
                                                                  
                 

                 
 
 

           
FICHA DE FORMAÇÃO Nº 7 

Janeiro 2021 
 

“O que importa não é o tanto o que eu mas como dou.” 

 São Vicente de Paulo 

         

 

 

 

 

Este material que estaremos enviando através de fichas é baseado no Manual de Mudança 

Sistêmica preparado pela equipe da Família Vicentina e em um dos Módulos que 

escrevemos para o estudo do Diplomado AIC. É fundamentado na perspectiva da 

espiritualidade do carisma que São Vicente de Paulo e  Santa Luísa nos legaram. 

Hoje, mais do que nunca, no trabalho com os pobres, a ideia de assistencialismo deve ser 

abandonada, rejeitando toda ajuda aos pobres, quando não se leva em consideração que 

os pobres devem ser sujeitos de sua história e protagonistas de seu desenvolvimento. 

Acreditamos que as mudanças não devem ser apenas individuais, mas globais, holísticas, 

sistêmicas. 

O que nos motiva a trabalhar nesse sentido é a consciência de que muitas vezes nossos 

projetos têm sido bons, mas não chegam a transformar profundamente a vida das pessoas. 

Observamos que a pobreza é constante, que ainda existem injustiças dentro das 

instituições, que a globalização não tem sido benéfica em todos os aspectos, por isso os 

pobres clamam e pedem nossa ajuda de muitas maneiras. 

Nós, como cristãos e vicentinos, sentimo-nos empenhados em dar uma resposta a estes 

clamores. Pensamos, como São Vicente, que devemos “agir juntos contra a pobreza e suas 

causas”. 

Freqüentemente nos perguntamos: Por que alguns projetos não são transformadores? O 

que torna alguns projetos bem-sucedidos? O que causa o fracasso de outros? Que 

estratégias foram postas em prática para concretizar projetos de sucesso? 

MUDANÇA SISTÊMICA a partir da perspectiva vicentina 

Parte 1 



                                                                  
                 

                 
 
 

Principios Básicos da Mudança Sistêmica 

 

Concluímos que em muitas ocasiões procuramos ajudar uma pessoa apenas de forma 

individual, sem levar em conta que ela está imersa em uma sociedade onde a mesma afeta 

e é continuamente afetada. 

 

A Teoria dos Sistemas nos diz que: todos fazemos parte do sistema. Cada um de nós é um 

elemento do sistema.  É impossivel “não ser” parte do sistema. 

O que é um sistema? Um sistema é uma entidade que mantém sua existência e 

funcionamento como um todo por meio da interação de suas partes. 

Como se comporta? Cada elemento afeta e é afetado pelos outros elementos do Sistema. 

Uma mudança em um dos elementos do sistema, seja ela positiva ou negativa, afeta todo 

o sistema. 

Em sua essência, um sistema é um todo, um composto unificado de coisas que funcionam 

juntas. O sistema funciona por meio da interação de suas partes e, na verdade, é maior do 

que a soma de suas partes. Ao interagir, as partes influenciam umas as outras 

continuamente, para melhor ou para pior. Por exemplo, os físicos e astrônomos veem o 

universo como um sistema. Se uma estrela explodir, todas as coisas no universo sentirão o 

efeito da explosão. A ciência médica vê o corpo como um sistema. Um rim doente afeta o 

sangue e o sangue doente afeta todos os outros órgãos. Se eu quebrar meu tornozelo, sinto 

dor, e a dor afetará minha sensação geral de bem-estar e meu caráter. Isso, por sua vez, 

afetará a maneira como trato os outros. O tornozelo quebrado também afetará 

negativamente minha maneira de andar. Como resultado, minha coxa e minhas costas 

também começarão a me incomodar. Com o tornozelo latejando e as costas doloridas, você 

também pode sentir dor de cabeça ou mau humor. Tudo isso vai afetar meu trabalho e 

minha forma de estudar. 

A sociedade é um sistema. Se os elementos que influenciam a vida das pessoas dentro do 

sistema (a família, o trabalho, a alimentação, a saúde, a educação, os valores morais, etc.) 

funcionam de forma positiva, a condição das pessoas melhoram. Se um ou mais desses 

elementos falharem, todo o sistema começa a entrar em colapso. 

As várias ciências compartilham cada vez mais uma convicção comum: a natureza unificada 

da realidade. Todos reconhecem que a realidade é complexa, mas ao mesmo tempo 

afirmam que "tudo está ligado a tudo". 



                                                                  
                 

                 
 
 

Um exemplo de como funciona a Mudança Sistêmica 

 

 

 

 

Todos vivemos dentro de um sistema econômico cujos elementos interagem entre si. Se o 

sistema funcionar bem, favorece o desenvolvimento da pessoa. Do contrário, se  ele impede 

o crescimento e acelera a deterioração. Se, por exemplo, não tenho emprego, não ganho 

dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, não posso comprar comida para minha família. Se meu 

filho não tiver comida suficiente, ficará desnutrido. Se você sofre de desnutrição, não 

conseguirá estudar bem. Se você não estudar bem, não receberá um diploma de conclusão 

do ensino médio. Se você não conseguir um diploma escolar, talvez não consiga um 

emprego. Se você não conseguir um emprego, não ganhará dinheiro. E assim o círculo 

começa novamente. 

***** 

O desafio para o pensador sistêmico é saber onde e quando o círculo pode ser quebrado. 

Em resumo, a Mudança Sistêmica é: 

 Um processo que favorece uma mudança estrutural ou da raíz de todo um sistema (para 

nós um projeto, uma situação de pobreza, uma comunidade, a sociedade). 

 É uma mudança que leva a uma transformação radical da vida dos excluidos, através de 

estratégias específicas, necessárias para produzir tais mudanças. 

Trabalho 

Dinheiro 

Dieta 

Saúde 

Educação 



                                                                  
                 

                 
 
 

Exemplo de um projecto 

 

 

 

 

Em Burundi, existe um projeto que se chama “SEGURANÇA 

ALIMENTAR PARA TODOS”.  

Burundi é o 2º país mais pobre do mundo de acordo com o 

ranking do FMI em 2019. Mais de 55% das crianças sofrem de 

desnutrição crônica e mais de 60% da população está na 

categoria que necessita de ajuda alimentar. Uma das principais 

razões para esta escassez de alimentos é o sistema comercial 

de coleta de alimentos durante a safra e revenda do mesmo 

produto a preços exorbitantes durante a estação de escassez. 

O projeto consiste na sensibilização para a conservação de produtos agrícolas e na 

construção de galpões para a conservação de produtos alimentares básicos. O projeto visa 

estabilizar os preços de alimentos básicos como feijão, arroz e milho. 

Apoiam o trabalho de sensibilização da população e promovem a incorporação de 

cooperativas de produção agrícola. Além disso, apoiam as famílias para que suas lavouras 

sejam bem preservadas e participam de atividades de proteção contra bactérias. 

Para garantir a continuidade do 

projeto, eles estabeleceram 

uma rede de autoeducação 

entre os beneficiários. Cada 

participante está empenhado 

em mudar a mentalidade de seu 

ente querido. Hoje, toda a 

comunidade está trabalhando 

para mudar as práticas antigas. 

Eles trabalham em rede com organizações de nutrição de Burundi, como o Ministério da 

Agricultura e Pecuária. Eles também são apoiados pela Congregação dos Irmãos Bene 

Yozefu. 

 



                                                                  
                 

                 
 
 

 

Perguntas para refletir:  

1. Você tem detectado em seu grupo quais são os sistemas que afetam as pessoas a 

quem as atividades são dirigidas em seu trabalho vicentino? (Ex: família, cidade 

onde moram, país, escolas próximas, etc.) Enumere a maneira como afetam cada 

um. 

2. Menciona como estes fatores afetam a situação de pobreza de tais pessoas. 

 

Para mais informações: Comissão da Família Vicentina para promoção de Mudança Sistêmica – 

Manual para Mudança Sistêmica: 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/483935046376 

 

https://app.box.com/s/x9xcupw3e0l4rsq8pzqc/file/483935046376


                                                                 

 

Definição de Mudança Sistêmica: 

 

 

          
FICHA DE FORMAÇÃO #8 

Fevereiro 2021 
  

“O que importa não é tanto o que dou mas como dou.” 

   São Vicente de Paulo 
        

  

 

 

 

 

“Nós realmente reconhecemos, que as coisas não estão indo bem em um mundo onde 

há tantos camponeses sem terra, tantas famílias sem teto, tantos trabalhadores sem  

direitos, tantas pessoas feridas em sua dignidade?  Então, se reconhecemos isto, vamos 

dizer sem  medo: necessitamos e Queremos mudança. Mudança  real, mudança 

estrutural.” – Papa Francisco 

 

 

A Mudança Sistêmica para os que vivem na pobreza, Mudanca sistêmica para aqueles que 

vivem na pobreza vai além de fornecer comida, roupas, telhado e aliviar as necessidades 

imediatas. A Mudança Sistêmica capacita os beneficiários para se engajarem na 

identificação das raízes de sua pobreza e fornece-lhes ferramentas para criar estratégias, 

inclusive para exigir seus direitos e mudar as estruturas que os mantêm na pobreza.  A 

Mudança Sistêmica exige transformação em nossa maneira de ver, julgar e agir. 

A Comissão da Família Vicentina para promover a Mudança Sistêmica já fixou alguns 

critérios indispensáveis que deve ter todo projeto para ser considerado de Mudança 

Sistêmica, tais como:  

 Participação dos Pobres: trabalhar com os pobres e não para os pobres. Não há 

mudança radical se os pobres não estiverem envolvidos. 

 

A MUDANÇA SISTÊMICA a partir da ótica vicentina 

Conceitos Básicos 
Parte 2 



                                                                 

 

 

 Impacto Social: Intervenção dos diferentes sistemas que interagem em um 

determinado problema.  

Essa é a principal característica: o projeto ajuda a mudar em conjunto a situação 

vital daqueles que tentamos beneficiar. Os projetos devem trabalhar em conjunto 

para ter um impacto social de longo prazo. Esse impacto só será alcançado pela 

intervenção dos diferentes sistemas que interagem em um determinado problema  

 Sustentabilidade: Os projetos devem continuar com uma dinâmica própria, mesmo 

que os líderes ou promotores não estejam mais lá. Os projetos devem ser auto 

sustentáveis, garantindo recursos econômicos e humanos. 

O projeto ajuda a criar as estruturas sociais necessárias para uma mudança 

permanente na vida dos Pobres, tais como empregos, educação, moradia, acesso a 

água potável segura e alimentação suficiente. 

 

 Efeito multiplicador: Poderão ser reaplicáveis, adaptáveis em diferentes contextos.  

O projeto pode ser adaptado para resolver problemas semelhantes em outros 

lugares. A filosofia ou espiritualidade que serve de base para o projeto, as 

estratégias que emprega e as técnicas que utiliza podem ser aplicadas em 

circunstâncias variadas. 

 Inovação: Modificação de práticas tradicionais. 

O projecto deverá produzir uma mudança social significativa transformando as 

práticas tradicionais.  

 Corresponsabilidade e trabalho em redes: Comprometer a outros na mesma visão 

e envolvidos para alcançar  um  objetivo comum. 

 

A Mudança Sistêmica nos convida a: 

 Ver a pessoa em situação de pobreza como o elemento “central” do processo. 

 Determinar o sistema das pessoas na forma de um esquema porque cada pessoa 

está relacionada com outras. 

 Observar as estratégias que foram postas em prática nos projetos exitosos. 

 



                                                                 

 

 

NOTA: Para entender melhor estes critérios, lhes presentearemos com um projeto 

realizado pela AIC da República Dominicana que atende todos os critérios e é um 

verdadeiro projeto de Mudança Sistêmica.  No arquivo anexo lhes mostramos um resumo 

do projeto e analizamos cada um dos critérios.  

 

Perguntas para refletir:  

1. O projeto que é apresentado em tua equipe vicentina pensas que é um projeto 

transformador?  

Se sua resposta é sim:  como a situação de pobreza dos destinatários muda a longo 

prazo? 

Se sua resposta é não: Planeje com seu grupo que ações podem levar a cabo para 

que seu projeto tenha um forte impacto apoiado pelos diferentes elementos que 

nos rodeia. 

2. Analizem em grupo todos os serviços que prestam e analizem quantos critérios de 

Mudança Sistêmica cumprem e quais mudanças teriam que fazer para que seus 

projetos se convertam em projetos de Mudança Sistêmica.  



                                                                 
 

 

 

 

 

NOME DO PROJETO: “Unindo Vontades: mulheres e jovens em produção solidária, 

comunidade fortalecida” 

RESPONSÁVEIS: AIC República Dominicana 

PARA QUEM É DIRIGIDO: Originalmente para 400 mulheres chefes de família e jovens que não 

terminaram seus estudios básicos. Atualmente participam 160 beneficiários no projeto. 

OBJETIVOS:  

 Desenvolver Projetos produtivos: para que as pessoas beneficiadas possam entrar no 

mercado de trabalho tendo sido capacitadas para realizarem atividades geradoras de 

renda.  

 Desenvolver Projetos complementares: complementar o projeto produtivo com as 

seguintes ações: gerir perante o Estado dominicano seus direitos como cidadãos através 

de um programa de desenvolvimento humano como meio de empoderamento individual 

e coletivo que permita elevar a qualidade de vida. Além disso, são trabalhados os 

seguintes temas: a convivência com um parceiro, responsabilidade materno paternal, 

programas especiais meninos, meninas e adolescentes gestantes ou não, idosos e 

deficientes. Também na área cultural, esportiva e ambiental. 

Anexo 

Oficina de treinamento em costura 



                                                                 
 

Análises do projeto de mudança sistêmica: 

 

 

 

A) PARTICIPAÇÃO DOS POBRES: O projeto veio dos membros das comunidades, 

especialmente mulheres em idade produtiva e com filhos para sustentar. Eles 

compartilhavam suas necessidades e 

desejos de sairem da pobreza, por isso se 

comprometeram a agir diretamente, 

fornecendo mão-de-obra, ferramentas, 

instalações, matérias-primas, 

reivindicações, autogestão pelo Estado para 

instituições de assistência social.  

Em tempo real, o projeto foi adaptado à 

realidade e aos pedidos dos destinatários. 

Os beneficiários aprenderam a reivindicar seus direitos das autoridades locais e, ao mesmo 

tempo, são agora ouvidos através de estruturas organizacionais locais. 

B) IMPACTO SOCIAL: O projeto baseia-se em uma visão holística de mudança sistêmica que 

inclui necessidades humanas, individuais, sociais, culturais, econômicas, fortalecimento da 

vida espiritual, melhoria dos serviços básicos: como água potável, educação, saúde, inter-

relação com a natureza, uma vida digna e conquista dos outros direitos que lhes 

correspondem, dessa forma integrando a comunidade para reivindicar seus direitos contra 

o Estado.  

Foram organizadas diferentes atividades complementares relacionadas à capacitação (por 

exemplo, em empreendedorismo, renda e integração familiar), promoção, organização ou 

participação em fóruns que informam sobre osdireitos da mulher. 

O projeto tem como foco o empoderamento, capacitando as pessoas através de              

diferentes tipos   de Treinamento: 

1. Capacitação na área de produção, que permite a reinserção no mercado de trabalho 

com as seguintes oficinas de produção: 

o Produção na área rural: Cooperativa para a produção agropecuaria. 

o Produção na área rural: Criação de aves. 

o Produção de artígos para utensilios domesticos e saúde integral. 

Esporte comunitário para jovens 



                                                                 
 

 

o Oficinas de capacitação técnico 

profissional. 

o Oficinas para a elaboração de produtos 

químicos para o lar. 

o Esporte comunitário para jovens. 

o Educação técnico profissional para 

jovens (Cursos de secretariado 

executivo, informática, conserto de 

computadores, inglês técnico 

profissional e curso para a saúde 

integral). 

2. Capacitação na área de conhecimento dos direitos dos cidadãos. 

C) SUSTENTABILIDADE: Com foco em atividades geradoras de renda e grupos vulneráveis 

(mulheres e jovens) ao mesmo tempo em que garante a dinâmica de autoajuda e a 

sustentabilidade do projeto como um todo. Há uma vontade nas jovens e mulheres de se 

prepararem técnica e academicamente para alcançar uma renda maior para elevar seu 

padrão e qualidade de vida, por isso estão comprometidos em participar dos programas 

de capacitação e produção que são realizados na implementação do próprio projeto e que 

garantam a sustentabilidade do projeto. 

Os instrutores se concentram não apenas nas habilidades ensinadas, mas também em 

reforçar a autoconfiança dos participantes, sua capacidade de sonhar e realizar seus 

sonhos. 

D) EFEITO MULTIPLICADOR: Para que o projeto pudesse ser reproduzido em outros lugares, 

foi elaborado um folheto no qual é apresentado a espiritualidade que está na base do 

projeto, bem como os objetivos, estratégias e ações concretas que foram realizadas para 

alcançá-los.  

Além disso, foi formada uma equipe dedicada a manter o espírito do projeto e oferecer 

ajuda às pessoas que quisessem reproduzi-lo. Antes da pandemia deveria ser reproduzido 

por algumas mulheres que queriam formar um centro de treinamento holístico para 

produzir móveis. Infelizmente teve que ser suspenso, mas assim que houver condições será 

retomado. 

 

Oficina de treinamento em carpintaria 



                                                                 
 

 

E) INOVAÇÃO: O governo ou as autoridades locais já oferecem à comunidade local um 

treinamento para as mulheres e os jovens. A originalidade do projeto é oferecer suporte 

adicional aos participantes durante e após o 

treinamento, facilitando a criação de atividades 

geradoras de renda e incentivando o envolvimento 

dos beneficiários em atividades transformadoras.  

Uma segunda característica que o projeto tem por 

objetivo é desenvolver projetos de produção, ao 

mesmo tempo, os beneficiários recebem apoio 

adicional (treinamento em, promoção, defesa dos 

direitos humanos e desenvolvimento humano) para desenvolver a auto confiança, a 

competência, e empreendedorismo e a participação comunitária. 

F) CORRESPONSABILIDADE E TRABALHO EM REDES: O trabalho em redes foi um grande 

ponto forte do projeto e permitiu às voluntárias: 

o Contar com o apoio dos membros das comunidades. 

o Aproveitar as estruturas existentes para que as mulheres e os jovens possam utilizá-las 

em vez de terem que criar seus próprios programas e cobrir os custos que isso 

implicaría. 

o Colaborar com diversas organizações e contribuir para a criação de novas estruturas 

como a Federação dos Conselhos de Bairro naquela área do país. 

o Receber o apoio da igreja local que lhes cedeu um espaço para as oficinas e ofereceram 

um terreno para construir um centro comunitário onde começaram a dar alguns cursos. 

o Conseguir fundos para o projeto. 

NOTA: Na página web da AIC Internacional (www.aic-international.org) você encontrará os projetos que estaremos 

divulgando nas fichas de Mudança Sistêmica. Convidamos você a conhcê-los mais profundamente a entrar em nossa 

página web: Projecto Burundi – Projecto República Dominicana 

 

 

Oficina de treinamento em direitos humanos 

http://www.aic-international.orgv/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/AIC-Proyecto-Burundi-Alimentaci%C3%B3n-Cambio-sist%C3%A9mico-ES-2021.pdf
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/AIC-Proyecto-Rep-Dom-reinsercion-prof-ESP-2021.pdf


 

 
 

 

          
FICHA DE FORMAÇÃO #9 

Março 2021 
  

“O que importa não é tanto o que dou mas como dou.” 

São Vicente de Paulo 

 

 

  

 

 

 

 

“A tarefa evangelizadora implica e exige a promoção integral de cada ser humano. A pior 

discriminação que sofrem os pobres é a falta de atenção espiritual.” – Papa Francisco 

São Vicente, depois de alguns anos desorientado como  jovem sacerdote, entregou-se no 

segmento a Cristo como evangelizador e servidor dos pobres. Ele estava convencido de que as 

ações dos seguidores de Cristo são os sinais da providência de Deus no mundo. Ele escreveu a um 

amigo: "Não temos maneira melhor de garantir nossa felicidade eterna do que viver e morrer a 

serviço dos pobres". 

Como já sabemos, ele fundou as Confrarias da Caridade e lançou uma base espiritual e econômica 

para todas as obras que iniciou: evangelizar os mais necessitados e ajudá-los materialmente. Uma 

mistura dinâmica do espiritual e do prático é a pedra mestra nos alicerces da espiritualidade 

vicentina. 

O Papa Francisco em sua primeira exortação apostólica Evangelii Gaudium nos diz que as pessoas 

em situação de pobreza sofrem mais porque não sabem que são amadas por Deus do que por 

carência material. E é por isso que o anúncio do Evangelho é uma fonte de riqueza. 

O processo de mudança deve ser baseado em uma série de valores e crenças cristãs, como a 

doutrina social da igreja e o Carisma vicentino. 

A mudança sistêmica nos ajuda a promover mudanças na vida das pessoas que vivem na pobreza 

e, portanto, mudar a nossa: evangelizar e ser evangelizado é uma característica importante da 

herança do carisma vicentino. 

 

A MUDANÇA SISTÊMICA a partir da ótica vicentina 

A Espiritualidade Vicentina e a Mudança Sistêmica 
Parte 3 



 

 
 

Dez Sementes da Mudança Sistêmica nas Obras de São Vicente de Paulo 

 

A espiritualidade vicentina se manifesta por meio de: 

 “O amor afetivo e efetivo”;  

 Uma espiritualidade intimamente “dirigida à ação”; 

 “O amor criativo até o infinito”; 

 A oração e ação, reflexão e serviço, fé e caridade.  

E levar esses princípios em conta nos ajuda a:  

 Ver o mundo de uma forma diferente; 

 Apoiar aqueles que precisam  a ver por si mesmos e não através de nós; 

 Ver mais de perto o mundo das pessoas que vivem na pobreza; 

 Criar uma nova mentalidade; 

 Buscar novos paradigmas no trabalho com e para os mais necessitados. 

 

 

 

Vicente de Paulo viu uma necessidade urgente e imaginou uma solução criativa. É muito 

importante conhecer São Vicente de Paulo não apenas como um santo do século XVII, mas 

também conhecer São Vicente de Paulo como um líder e empresário de ações inovadoras para 

ajudar as pessoas que vivem na pobreza a sair da pobreza e da miséria. . 

Dentro do contexto de seu tempo, Vicente de Paulo expressou muitas ideias relacionadas com a 

“Mudança Sistêmica”: 

1 O amor afetivo e efetivo  Mudar as estruturas sociais 

2 Evangelização de palavra e de obra  Evangelização integral 

3 Espiritualmente e corporalmente  O serviço holístico 

4 Ver a Cristo no rosto do Pobre  Amor e  alta  qualidade no serviço 

5 Châtillon  Organização 

6 Os contratos e as regras  Fundações sólidas com base na 

sustentabilidade 

7 Simplicidade  Transparência 

8 As “pequenas escolas”  A educação e a capacitação para o 

trabalho 

9 Colaboração em todos os níveis  Criação de redes 

10 Seu papel perante o tribunal  O uso de ações políticas 

 



 

 
 

 

Nota: No arquivo anexo abaixo, apresentamos um projeto da AIC Colombia onde encontramos 

muitos dos elementos que acabamos de expor.  No final destacamos alguns deles.  

Na página web da AIC Internacional (www.aic-international.org) você encontrará também os 

projetos que estamos divulgando nas fichas de Mudança Sistêmica. Convidamos você a conhcê-

los mais profundamente a entrar em nossa página web: Projecto Colombia 

 

Perguntas:  

1. Enumere as características espirituais vicentinas identificadas  nos projetos que são 

realizados em seu grupo 

2. Consideras que podiam ser incluidas mais alguma?  

3. Se a resposta for SIM, pergunte a seu grupo qual seria o plano de ação que 

implementariam para alcançá-lo.  

 
 

Traduzido por: Marleide Fernandes 

 

  

http://www.aic-international.orgv/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/2021-02_Proyecto_Colombia_Patio-Bonito_Violencia-intra-familiar_ESP.pdf


 

 
 

 
 
                                                                 

 

 

NOME DO PROJETO: “Pais de Família: formados para a 

não violência nos lares” 

RESPONSÁVEIS:  AIC-Patio Bonito-Bogotá, Colombia 

JUSTIFICATIVA:    

Somos uma equipe de 12 voluntárias. Nosso projeto nasceu 

do desejo que temos no Pátio Bonito AIC de Bogotá de 

sermos forjadores na mudança de mentalidade na 

convivência dos lares dos pais, da Escola Infantil San Juan 

Gabriel Perboyre (Obra das Voluntárias Vicentinas), desde a formação dos filhos, sabemos 

que são capazes de transformar pensamentos e ajudar na mudança de cada pessoa adulta 

e queríamos ir mais longe com os pais, ajudando-os a ser pais de família, reconhecemos 

que toda profissão exige preparação, por isso , elaboramos um plano de formação para 

mães e pais, que parte de um reconhecimento pessoal de passar de filhos a ser pais de 

família, situando-os no tempo e nas mudanças geracionais apresentadas. 

O bairro Pátio Bonito fica próximo à praça do mercado “Corabastos”, que fornece mais de 

80% da comida para a cidade de Bogotá e cidades próximas. A maioria da população de 

crianças atendidas corresponde em sua grande maioria a filhos de famílias disfuncionais 

ou reconstituídas gerando violência intrafamiliar, mães e pais abandonados, recicladores, 

vendedores ambulantes, pais e mães trabalhadores que passam pouco tempo com seus 

filhos e filhas presentes deixando-os nas mãos de avôs e avós. 

São apresentados os pais que trabalham em locais noturnos gerando uso frequente de 

álcool em suas vidas, famílias que iniciam o trabalho cedo pela manhã, em geral, pessoas 

que não estão preparadas para assumir a responsabilidade de serem pais de família. No 

entanto, também temos famílias bem estabelecidas que requerem o treinamento e os 

serviços oferecidos pela Associação das Voluntárias Vicentinas. No total, são 200 famílias 

beneficiadas. 

 

Anexo 



 

 
 

 

 

Evolução do projeto 

Encontro 1: De onde viemos? 

Encontro 2: Que tipo de pais somos? 

Encontro 3: Que tipo de pais o mães formamos? 

Encontro 4: Bons pais de ontem de hoje e sempre 
 

 

OBJETIVO: 

Reduzir o número de mulheres e crianças afetadas pela violência doméstica por meio da 

formação dos pais, a fim de fortalecer as famílias do futuro com princípios como o amor 

Deus, a unidade, a verdade e a tolerância. 

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO:  

 Acompanhamento semi-personalizado aos pais em seu processo de formação 

 É mantida uma população constante de estudantes 

 Criação de um plano de estudo por séries 

 Apoio através do trabalho em pequenas comunidades por meio de oficinas 

experimentais a cargo das Voluntárias Vicentinas 

Lei 1404 de 2010/Lei 2025 de 23 de julho de 2020: 

“Incentivar a participação dos pais, mães e responsáveis, de crianças e adolescentes em 

sua formação integral: acadêmica, social, valores e princípios de alunos de pré-escola, 

ensino fundamental e médio em instituições públicas e privadas.” 

“As instituições educativas, atendendo ao seu meio e realidades particulares, terão de 

estimular a participação dos pais, mães eresponsáveis, com o objetivo de fortalecer as 

suas capacidades, para a formação integral e para detectar, denunciar e prevenir situações 

que ameacem a saúde física e mental das crianças e adolescentes. " 

 

 



 

 
 

ANÁLISE DO PROJETO A PARTIR DOS CRITÉRIOS DE MUDANÇA SISTÊMICA: 

 

 

Concluindo, vamos ver a mudança de mentalidade neste projeto com os pais no 

comportamento de seus filhos quando forem os pais de família do futuro, a partir do 

testemunho que os pais dão hoje, assim eles serão no futuro, 

se hoje nós formamos para evitar a violência, fortalecemos 

o diálogo permitindo um conhecimento mais profundo 

como adultos e como crianças, conseguiremos ter famílias 

formadas para a não violência nos lares. Nosso projeto não 

tem limite de tempo, não se vê apenas olhando, é visto na 

motivação que podemos dar às pessoas que podem vir a 

nossa obra e que queiram formar os pais de família do 

futuro com violencia zero em seus lares.  Nossa recompensa 

é poder ver, crianças felizes, mulheres valorizadas, famílias 

alegres e violencia zero.  

 

 

Este projeto é muito apropriado e necessário nestes tempos de pandemia. A violência 

intrafamiliar tem aumentado de forma alarmante devido à intensa convivência que as 

famílias têm por estar total e parcialmente confinadas em suas casas. 

Analisando o projeto, de acordo com os conceitos que estudamos naquela folha nº 3 da 

Mudança Sistêmica, apresentamos as seguintes conclusões: 

1) A tarefa evangelizadora implica e exige uma promoção integral de cada ser humano 

Este projeto visa diminuir o número de mulheres e crianças afetados pela violência 

doméstica através da formación de los pais a fim de fortalecer as familias do futuro 

com princípios como o amor a Deus, a unidade, a verdade e a tolerância.   

2) Espiritual e corporalmente  O serviço holístico  

A mudança sistêmica nos ajuda a mudar a vida das pessoas que vivem na pobreza. 

Ao ajudá-los a ser pais, reconhecemos que toda profissão requer preparação, por isso 

elaboramos um plano de formação para pais e as mães, que parte de um 

reconhecimento pessoal de passar de ser filhos a ser pais, de colocá-los no tempo e 

nas mudanças geracionais apresentadas. 



 

 
 

 

3) Levar em consideração estes princípios nos ajuda a ver o mundo de uma maneira 

diferente e a ver mais de perto o mundo das pessoas que vivem na pobreza 

A maioria da população de crianças atendidas corresponde em sua grande maioria a 

filhos e filhas de famílias disfuncionais ou reconstituídas gerando violência 

intrafamiliar, mães e pais abandonados, recicladores, vendedores ambulantes, pais e 

mães trabalhadores que passam pouco tempo com seus filhos deixando-os nas mãos 

de avôs e avós.  

4) Evangelização por palavra e ação  Evangelização integral 

Apoiar as pessoas en situação de pobreza a verem por si mesmas e não através 

de nós. O projeto visa estimular a “participação de pais e responsáveis, de modo a 

fortalecer suas capacidades para a formação integral e para detectar, denunciar e 

prevenir situações que ameacem contra a saúde física e mental das crianças e 

adolescentes”. 

5) O amor afetivo e efetivo  Mudar as estruturas sociais e criar uma nova 

mentalidade 

Nossa obra quer formar pais que mudem  de mentalidade e se vejam no futuro como 

promotores de violência zero em seus lares.  Nossa compensação é poder ver, crianças 

felizes, mulheres valoizadas, famílias alegres e zero de violências.  

6) Seu papel diante do tribunal  O uso de ações políticas 

“Incentivar a participação dos pais e responsáveis, pelas crianças e adolescentes em sua 

formação integral: acadêmica, social, de valores e princípios dos estuiantes de pré-escolar, 

básica e média nas instituições públicas e privadas”. 

 

 
 

 

NB. Todas as fotografias foram tiradas em 2019, antes da pandemia. 

Traduzido por: Marleide Fernandes 
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“O que importa não é tanto o que dou 
Mas como dou”  

São Vincente de Paulo 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Para nós, o sentido da vida deve ser o anúncio do Évangelho, um anúncio com palavras, mas 

sobretudo com ações, com práticas libertadoras, próximas e solidárias, que são a expressão 

do grande amor de nosso Deus. 

Na luta contra a pobreza, a questão fundamental é a seguinte: “Como superar a pobreza”? A 

resposta mais assertiva é: “Ajudemos as pessoas em situação de pobreza, ouvindo-as, tendo 

em conta a sua dignidade de filhos de Deus e servindo-as de forma integral”. Temos que 

transformar o coração das pessoas. 

O Papa Francisco nos encoraja: “O serviço fixa sempre o rosto do irmão, toca a sua carne, sente 

a sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com ela e procura a promoção do irmão. 

Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos ideias, mas pessoas” Fratelli Tutti 

(115). 

Aqui estão 5 estratégias para combater a pobreza diretamente. Todas têm o mesmo objetivo: 

mostrar de forma concreta, na vida cotidiana, o amor de Deus por nós. 

Estratégia 1: Ir até as pessoas que vivem em situação de pobreza e escutá-las 

Escutar com atenção, compreender as necessidades e aspirações das pessoas vulneráveis, 

criar uma atmosfera de respeito e confiança mútuos, aumentar sua autoestima e ajudá-los a 

realizar sua dignidade de filhos de Deus, reafirmando seu direito de estar no controle de seu 

próprio destino. 

Pouco a pouco, a miséria sufoca as pessoas. As pessoas mais pobres se acostumam com as 

piores situações e perdem o interesse pela vida. Ao ouvi-los, podemos reacender o fogo que 

foi extinto após anos de sofrimento e desespero. 

A contribuição das pessoas que vivem em situação de pobreza é o elemento mais 

importante. Temos que ouvir suas necessidades trabalhando com eles.   

 

 

A MUDANÇA SISTÊMICA a partir da ótica vincentina 

Cinco estratégias para lutar contra a pobreza 
Parte 4 

 



 

 

 

Estratégia 2: Planejar juntos o que vamos fazer e nos comprometer a fazê-lo 

Sem a participação dos destinatários na concepção dos projetos que visam quebrar o ciclo da 

pobreza, nenhuma mudança sistêmica duradoura pode ser alcançada. 

Os projetos devem ser estabelecidos em conjunto, levando em consideração todas as 

dimensões da pessoa humana, corpo, coração, espírito. 

Como diz São Vicente, “em seu ministério, trabalhe primeiro e depois ensine”. A proclamação 

da Boa Nova ressoará no coração das pessoas à medida que nós oferecemos um testemunho 

vibrante, estando com os mais necessitados, trabalhando com eles, fortalecendo uma 

comunidade que mostra o amor do Senhor por todos. 

É importante pensar em termos concretos e adaptar os programas às reais condições do lugar. 

Use uma linguagem simples que possa ser compreendida por todos. 

Estratégia 3: Envolver os jovens   

Apesar da pobreza, os jovens que vivem nas ruas às vezes têm uma energia e um entusiasmo 

extraordinários. Os jovens são as sementes de onde brotará o futuro. É essencial incluí-los em 

todos os projetos comunitários. Se lhes confiamos uma responsabilidade, eles desenvolverão 

gradualmente a capacidade de lidar com os problemas concretos. A educação é o fundamento 

do futuro. 

O Padre Pedro Opeka CM, sublinha a importância do papel da mulher e principalmente dos 

jovens como recurso humano fundamental para uma mudança sistêmica; e a educação das 

crianças como um passo indispensável para um futuro melhor. “As mulheres e crianças são a 

carne e o sangue do projeto. Eles têm o entusiasmo e a esperança necessários para o sucesso 

de qualquer projeto”. 

Estratégia 4: Mostrar um profundo respeito pela cultura local 

Como Vicentinos, devemos estar atentos, respeitar a cultura popular e evitar compartilhar os 

valores que lhes sejam estranhos. Devemos evangelizar todas as culturas e toda evangelização 

deve ser inculturada, ou seja, harmonisar o cristianismo com as culturas populares. 

Os valores culturais são transmitidos por métodos e maneiras diversas: religião, rituais, 

legendas, folclore, costumes, proverbios, musica, simbolos físicos, e tudo o que precisamos 

conhecer, valorizar, respeitar e levar em consideração quando tentamos evangelizar.  

Cada sociedade é única, com sua própria cultura e sabedoria compartilhada. Os programas 

devem respeitar os costumes locais. A família é a unidade básica de qualquer sociedade. É 

absolutamente essencial criar um vínculo entre uma geração e a seguinte. 

O Papa Francisco nos lembra: “Somos herdeiros dos sonhos dos nossos pais, herdeiros da 

esperança que não dececionou … os nossos irmãos mais velhos. Somos herdeiros dos nossos 

anciãos que tiveram a coragem de sonhar”. 



 

 

 

Estratégia 5: Promover o enriquecimento espiritual 

O progresso material nunca satisfaz plenamente a sede do coração humano. Nosso espírito 

busca incansavelmente o sentido da vida. A centelha de Deus, presente em cada um de nós, 

impulsiona o ser humano a ultrapassar os limites do horizonte do nosso cotidiano. 

O conhecimento do amor de Deus nos leva à amar cada pessoa; saber que somos criaturas 

amadas de Deus nos conduz à caridade fraterna e, por sua vez, o amor fraterno nos aproxima 

de Deus e nos torna semelhantes a Ele.  

Aquele que o conhece verdadeiramente, o reconhece imediatamente em todos os pobres e 

em todas as pessoas desfavorecidas, nos “mendigos do pão” ou de amor, nas periferias 

existenciais. 

Os pobres também precisam de nosso cuidado espiritual. Com tristeza notamos que a pior 

discriminação de que sofrem é a falta de atenção espiritual. A grande maioria das pessoas 

pobres têm uma abertura particular à fé; eles precisam de Deus e nós não podemos deixar de 

oferecer-lhes sua amizade, sua benção, sua Palavra, a celebração dos sacramentos e um 

caminho de crescimento e de maturidade na fé. A opção preferencial pelos pobres deve ser 

traduzida principalmente por uma atenção religiosa privilegiada e prioritária.  

São Vicente nos ensina que se Nosso Senhor nos pede para evangelizar os pobres, é porque 

ele o fez e quer continuar a fazer através de nós.  

A vida interior é necessária, ela deve ser buscada. Se ela falta, está faltando tudo. 

 

Perguntas para reflexão: 

1. Em sua equipe, são utilizadas todas as estratégias amencionadas nesta ficha? 

2. Se sim, explique como procedem. 

3. Se não for o caso, ou se não utilizam todas as estratégias, reflitam de que modo  podem 

implementá-las. 

4. Você acha que todas as estratégias são importantes para implementar? 

  



 

 

 
 
 

 
 

NOME DO PROJETO: Projeto Tsiry 

OBJETIVO DO PROJETO:  

O Projeto ‘TSIRY (sementes em malgaxe) é um vasto projeto educacional criado em 2010 por um grupo 

de voluntárias da AIC para apoiar crianças fora da escola e adultos analfabetos, principalmente 

mulheres, no sudeste de Madagascar. 

Este projeto visa o desenvolvimento da pessoa humana em todas as suas dimensões. Pretende 

também promover uma mudança de atitude na sociedade em geral, em particular através da 

consciência da importância do trabalho em colaboração e em rede para o desenvolvimento de todos. 

 
 

ESTRATÉGIA 1: IR EM DIREÇÃO ÀS PESSOAS VIVENDO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E OUVI-LAS 

As voluntárias iniciaram o projeto depois de conhecer muitos jovens fora da escola e um grande 

número de adultos e idosos analfabetos em várias cidades e vilarejos remotos do Sudeste de 

Madagascar. 

Em conversa com moradores de vários desses locais, as voluntárias perceberam que muitas crianças 

ou não têm acesso à escola ou tiveram que abandoná-los na 1ª fase escolar. Elas também foram 

informadas que os jovens muitas vezes eram obrigados atrabalhar ou mendigar por comida.   

Por sua vez adultos e idosos compartilharam com elas que viam esse analfabetismo como uma 

deficiência, que esta situação repercutia em seu cotidiano e que se sentiam marginalizados. 

Durantes essas reuniões, as voluntárias conversam longamente com todas essas pessoas sobre os 

benefícios da educação. Todos, tanto jovens como adultos, expressaram o desejo de aprender a ler, 

escrever e contar. 

Em resposta aos muitos pedidos recebidos de diferentes aldeias ou paróquias, as voluntárias decidiram 

iniciar um vasto projeto educacional destinado às crianças e adultos. Após investigação e em 

colaboração com vários ramos locais da FAMVIN, eles escolheram implementá-lo em 18 locais, 

particularmente em áreas mais isoladas da Diocese de Farafangana. 

 

 

 

Anexo* 

* Para mais informações sobre este projeto, visite o site da AIC International: www.aic-international.org, onde você 

encontrará os projetos que apresentamos nas fichas de Mudança Sistêmica: Projecto Madagascar 

 

 

http://www.aic-international.org/
http://www.aic-international.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/AIC-proyecto-Madagascar-educacion-Tsiry-2021-ESP.pdf


 

 

 

ESTRATÉGIA 2: PLANEJAR JUNTOS O QUE FAREMOS E NOS COMPROMETER A FAZÊ-LO 

Comitês locais foram criados em cada lugar. Estes eram 

compostos por membros da FAMVIN, chefes de aldeias, e 

diretores de escolas, etc.  Foram realizadas reuniões e discussões 

com os responsáveis destes comitês locais para ver como 

implantar o projeto.  Cada comitê local está particularmente 

empenhado em encontrar salas disponíveis para a realização do 

projeto. 

A população local ficou imediatamete feliz em colaborar. Todos 

quiseram participar assumindo um compromisso concreto de 

acordo com os seus meios e aptidões: construir cabanas, fabricar 

bancos com materiais locais, preparar refeições para a cantina 

escolar das crianças, ceder terrenos para poderem iniciar os 

pequenos projetos econômiicos, etc. Todas as forças das 

diferentes localidades se envolveram.   

Todas as partes interessadas tiveram o cuidado de planejar e 

organizar o trabalho, levando em consideração os diferentes 

aspectos do projeto : elaboração de um cronograma, formação de 

monitores e formadores, elaboração de um método para dar as 

diferentes formações, divisão de tarefas entre os múltiplos atores 

e colaboração com as autoridades locais, arrecadação de fundos, 

elaboração de relatórios de atividades e financeiros enviados aos 

doadores e avaliação do comitê diocesano e dos inspetores  

missionários.   

A cada ano, os adultos que desejam fazer a formação se 

inscrevem. Conscientes das vantagens do projeto, eles não 

hesitam em tirar do seu tempo de trabalho no campo (2h30, 3 ou 

4 vezes/semana) para acompanhar os cursos durante os 6 meses 

de formação. Durante a cerimônia de comemoração da conclusão 

da turma de formandos, cada participante recebe um 

financiamento que permite iniciar, com os demais participantes 

da turma, uma atividade comum de geração de renda.  Os 

beneficiários geralmente escolhem uma atividade que já 

conhecem (agricultura, microcréditos).  

ESTRATÉGIA 3: ENVOLVER OS JOVENS 

Conscientes de que a educação dos jovens é ume prioridade para a construção de um futuro melhor, 

os voluntários sentiram que era fundamental que o projeto também visasse os jovens que estavam 

fora da escola.  

O objetivo principal do projeto é dessa maneira promover a sua reinserção no ambiente escolar.  Uma 

cantina escolar também está disponível para eles ao meio-dia, durante todo o ano letivo.  Isso os 

motiva e contribue para melhorar sua saúde e seu desempenho escolar.  

 



 

 

 

Uma parte do projeto concentra seus esforços surno apoio aos adolescentes para que obtenham o 

diploma que sanciona o fim do 1er ciclo escolar do ensino básico.  Após alguns anos, foi criado um 

novo componente para dar resposta à procura de jovens que saem do 1º ciclo e que manifestam o 

desejo de prosseguir os estudos profissionais e/ou técnicos.  

Posteriormente, alguns jovens tornam-se monitores para apoiar os novos grupos de destinatários, 

jovens ou adultos. Trazem uma energia e um entusiasmo extraordinários para o projeto. Eles ajudam 

a promover a mudança.  

ESTRATÉGIA 4: MOSTRAR UM PROFUNDO RESPEITO PELA CULTURA LOCAL 

Em cada local, os chefes Fokontany (funcionários eleitos, locais e notáveis que têm autoridade sobre 

a comunidade), bem como os Mpanjaka (representantes da tribo que asseguram a ligação entre as 

gerações anteriores e as gerações atuais) foram consultados antes do estabelecimento do projeto 

porque qualquer decisão relativa a comunidade deve ter a aprovação dessas entidades.  Desde o início 

do projeto, eles também são convidados automaticamente para todas as solenidades de formatura.  

Além disso os 18 monitores e monitoras do projeto foram recrutados nas comunidades locais.  Assim 

ficam próximos dos beneficiários, conhecem e compartilham com eles a cultura local e têm sua 

confiança. Assim, as trocas são mais fáceis entre os beneficiários e os responsáveis, o que contribui 

grandemente para o sucesso do projeto.  

ESTRATÉGIA 5: PROMOVER O ENRIQUECIMENTO ESPIRITUAL 

A formação espiritual é uma dimensão muito importante do projeto. Os Padres da Missão 

acompanham os monitores nos diferentes lugares. Eles são responsáveis pelo acompanhamento 

espiritual dos beneficiários do projeto.  Ajudam na tomada de consciência da sua dignidade, da sua 

identidade de filho de Deus por Ele amado, dos diferentes, talentos que dele receberam.  Na ausência 

de Padre da Missão, é uma Filha da Caridade ou uma catequista leiga que se encarrega do 

acompanhamento espiritual.  

A entrega de certificados aos adultos que seguiram a formação é sempre feita na igreja durante a celebração 

eucarística.  Por sua vez, os jovens são convidados à frequentar aulas de catecismo na sua paróquia.  

Assim que os beneficiários adultos aprendem a ler, eles se enriquecem espiritualmente graças à leitura 

do evangelho ao qual foram iniciados pelos padres missionários.  Isso contribue para reforçar sua fé.  Eles 

também podem participar mais ativamente da liturgia, participando das leituras durante os ofícios. 

No início do projeto o bispo ofereceu uma Bíblia à cada participante do curso de alfabetização para ajudá-

los a aprender a ler a bíblia.  Os beneficiários foram encorajados a continuar lendo após a formação e a 

compartilhar o Evangelho com seus filhos para promover o enriquecimento espiritual para todos. 

 
 
 
 
 
 
 Traduzido do francês por 

Marleide Fernandes 
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“O que importa não é tanto o que dou Mas como dou.” 

São Vicente de Paulo 

 

 

  

 

 

 

 

 

Este tema merece uma atenção especial. O impacto social é uma das características 
essenciais da mudança sistêmica, ou seja, deve ajudar a mudar a situação global da vida do 
beneficiários. Os projetos que usam a metodologia de Mudança Sistêmica devem 
proporcionar um impacto social a longo prazo.    

Esse impacto só será alcançado por meio de dois sistemas diferentes que interagem entre 
si. Ou seja, isso significa que podemos mudar a vida de uma pessoa ou de uma família, e 
isso é muito bom, mas, passar para a vida de uma pessoa ou de uma família, que não se 
entende como Mudança Sistémica. Para ser um projeto de mudança sistêmica, é necessário 
mudar a realidade em seu ambiente como tudo o mais. 

Para que um projeto tenha impacto social é necessário que todos os aspectos da vida de 
uma determinada comunidade sejam contemplados. 

Isto implica:  

a) Envolver os beneficiários. 
b) Compreender que a mudança deve girar em torno de valores comuns e bem 

articulados. 
c) Envolver as varias dimensões da pessoa humana tais como: cultural, social, religiosa, 

econômica, ecológica, etc. 

Avaliação periódica do projeto:  

Além de refletir sobre o impacto social que estamos causando com o nosso projeto, que 
obviamente é uma medida a longo prazo, consideramos que também é altamente 
recomendável programar avaliações periódicas dos projetos realizados. 

É importante que desde o início pensar em como os resultados do projeto serão avaliados 
para fazer ajustes ao longo do caminho para atingir os objetivos. 

A MUDANÇA SISTÊMICA a partir da ótica vicentina 

Avaliação do Impacto Social de nossos projetos 
e Método para transformar os projetos existentes 

Parte 5 



 

 

Método para transformar um projeto já existente 

 

 

 

Depois de ter contemplado diferentes elementos de Mudança Sistêmica através dessas 5 
fichas de formação, agora queremos compartilhar com vocês um método para transformar 
projetos já existentes. 

Se já estamos trabalhando em um determinado projeto e ao analisá-lo descobrimos que ele 
não contém todos os elementos de Mudança Sistêmica, pode-se perguntar: Devo deixar o 
projeto em que estou engajado e começar tudo de novo dentro dessa Metodologia de 
Mudança Sistêmica? A resposta é Não! Aos poucos pode-se transformar um projeto 
existente em um projeto que contém todos os elementos da MS. 

A Equipe Internacional de Mudança Sistêmica da Família Vicentina nos propõe os seguintes 
passos: 

 Como ponto de partida, realizar uma análise da realidade das pessoas envolvidas. 
Comece com uma análise séria da realidade local, ouvindo atentamente para 
compreender as necessidades e aspirações das pessoas que vivem em situação de 
pobreza, criando uma atmosfera de respeito e confiança mútuas e promovendo a 
autoestima. 

 Criação de uma equipe orientadora para promover a educação, capacitação e 
formação espiritual a todos os participantes do projeto e encarregada de formar 
agentes multiplicadores. 

 Construir uma visão compartilhada com os vários participantes e tomadores de 
decisão. Comunique-o imediatamente ao grupo maior para obter sua aceitação 

 Capacitar outras pessoas para agirem de acordo com a visão, formando agentes 
multiplicadores eficazes e líderes visionários na comunidade. 

 Criação de objetivos de curto prazo, implementando estratégias coerentes, 
começando aos poucos, delegando tarefas e responsabilidades, proporcionando 
serviços de qualidade, respeitando a dignidade da pessoa. 

 Ser persistente, não fraquejar.  “O amor é inventivo até o infinito,” repetia São 
Vicente de Paulo. A Mudança Sistêmica é um processo que nunca termina. Precisa 
mudar constantemente e marcar novos 
caminhos.  

 Avaliar constantemente o projeto e sua 
realização através de indicadores 
observados nos resultados obtidos.  
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Para concluir estas fichas, apresentamos algumas reflexões de Jim Claffey, atual 
Coordenador da Comissão Internacional para a Mudança Sistêmica da Família Vicentina: 

A Mudança Sistêmica para que seja eficaz e alcance algo real, ela deve mudar nossa 
maneira de pensar e prestar serviço aos outros, especialmente aos pobres. 

 Isso muda a maneira como vemos e analizamos os problemas,  
 Muda a forma como julgamos as questões,  
 Muda a forma como respondemos.  

Temos que nos rever constantemente para estarmos cientes de colocar em prática a 
metodologia da Mudança Sistêmica para o trabalho que fazemos, e se de fato queremos 
ajudar aqueles que estão presos na pobreza a criar uma vida melhor. 

Tudo o que fazemos NÃO é uma mudança sistêmica. O incrível trabalho de caridade pelo 
qual nossa Família Vicentina é bem conhecida e pode ser uma maravilhosa promoção da 
pessoa e da família, mas não é uma Mudança Sistêmica em seu sentido pleno. A magnitude 
é limitada e a mudança geralmente é apenas temporária. Se realmente virmos que tudo 
está conectado a tudo o mais, formando os sistemas em que vivemos, teremos uma 
compreensão mais ampla das formas eficazes de introduzir elementos de mudança que 
levam a transformações radicais. 

Todos nós poderíamos nos perguntar um pouco mais sobre os efeitos a longo prazo do que 
fazemos, e certamente poderíamos nos beneficiar de uma reflexão contínua sobre o que 
constitui uma mudança real e duradoura. 

Últimas recomendações:  

 Comece com ações simples, e pequenas, que não exigem muito dinheiro. 
 Incentive a interdependência promova a co-criatividade  
 Enfatizar a educação e o intercâmbio recíproco. 

 

 

Perguntas para a conclusão destas 5 fichas de Mudança Sistêmica: 

1. Que novos elementos você aprendeu sobre a teoria da Mudança Sistêmica? Ou 
quais elementos importantes e úteis para o seu serviço foram lembrados em relação 
a este tópico. 

2. Que novos elementos você aprendeu sobre a teoria da Mudança Sistêmica? Ou 
quais elementos importantes e úteis para o seu serviço foram lembrados em relação 
a este tópico? 

3. Sugerimos que você faça um plano estratégico com o seu grupo para transformar 
gradativamente os projetos existentes e que depois de estudar as cinco fichas 
tenham percebido que não contêm todos os elementos do MS. 



 

 

 
 
 

Proposta de trabalho: 

Gostaríamos que cada país selecionasse um projeto que está sendo realizado e o analisasse 
à luz dos conceitos de MUDANÇA SISTÊMICA que compartilhamos durante 5 fichas. 

Como resultado da análise, descobrirão se seu projeto é ou não de MUDANÇA SISTÊMICA. 

Caso após a análise percebam que seu projeto não é de MUDANÇA SISTÊMICA, nós os 
encorajamos a fazer um plano de implementação de ações de mudança para transformá-lo 
gradativamente em um projeto que contenha todos os elementos. 

Posteriormente gostaríamos de receber seus projetos analisados e conhecer as ações que 
vão implementar para melhorá-los. Envie esta informação para a Comissão de formação da 
AIC em gvergaramacip@gmail.com. Publicaremos seus projetos as iniciativas para 
transformá-los no site da AIC, de modo que sejam uma motivação para outros grupos que 
estão tentando tornar seus serviços mais eficazes. 

ÂNIMO!! 

Oração 

Nós te louvamos e agradecemos, 
oh Deus Criador do universo 

Você fez todas as coisas certas 
e nos deu a terra para cultivá-la. 

Conceda-nos que saibamos sempre como usar as 
coisas criadas com gratidão, 

e compartilhá-las generosamente com os necessitados. 
Dá-nos criatividade para ajudar os pobres a 

satisfazer suas necessidades humanas básicas. 
Abra nossas mentes e corações 

para que possamos estar ao seu lado 
e ajudá-los a mudar essas estruturas 

que os mantém na pobreza. 
Permita-nos ser irmãos e irmãs com eles, 

amigos que caminham com eles 
na sua luta pelos direitos humanos fundamentais. 

Te pedimos por Cristo nosso Senhor. 
 

Traduzido do Espanhol por 
Marleide Fernandes 


