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Como a equipe facilitadora interina tinha acabado de passar por um momento de 
planejamento da IBS, perguntou ao grupo se eles concordavam em conversar sobre isso, 
em vez de falar sobre o tema do grupo. 
 
Contamos a narrativa que tínhamos (a teoria de mudança) sobre o porquê da IBS ser 
relevante no contexto de Barcarena e o seu modelo que busca trazer informações de 
qualidade, transformação de conflitos e fazer coisas juntos. A partir das histórias de cada 
um ali presente, que ilustravam o contexto barcarenense, chegamos a uma pergunta: Como 
Barcarena pode passar da narrativa da dependência (de recursos externos, de 
indenizações, de indústrias paternalistas…) para uma narrativa de colaboração e 
protagonismo? 
 
A partir dessa pergunta, notamos algumas considerações e possibilidades de caminhos 
para a IBS: 

● Ter mais formações é um caminho desejado 
○ Mobilização de pessoas para uma causa 
○ Competências de gestão 
○ Competências de planejamento 
○ Captação de recursos 
○ Competências de liderança 

● Sentem falta de termos espaço para ações mais concretas e tangíveis, como 
mutirões, por exemplo 

● Sentem falta de mais clareza do processo da IBS como um todo: “Qual é o caminho 
que estamos trilhando? Quantos encontros? Qual o resultado esperado?” 

● A impressão de que parece ser cedo para criar encontros específicos para GTs. 
Sugestão de voltar para modelo de ter os encontros temáticos nos Encontrões. “O 
pessoal daqui morre de medo de GT” 

● A experiência na primeira oficina do fundo Dema deixou os participantes frustrados, 
pela dificuldade de acesso aos recursos, que só seriam destinados a associações 
formais, sem apoio para formalização de novas - “Os recursos vão acabar indo pras 
mesmas pessoas de sempre e nada vai mudar…” 

○ Ainda sobre a oficina do fundo Dema, disseram que o questionamento que 
fizeram sobre diminuir o uso de recursos com galões de água e cestas 
básicas para direcioná-los a obras mais estruturantes e coletivas foi motivo 
de conflito com outras lideranças. 


