
Nossa compreensão de desenvolvimento 

ACT Desenvolvimento 

 

Desenvolvimento transformador: 

A compreensão de ACT D sobre o significado de um desenvolvimento transformador 

se origina na afirmação teológica de que todas as pessoas são criadas à imagem de 

Deus, com o direito e a capacidade de viver de forma justa, humana e digna em 

comunidades sustentáveis.  

 

Ter fé exige que se rejeite qualquer condição, estrutura ou sistema que perpetue a 

pobreza, injustiça e o abuso dos direitos humanos e a destruição do meio ambiente.  

 

Adotar um desenvolvimento transformador significa tomar atitudes que buscam 

preservar os direitos humanos e aqueles presenteados por Deus.  

 

Em um mundo cada vez mais globalizado as vidas são interligadas de forma 

crescente. O desenvolvimento transformador resulta em mudanças para todos os 

envolvidos: para aqueles com poder, riqueza e influência, que controlam e usam 

mais do que a sua parte dos recursos existentes; e para os mais afetados por 

sistemas e estruturas opressivas. Utilizar uma abordagem de desenvolvimento 

transformador significa assumir o compromisso de aprendizagem mútua por meio 

de análises, ações e reflexão conjunta. 

 

ACT D reconhece que tanto as injustiças históricas quanto as da atualidade, como 

escravidão, colonização, modernos acordos comerciais, discriminação, corrupção na 

política e destruição do meio ambiente, empobrecem as pessoas e impedem 

qualquer qualidade de vida. Ao assumir um desenvolvimento transformador, os 

membros de ACT D apóiam o fortalecimento das comunidades mais atingidas por 

estruturas opressoras para que estas exijam seus direitos.  

 

Os membros de ACT D também lutam pela transformação de valores e estruturas 

que promovem o consumo exagerado e o não compartilhamento dos recursos 

existentes na sociedade.  

 

ACT D utiliza, de forma estratégica, o conhecimento, as habilidades e as 

capacidades da rede no apoio à transformação em âmbito local, nacional e global, 

focando especialmente na sua força como aliança global de organizações e igrejas 

locais, tendo, assim, uma forte presença comunitária. 

 

Esforços para promover um desenvolvimento transformador se diferenciam em 

termos globais e locais, podendo variar de uma campanha mundial sobre temas 

como a dívida externa ou apoio a comunidades locais nos seus esforços para ter e 

garantir acesso à água, alimentos, serviços de saúde e educação de qualidade. Isto 

inclui desafiar aqueles com dinheiro, poder e influência. 

 

Os conceitos a seguir são fundamentais para a nossa compreensão de 

desenvolvimento transformador: 

 

Participação 

Participação significa reconhecer o direito da auto determinação das pessoas, 

relacionada a qualquer aspecto do desenvolvimento transformador. 

 

Um desenvolvimento transformador busca promover a participação das pessoas 

marginalizadas e desrespeitadas na análise da sua situação, na identificação das 

suas necessidades e de seus bens, na contribuição de soluções criativas, de 

planejamento e decisão referente a ações a serem tomadas para o 

desenvolvimento e sua subseqüente implementação, monitoramento e avaliação.   



 

Empoderamento 

Empoderamento representa o ideal de indivíduos e comunidades ultrapassarem 

relações de poder para alcançar seus direitos. Um desenvolvimento transformador 

permite relações diferenciadas, o fortalecimento de organizações comunitárias e a 

construção de capacidades técnicas que promovem o empoderamento.  

 

Capacidade de desenvolvimento 

Desenvolvimento imposto e/ou que permanece dependente de ajuda externa e/ou 

resulta de dependência não é sustentável. Desenvolvimento sustentável fortalece a 

capacidade daquelas pessoas e comunidades que tiveram seus direitos violados a 

superar a pobreza e a injustiça e a determinar o seu próprio futuro, aumentando 

suas capacidades, conhecimento e acesso a recursos. Novos valores e habilidades 

também são necessários aquelas pessoas com capacidade e poder para transformar 

a cultura de consumo excessiva e a falta de compartilhar os recursos existentes. 

 

Não à discriminação  

A não discriminação enobrece a dignidade presenteada a cada pessoa por Deus e 

afirma princípios internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Um desenvolvimento transformador apóia os injustiçados e oprimidos, ao mesmo 

tempo em que não discrimina de nenhuma forma, nem em questões de gênero, 

etnia, cultural, filiação política, religião, idade e orientação sexual.  

 

Igualdade de gênero 

Desenvolvimento transformador exige uma análise dos papéis e relações de e entre 

mulheres e homens, com as famílias e com a comunidade em geral. Todo 

desenvolvimento traz impactos relacionados a gênero e afeta de maneira distinta 

mulheres e homens.  

 

Desenvolvimento transformador exige a participação tanto de mulheres quanto de 

homens na tomada de decisões e implementação de ações transformadoras, que 

assegurem a melhoria da situação das mulheres e permita a participação 

apropriada dos homens na promoção de relações justas.  

 

Isso inclui mudar relações desiguais de poder entre mulheres e homens 

(assegurando a igualdade entre mulheres e homens perante a lei) e permitindo que 

as mulheres tenham acesso e controle sobre sua parte dos recursos.  

 

Sensibilidade cultural e espiritual  

Desenvolvimento não pode ser sustentável a menos que as dimensões e práticas 

culturais e espirituais de pessoas e de comunidades sejam reconhecidas, 

respeitadas, viabilizadas e incorporadas no processo. Um desenvolvimento 

transformador reconhece esta idéia e promove uma compreensão holística dos 

seres humanos.  

 

Práticas culturais e religiosas que prejudicam indivíduos e fragilizam seus direitos 

serão questionadas. ACT D não usará nenhuma forma de apoio ao desenvolvimento 

com o propósito de proselitismo. 

 

Reafirmando os Direitos Humanos 

A dignidade e o bem estar das pessoas serão fortalecidos assegurando-se que os 

governos cumpram sua responsabilidade de reafirmar e tornar efetivos direitos 

políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais. A sociedade civil cumpre um 

papel central na melhoria dos direitos, exigindo que os governos assumam sua 

responsabilidade no que se refere à proteção e promoção dos Direitos Humanos.  

 



O foco de um desenvolvimento transformador está em abordar os interesses e 

direitos dos sujeitos mais marginalizados e discriminados; no empoderamento 

político e legal dos sujeitos de direitos; na aplicação das leis e acesso à justiça e a 

ações legais; na promoção de políticas e procedimentos organizacionais não 

discriminatórios e que respeitam os direitos.  

 

Incidência política 

Incidência busca resolver as causas e os efeitos básicos da pobreza e injustiça em 

âmbito local, nacional e internacional. Um desenvolvimento transformador promove 

uma mudança de atitude, mobiliza a opinião pública e fortalece alianças 

estratégicas para influenciar aqueles em posições de poder, buscando mudar 

políticas opressivas e estruturas com o objetivo de promover a justiça. Para ser 

efetiva, incidência deve iniciar na base da sociedade, promovendo a habilidade das 

pessoas de lutarem por si próprias. Formação de pessoas em postos e atividades de 

influência também é fundamental.    

 

Promovendo relações justas, de paz e de reconciliação 

Um desenvolvimento transformador promove uma cultura de direitos e de paz em 

todos os níveis, incluindo a família, a comunidade, os países e o mundo. Em termos 

locais, isso exige uma análise e compreensão das causas básicas de conflitos e de 

violência, exigindo o fim da opressão, da pobreza e de confrontos.  

 

Desenvolvimento transformador em comunidade que experimentaram conflitos 

recentes incorpora estratégias efetivas de prevenção e de reconciliação, específicas 

a cada contexto. Fortalece as capacidades e incentivos locais para a paz e 

reconciliação e fortalece indivíduos e grupos em sociedades afetadas por conflitos 

para superarem eventos traumáticos.  

 

Comunicação 

Comunicação em um desenvolvimento transformador começa escutando, 

respeitando e aumentando as vozes dos marginalizados e daqueles cujos direitos 

foram violados.  

 

Desenvolvimento transformador promove metodologias e técnicas de comunicação 

que são abertas e inclusivas em termos de gênero, etnias e culturas, incluindo uma 

comunicação honesta e transparente com aqueles que detêm recursos, influência e 

ou poder. 

 


