
Iniciativa 
Barcarena 
Sustentável

Registro de Encontro
Grupos de Trabalho: Água e Meio Ambiente; Emprego, Trabalho e Renda; Educação e Iniciativa

Barcarena Sustentável. 
31/10/2018 - Espaço 5 – 9h às 17h 



:: Convite :: 
O convite foi encaminhado por Whatsapp
alguns dias antes do encontro para as listas 
de participantes das atividades realizadas 
anteriormente pela Iniciativa Barcarena 
Sustentável.

Nos dois dias que antecederam o encontro, 
a equipe de facilitadores da IBS visitou as 
seguintes comunidades: Arienga, 
Itupanema, Jardim São José, Burajuba e 
Bom Futuro.  Nas visitas, foi reforçado o 
convite para que os interessados em 
participar da Iniciativa comparecessem ao 
Espaço 5 no dia 31 de outubro. .



:: Propósito do Encontro :: 
Fortalecer as relações entre todos os que 
desejam uma Barcarena melhor para se 
viver;

Entender o que podemos fazer juntos;

Continuar as atividades dos Grupos de 
Trabalho sobre Água e Meio Ambiente; 
Emprego, Trabalho e Renda e "Educação; 
além de outros temas importantes para 
quem quer construir junto.

9h: Boas-vindas 

Manhã: Grupos de Trabalho

12h – Almoço

Tarte: Grupos de Trabalho

17h: Encerramento

Agenda



:: Nossos Acordos :: 



:: Metodologia ::
Formação de imagem atual

Formação de 
Imagem: onde se 

está hoje em
relação ao tema? 

Quando falamos
do tema em
Barcarena, 

falamos de quê?
Visão de Futuro:
formar a imagem

de onde se quer
chegar – em X 

tempo, como
queremos estar
com o tema em

Barcarena?

Definir 
prioridades – o 

que vamos 
trabalhar 

primeiro?

Planejar, criar 
plano de ações

e metas.

Ação

Checar, avaliar, 
refletir e ajustar 

a ação, o 
planejamento e 

a visão de 
futuro, se 

necessário.A formação de imagem é o retrato "real" da 

situação, o marco 0 de onde estamos 

partindo. Ela é construída de forma coletiva a 

partir do levantamento de fatos, identificação 

de atores envolvidos e da percepção dos 

indivíduos.

Pergunta Guia: 

Quando falamos de (tema) em Barcarena, 
do que estamos falando?

Guias para a Formação de Imagem:

1. São fatos e não opiniões;

2. Não é o momento para julgamento.



Relato sobre os Grupos de Trabalho
Este relato apresenta os resultados da reunião do dia 31 de outubro de 2018, em Barcarena, 
destacando os grupos de trabalho formados durante o encontro e suas discussões. 

O relato é uma síntese do entendimento coletivo dos participantes e não necessariamente representa a opinião individual de nenhuma 
organização ou indivíduo que participou do encontro. 

Por esse motivo, não existe a intenção em se fazer uma transcrição de tudo o que foi discutido no encontro.



Grupo Trabalho, 
Emprego e Renda 
Estavam presentes:
Dilson da Silva, Angela Vieira, Rosinaldo,
Rosilda, Lindalva, Liduina, Sheila, Mineiro,
Rosiane, Sandra Gomes, Jociney Andrade,
Simião de Souza, Raquel Dias, Olívia da
Cunha, Antonio Carlos, Mayara Gomes, Luiz
Gonzaga, Milene Maués, Rosenilda Santana,
Cleide Monteiro, Gracilene Barreto,
Francidete Barbosa, Nilson Azevedo, Renato
Brandão (chegou ao final do encontro).

Em círculo, o grupo estabeleceu os acordos 
da conversa e em seguida realizou uma 
rodada de apresentação. Nesse primeiro 
momento, cada participante informou o nome 
e expressou em poucas palavras como 
estava se sentindo. 

Sentimentos expressos no grupo:
Felicidade, abertura, confiança, 
curiosidade, esperança, contentamento, 
preocupação, bem-estar, gratidão, 
expectativa e ansiedade.



Grupo Trabalho, 
Emprego e Renda 

Na sequência, foram formadas duplas de 
conversas sobre os motivos que levaram cada 
um a participar do encontro e daquele Grupo 
de Trabalho específico. O grupo se dividiu em 
mesas de trabalho para responder a seguinte 
pergunta:

"Quando falamos sobre 
trabalho e renda em Barcarena, 

do que estamos falando?"





Grupo Trabalho, 
Emprego e Renda 

A conversa nas mesas aconteceu em duas rodadas. A 
cada rodada, as mesas se organizaram com pessoas 
diferentes. Cada mesa registrou livremente a conversa.



Grupo Trabalho, Emprego e Renda 
Imagem Atual: 
frases criadas a partir da síntese das conversas nas mesas 

ü A economia de Barcarena é pouco diversificada e ainda 

dependente da indústria;

ü Barcarena vem sofrendo com o aumento da violência 

devido à falta de emprego;

ü A Prefeitura de Barcarena não prioriza a agricultura 

familiar;

ü Empresas de Barcarena não valorizam a mão-de-obra 

local;

ü O SINE tem muita influência política e não abre 

oportunidade de emprego para os trabalhadores;

ü Barcarena não possui uma estrutura de atendimento 

humanizado para intermediar mão-de-obra;

ü A falta de regularização fundiária impede o 

desenvolvimento agropecuário de Barcarena;

ü Barcarena reivindica projetos e emprego mas recebe 

apenas cesta básica;

ü Barcarena sofre com a desorganização na distribuição 

dos empregos;

ü Os programas Jovem Aprendiz e Primeiro Emprego não 

atendem as demandas dos jovens das comunidades 

carentes de Barcarena; 

ü Falta incentivo para micro e pequenas empresas em 

Barcarena;

ü A Zona Franca de Barcarena não saiu do papel;

ü Falta de renda gera exploração sexual infantil em 

Barcarena;

ü Falta oportunidade de trabalho para jovens, mulheres e 

idosos.



Grupo Educação

Estavam presentes:
Silvana J. J., Gilvandro Santa Brígida, Silvana
A. do Carmo, Luís Júnior T. de Sá, Felipe
Daldato, Elcione Moraes, Kátia Aguiar, Vera L
Brito Nascimento, Vanda Barros, Tatiana
Mesquita, Simara Oliveira, Luís Ravagnami,
Jaedson Oliveira.



"Quando falamos de 
Educação em Barcarena, 
do que estamos 
falando?"

Após a explicação sobre os acordos, todos
falaram sobre a situação da Educação em
Barcarena. Em seguida, foram organizados
grupos com 4 pessoas cada.  



Grupo Educação
Após o almoço, os grupos apresentaram sínteses das conversas e formaram a Imagem Atual expressa nas 
seguintes frases: 

ü Gestão municipal da educação falha; 
ü Educação desacreditada por falta de políticas educacionais eficientes que resgatem valores e 

formem cidadãos;
ü Os alunos saem da escola sem preparo para o mercado de trabalho (aprendizagem baixa);
ü Falta de cursos técnicos/superior oferecidos por instituições públicas (IFPA, UEPA, UFPA, Senai);
ü Não existe ensino técnico público em Barcarena;
ü Falta a presença da Secretária de Educação para prestar esclarecimentos;
ü O turno intermediário deve ser finalizado;
ü Altos casos de violência na escola; 
ü Alto índice de evasão escolar; 
ü Acesso à escola é difícil; 
ü Transporte público escolar precário e insuficiente.  



Grupo Educação

“Para mudar a situação da 
Educação em Barcarena, o que 
ainda não sabemos? 

O que precisamos saber para 
seguir em frente?”

1. (5 votos)
“Como está a política pública de 
assistência aos jovens?”

2. (4 votos)
“Por que Barcarena não tem faculdade 
pública?”

“Como está o diálogo entre os poderes 
municipal, estadual e federal sobre 
educação?”

“Por que em um município tão rico 
enfrentamos tantos problemas na 
educação?”

“Por que não temos acesso a informática 
nas escolas públicas de Barcarena?”



Grupo Educação

3. (3 votos)
Por que o transporte escolar não atende todos os 
alunos/rotas do município? 

4. (2 votos)
Por que, se achavam que aqueles cursos técnicos 
estavam defasados, por que não consultaram a 
população pra escolher a atualização de novos cursos 
técnicos?

Qual a dificuldade que o poder público tem em 
dialogar com a população?

Por que em Barcarena não existe ensino técnico 
público? 

A gestão municipal de educação é “presente” ou 
“atuante”? 

5. (1 voto)
O município possui algum plano para encerrar o turno 
intermediário? Qual?



Grupo Educação

Outras perguntas criadas:

Como fazer os professores mais presentes na 
escola?

Por que quando foi para regredir mudando de 
cursos técnicos do antigo segundo grau para 
ensino fundamental e médio não precisou 
consultar a população e pra voltar a implantar 
os cursos técnicos é a maior burocracia?

Por que o jovem fica à mercê da criminalidade e 
das drogas?

Por que os alunos não ficam na escola?

O mercado de trabalho absorve a mão de obra 
jovem local?

Por que a escola é tão distante da minha casa?

Existe política educacional de Estado? 

O município já possui um plano de carreira dos 
professores?

Como está a aprendizagem dos alunos do Fundamental I e 
II? E do Ensino Médio?

Quanto é o alto índice de violência nas escolas?

Como funciona a gestão educacional no município para 
capacitação dos profissionais de educação?

Por que a população barcarenense tem baixos índices de 
escolaridade? 

Por que a falta de professores nas escolas municipais e 
estaduais?

"Estou distante da realidade das 
comunidades, essa conversa foi muito 
boa porque me informei.”



Grupo Água e Meio
Ambiente

Estavam presentes:
Mara, Petronilo, Quézia, Claudivaldo, Edson, 
Rodrigo, Bruno, Antônia, Flora, Daltro, 
Eustáquio, Fátima, Lyandra, Emanuela, 
Ivonethe, Fernando, Kine. 

Dinâmica:
Acordos
Círculo: Por que o tema da água nos importa?
Updates do GT feitos pelo Daltro



Grupo Água e Meio Ambiente
Em 3 grupos menores:
Conversa sobre a situação da água 
de três comunidades: Renascer com 
Cristo, Bom Futuro, Zita Cunha. 

Conversa emergente: padrões vistos nos casos específicos
a. Percebeu-se nas conversas que as três comunidades 

tinham em comum o fato de possuírem rede de tubulação
instalada, mas que não haviam ligações oficiais com a 
maioria das casas, por diversas interpretações:
i. pessoas não querem pagar e fazem ‘gato’, onerando 

quem tem ligação oficial;
ii. pessoas que querem pagar, mas há alguma questão 

com a Águas de São Francisco;
iii. qualidade da água que chega não é boa.

b. Outra questão urgente é a do saneamento básico. Muito 
dos rejeitos são jogados na natureza (igarapés, por 
exemplo) e as fossas que existem alagam em épocas de 
chuva.



Grupo Água e Meio Ambiente

ü Água é patrimônio da humanidade, o que nós pagamos 

é o serviço!

ü Rede instalada, porém sem abastecimento no Conde

ü Dificuldades de instalação da rede devido a cobrança 

de taxa de 240 reais

ü OAB - Sergio Araújo da Comissão de Direitos 

Humanos - Atendimento Jurídico?

ü Ausência da Rede de abastecimento de água e esgoto 

na comunidade Renascer com Cristo

ü Qual é a qualidade da água subterrânea em 

Barcarena? Alto teor de ferro?

ü Qual é o conteúdo no termo de concessão para 

exploração da água em Barcarena?

ü Uso indevido da água (‘gatos’) pelos moradores 

do centro (e daqueles que recebem a rede)

ü Adequação do acordo firmado entre Águas do 

São Francisco e o município após o PDDU ter 

sido revisto

ü Rede de abastecimento insuficiente no Bom 

Futuro + Rede clandestina

ü Próximo encontro: Conceito de privatização + 

Estudo coletivo do termo de concessão

”Qual o estado atual do 
abastecimento, acesso e qualidade
da água em Barcarena?”



Grupo Água e Meio
Ambiente

Quais nossos 
próximos passos? 
Como seguimos juntos?

Encontro dia 13/11/18 
Tema: Abastecimento e água de 
qualidade em Barcarena. 



Grupo
Iniciativa
Barcarena Sustentável

Estavam presentes:
Sandra, Arivaldo, Abilene, Rosa, Jheice, 
Joseanne e Eduardo.



Grupo
Iniciativa
Barcarena Sustentável
Quando estamos falando de colaboração em 
Barcarena do que estamos falando?

Participar para saber como é - ver para crer ao invés de se 
pautar em promessas;

Na opinião dos participantes da mesa, esses são exemplos 
de colaboração em Barcarena:
● Relação com o Ministério Público Federal e Estadual
● Rede de Economia Solidária (de Belém)
● FIB
● Institutos (ex. Instituto JJ Geraldo)
● CONSIDEBAR - Conselho da Cidade
● Centros Comunitários
● Comunidades Quilombolas 

Entre os temas que essas instâncias cuidam incluem: 
Regularização Fundiária; 5 câmaras - Resíduos, 
Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente, 
Reordenamento Territorial/Urbanização; Política e Social; 
Convenção 169; práticas agrícolas e desenvolvimento de 
habilidades para geração de renda; Teoria e Prática Política 
e Social

Formato da colaboração: Audiência Pública, Oficinas, 
Reuniões/Projetos, Jornadas de Aprendizagem, Formação 
de multiplicadores.

“Ajudar-nos” - contribuir para o entendimento conjunto 
sobre a realidade;

Construir junto, com partilha;

Não rodar em torno de uma só pessoa;

Ser objetivo - clareza do que é;

Focar na verdade - doa a quem doer; isso nos dá 
oportunidade de nos prepararmos e não sermos pegos 
de surpresa;

Tratar de igual para igual - não tem ninguém melhor que 
ninguém;



Encaminhamentos e Pedidos
Todos os Grupos

Criação do Grupo de Trabalho 
sobre Urbanização e Regularização 
Fundiária;

Visitas às comunidades e 
empresas locais;

"A falta de regularização é a maior 
fonte de vulnerabilidade das 

comunidades."



Próximos passos
Todos os Grupos

Ø Reunião 13/11/18: GT Água e Meio 
Ambiente;

Ø Reunião 28/11/18: GT Emprego, 
Trabalho e Renda;

Ø Semana 12 a 16/11/18: visitas e GTs;
Ø Semana 27a 29/11/18: visitas e GTs;
Ø Semana 3 a 7/12/18: visitas e GTs;
Ø Semana 10 a 15/12/18: preparação da 

plenária;
Ø Plenária 15/12/18. 



Iniciativa 
Barcarena 
Sustentável


