
Ficha didática sobre a Mudança de Estrutura, orientada à Família Vicentina 

Mudança de Estrutura 
Processo para mudar as situações injustas 

 que afetam aos pobres 
 

 

O que é e em que consiste a Mudança de estrutura? 

 

É um processo que implica uma forma de pensamento de estrutura.  

Este tipo de pensamento contempla o todo e as partes do todo e a 

conexão entre as partes e estuda o todo, para conseguir entender as 

partes. Assim mesmo, nos oferece ferramentas para interpretar nossa 

experiência, enfocando-se nas relações entre os elementos, mais que nos 

conteúdos dos elementos mesmos. Este tipo de pensamento impede que 

inconscientemente usemos os mesmos modelos mentais que estão 

causando o problema que queremos resolver. 

 

A Mudança de Estrutura é um processo que favorece uma mudança estrutural de todo o 

sistema. É uma mudança que leva a uma transformação radical da vida dos excluídos, através 

das  estratégias específicas requeridas para produzir ditas mudanças. 
  

A Espiritualidade que orienta a Mudança de Estrutura 

 

O processo de mudança para a Família Vicentina deve estar sustentado por uma série de 

valores e crenças, no Carisma Cristão e Vicentino.  Assim mesmo deve estar orientado rumo a 

uma visão: um mundo com maior justiça e equidade, no que os mais pobres ocupem o 

lugar que lhes corresponde na sociedade. 

 

A visão de Vicente se centra em Jesus Cristo, Evangelizador dos Pobres  

 

 Cristo vem libertar a seu povo e a livrá-lo da escravidão de suas feridas corporais e 

espirituais 

 A libertação que Cristo traz ao pobre, está de acordo com a visão de São Vicente, é 

uma libertação integral (espiritual e corporal).  

 
 

Estratégias Efetivas para a Mudança de Estrutura 

 

Consideramos que estas estratégias são muito importantes, para não dizer indispensáveis, para 

gerar mudanças reais e profundas nos projetos dos membros da Família Vicentina. Para maior 

compreensão, dividimos as estratégias de acordo com sua orientação e objetivos primordiais:  

 

Estratégias orientadas na Missão (motivação e direcionamento) 

 

 Considerar a pobreza não como um resultado inevitável das circunstâncias, se não 

como o produto de situações injustas que podem ser modificadas, centrando-se em 

ações  com tendências a romper o círculo da pobreza 

 Desenhar projetos, estratégias criativas, políticas e linhas de ações, que se desprendam 

de nossa missão e valores cristãos e vicentinos 

 Evangelizar e inculturar os valores e o carisma vicentino, com um profundo respeito 

pela cultura local. 
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Estratégias orientadas nas pessoas (centrando-se nos pobres, que são os mais capazes de 

mudar sua própria situação) 

 

 Escutar com atenção para compreender as necessidades e aspirações dos pobres, 

criando uma atmosfera de respeito e confiança mútua e promovendo a auto-estima. 

 Envolver aos pobres, incluindo as mulheres e os jovens, em todas as etapas do projeto:  

identificação das necessidades, planejamento, implementação e avaliação. 

 Educar, capacitar e oferecer formação espiritual a todos os participantes do projeto 

 Promover processos de aprendizagens horizontais, formando agentes multiplicadores 

efetivos e líderes com visão na comunidade, para que sejam líderes servidores, 

inspirados em São Vicente de Paulo 

 Construir modelos estruturais e institucionais, nos quais as comunidades possam 

identificar seus recursos e necessidades, tomar decisões informadas, e intercambiar 

informações e estratégias efetivas no interior da comunidade e entre várias 

comunidades. 

 Promover o compromisso nos processos políticos, através da educação cívica dos 

indivíduos e das comunidades. 

 Apoiar e respeitar os mecanismos de solidariedade que existem entre os membros da 

comunidade. 

 

Estratégias orientadas na tarefa (organização) 

 

 Começar com uma analises séria da realidade local, partindo de dados concretos e 

elaborando cada projeto em torno a dita realidade. 

 Ter uma visão global, para satisfazer uma série de necessidades humanas básicas - 

individuais e sociais, espirituais e físicas, especialmente trabalho, cuidados com a 

saúde, habitação, educação, crescimento espiritual -, com um enfoque integral à 

prevenção e ao desenvolvimento sustentável. 

 Implementar estratégias coerentes, começando de forma modesta, delegando tarefas e 

responsabilidades e proporcionando serviços de qualidade, a respeito da dignidade da 

pessoa. 

 Sistematizar, institucionalizar e avaliar o projeto e sua realização, descrevendo 

indicadores observáveis e resultados obtidos. 

 Conseguir que o projeto seja auto-sustentável, e garantir os recursos materiais e 

humanos para assegurar sua continuação. 

 Ser transparentes, convidado a participar na elaboração de orçamentos e comentando 

os informes financeiros com os participantes do projeto.  Manter um estrito controle 

no manejo do dinheiro 

 

 

Estratégias orientadas na participação e na solidariedade.  (Co-responsabilidade, 

trabalho em redes e ação política) 

 Promover a co-responsabilidade social e o trabalho em redes, conscientizando a 

sociedade em todos os níveis - local, nacional e internacional - para mudar as situações 

injustas que afetam a vida dos pobres  

 Construir uma visão partilhada com os diversos participantes e tomadores de decisões: 

comunidades pobres, indivíduos interessados, doadores, igrejas, governos, setor 

privado, união, meios de comunicação social, organismos e redes internacionais, etc.  
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 Lutar, através de ações políticas, com o fim de transformar as situações injustas e 

conseguir um impacto positivo nas políticas sociais e nas leis. 

 Ter uma atitude profética: anunciar, denunciar e, comprometer-se, através do trabalho 

em redes,  em ações de pressão para conseguir a mudança. 

 

Critérios para os projetos de Mudança de Estrutura 

 

Não todos os projetos implementam a mudança de estrutura. Há alguns projetos, tão úteis, 

como necessários, que aportam soluções emergentes e solucionam necessidades específicas, 

que são positivos e que entram na categoria de assistência justificada. Os projetos que 

conduzem à Mudança de Estrutura devem ter, entre outras, as seguintes características: 

 

1.  Participação  

Nenhum projeto pode exercer uma mudança radical, sem a participação dos pobres. 

 

2. Impacto social  
Os projetos devem colaborar para que ocorra um impacto social a largo prazo. Este impacto 

só será conseguido mediante a intervenção dos diferentes sistemas que interatuam num 

determinado problema.   

 

3. Sustenibilidade  
Os projetos devem ser auto-sustentáveis, ou seja, que através deles sejam criadas as estruturas 

sociais necessárias para mudar a vida dos pobres e evitar que estes caiam no círculo vicioso 

da pobreza. Os projetos de mudança de estrutura devem continuar com uma dinâmica própria 

de financiamento. 

  

4. Efeito multiplicador  
Os projetos de mudança de estrutura devem ser reaplicáveis, ou seja, poder ser adaptados a 

diferentes contextos. Isto se refere tanto á espiritualidade, quanto as técnicas e estratégias 

utilizadas no projeto.  

 

5. Inovação  
Os projetos de mudança de estrutura conseguirão mudanças significativas, através da 

modificação de práticas tradicionais, mudando-as por formas atuais e inovadoras para lograr 

êxito. 

  

6.  Co-responsabilidade e trabalho em redes 

Para que um projeto produza uma mudança real na vida dos excluídos, é necessário 

comprometer a outros na visão e conseguir que diversos sistemas interatuem para alcançar um 

objetivo comum. Isto implica desde logo, as instâncias governamentais, eclesiais, etc... 

 

 

“O processo de Mudança de Estrutura nos motiva a 

aprender a  ver o mundo de maneira diferente” 


