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As redes de envolvimento comunitário podem criar movimentos para a transformação. 
Essas redes podem amarrar as habilidades e os sonhos de muitos setores, promovendo 
fortalecimento, dinheiro, conhecimento e compromisso com idéias brilhantes. 
 
Vibrant Communities é uma parceria nacional de líderes e empresários do setor social, do 
voluntariado e do governo que trabalham com pessoas que vivem na pobreza em 15 
cidades do Canadá. Juntos nos comprometemos a encontrar uma nova maneira de reduzir 
a pobreza no Canadá. Nosso alvo é aprender juntos, inovar e mudar o foco do nosso 
trabalho – em vez de simplesmente aliviar os efeitos da pobreza, trabalhar para reduzir de 
forma significativa a pobreza em nosso país. 
 
Até 2007 esta parceria crescerá de forma a incluir 250 organizações voluntárias, 100 
empresas e todos os níveis de governo na maioria das províncias canadenses. Nossos 
esforços vão reduzir de forma significativa a pobreza na vida de cinco mil famílias. 
Trata-se de uma experiência que, se for bem sucedida, trará uma grande transformação 
em toda a comunidade, fomentando o espírito empreendedor para a construção de uma 
visão nova e ousada da redução da pobreza. Esperamos que esta visão traga um impacto 
direto sobre trinta mil famílias na próxima década. 
 
Esta parceria, criada há apenas dois anos, é patrocinada por três organizações com uma 
tendência sólida para a inovação social: o Caledon Institute of Social Policy, Tamarack – 
An Institute for Community Engagement – e a Fundação Familiar J. W. McConnell. Esses 
patrocinadores, junto com empresas e líderes do governo, inclusive a RBC Financial, 
SunLife Financial, a Maytree Foundation e a Hamilton Community Foundation, se 
comprometeram juntas a investir 3 milhões de dólares neste trabalho, iniciativa esta que 
está envolvendo também as comunidades. 
 
Nosso trabalho está se desenvolvendo rapidamente. Em Março de 2004, 15 cidades já 
estarão trabalhando juntas para formar uma comunidade de aprendizado Pan Canadense, 
e oito cidades já mostraram o desejo de apresentar suas visões comunitárias para a 
redução da pobreza. Elas estão desenvolvendo planos bastante amplos, solidificando 



parcerias e levantando fundos locais para cobrir suas iniciativas. Duas dessas 
comunidades, Niagara e Victoria, já  fizeram o lançamento de seus planos, enquanto 
outras irão fazê-lo nos próximos meses.  Estamos confiantes de que podemos atingir 
nosso alvo e reduzir a pobreza de forma significativa para cinco mil famílias, usando 
projetos comunitários inovadores que possuem um elo claro com a redução da pobreza. 
Já estabelecemos um processo de avaliação bastante rigoroso, mas também flexível, e 
contratamos empresas para fazer a avaliação com base nas comunidades. 
 
Pobreza no Canadá 
 
O Canadá é um país relativamente rico. As Nações Unidas classificou o Canadá como um 
dos países  com a melhor qualidade de vida  no mundo (o primeiro colocado durante três 
anos consecutivos). Mesmo assim o Canadá tem problemas persistentes com a pobreza. 
Embora a pobreza vai e vem com a economia, existem mais de 4.72 milhões 1de pobres 
no Canadá. Aproximadamente uma em cada 6 crianças vive na pobreza 2. Não fizemos 
muito progresso na redução da pobreza nos últimos vinte anos, apesar do forte 
crescimento econômico e da melhoria na qualidade de vida. No entanto, os canadenses 
estão comprometidos com a redução da pobreza e 52% acreditam que a pobreza no 
Canadá pode ser eliminada ainda nesta geração.  
 
Redes 
 
Vibrant Communities é uma rede de redes. Sua fundação é a Pan Canadian Learning 
Community, uma rede de 15 cidades que estão aprendendo juntas sobre maneiras de 
reduzir a pobreza. Uma rede de líderes do governo, dirigida pelo Caledon Institute of 
Social Policy, com reuniões mensais para discutir e desenvolver políticas sociais. Uma 
rede dirigida pela Fundação Familiar J. W. McConnel está se desenvolvendo, formada de 
fundadores e líderes empresariais que contribuem financeiramente e aprendem juntos 
sobre a filantropia e as formas como as empresas podem contribuir para a redução da 
pobreza. 
 
Dentro de cada comunidade membro, funcionam muitas outras redes – líderes 
empresariais, voluntariado, governo e população de baixa renda – trabalhando juntos 
dentro dos setores e através deles a fim de lançar inovações sociais. Cada rede tem 
relação com o todo. Juntas, elas criam uma força poderosa para a transformação. 
 
Dinheiro  
 
Dinheiro é uma preocupação chave para as pessoas que vivem na pobreza e que as nossas 
redes estão tentando ajudar. É também um fator chave para o desenvolvimento das redes. 
Nossa rede reconhece que uma importante barreira para as organizações e as pessoas é o 
dinheiro necessário para que elas realizem seus sonhos e provoquem mudanças. Como 
rede, apoiamos uns aos outros no levantamento de fundos e construímos uma 

                                                
1 “O Censo mosta uma crescente polarização de renda no Canadá”. Canadian Council on Social 

Development (2003) 
2 Campaign 2000.  



responsabilidade coletiva e um processo de apoio. Estamos provando que, trabalhando 
juntos, nossa credibilidade e nosso conhecimento conjunto podem gerar mais dinheiro do 
que se trabalhássemos separadamente.  
 
Poder 
 
As redes possuem um poder que nenhuma organização pode alcançar por si só. A 
necessidade de uma voz coletiva e confiável para a transformação torna a rede ainda mais 
eficaz.  Juntos temos voz, usamos a voz uns dos outros e cada um de nós tem acesso aos 
setores que representamos. Isto nos dá oportunidades de compartilhar a nossa voz e de ser 
ouvidos de uma forma que nenhum outro setor pode conseguir sozinho. 
 
Conhecimento 
 
Vibrant Communities foi construído sobre cinco temas: aprendemos juntos a caminhar do 
alívio da pobreza para a redução, a trabalhar e pensar de forma abrangente e em relações 
multisetoriais, construindo sobre ativos locais e usamos o poder do aprendizado como 
uma estratégia de transformação. O aprendizado de igual para igual é mais fácil e é uma 
forma hábil de treinamento. Já construímos um enorme corpo de conhecimento, histórias 
e idéias nesses dois anos que esperamos que tenham um grande impacto sobre as 
estratégias que ainda vão surgir. 
 
Transformação Comunitária 
 
A esperança do movimento Vibrant Communities é facilitar a transformação das 
comunidades. Esperamos deixar aquela cultura que dá ênfase ao alívio da pobreza, 
buscando uma cultura focada na redução da pobreza. Abandonar uma cultura que 
promove consertos rápidos e partir para uma cultura que pense de forma abrangente. 
Fugir de uma cultura de esforços individuais isolados para uma cultura de colaboração 
multisetorial, aprendendo a tecer habilidades, conhecimento, recursos e esforços. Dar as 
costas a uma cultura de culpa que enfatiza respostas cautelosas e de curto prazo à 
pobreza, e abraçar uma cultura que enfatiza a inovação, que corre riscos e que busca 
transformação a longo prazo. Esta é a nossa esperança. 
 
 
 
Paul Born, Presidente 
Tamarack – An Institute for Community Engagement 
 
Paul Born é presidente e co-fundador da Tamarack e tem mais de 20 anos de experiência 
e treinamento em desenvolvimento comunitário. Isto inclui 12 anos como Diretor 
Executivo da Communities Opportunities Development Association (atualmente 
Lutherwood-CODA), uma das mais bem sucedidas organizações de desenvolvimento 
econômico comunitário no Canadá. 
 



Paul fundou e dirigiu organizações nacionais e locais inovadoras que já receberam 
prêmios nacionais e internacionais (Imagine!; United Nations Top 40) em 
desenvolvimento comunitário, inclusive a Vibrant Communities, Opportunties 2000, a 
Foundation for Rural Living e a Canadian Community Economic Development Network. 
 
Para maiores informações sobre a Tamarack, consulte:  www.tamarackcommunity.ca  

http://www.tamarackcommunity.ca/
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