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Iniciativa Barcarena Sustentável

Grupo de trabalho: Esporte, 
Lazer e Cultura

07/01/19

No Encontrão do dia 15/12/18 nasceu o Grupo de Trabalho: Esporte, Lazer e Cultura. 

Num primeiro momento os integrantes do grupo se conheceram e combinaram sobre a forma de 
trabalhar em conjunto. 

De acordo com a metodologia da Iniciativa Barcarena Sustentável, o grupo buscou compreender 
coletivamente que significa Esporte, Lazer e Cultura em Barcarena.

E para continuar trocando informações, se apoiando e buscando melhorar questões relacionadas 
ao esporte, lazer e cultura em Barcarena, o grupo criou um grupo de WhatsApp. 
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• Área verde para lazer 
• Esporte gerando c idadãos ( regras, 

integração da escola e família, incentivo 
público/privado, elaboração de projetos) 

• Direitos  
• Valorização cultural 
• Bem-estar  
• Ressocialização do jovem na sociedade 
• Segurança 
• Projetos

Problemas 
• Falta apoio para a comunidade 
• Falta de incentivos 
• Falta de local acessível 
• Criação de projetos por setores 
• Falta de implementação de ações 

Falta de apoios e investimentos das 
empresas

Propostas, soluções e benefícios 

• Programar, sustentar, intermediar a liberação das quadras das 
escolas para projetos nas comunidades 

• Ver projetos sustentáveis para alunos das escolas e 
comunidade nas participações dos esportes/culturas/lazer 

• Regata Centro Cultural Mestre Vieira 
• Fazer uso do espaço físico nas escolas 
• Resgatar a estação conhecimento para todos 
• Garantir novo PPP escolar para o espaço físico da escola para 

a comunidade 
• Melhorar e facilitar os projetos sociais nos bairros e nas 

comunidades. Buscar apoio político 
• Ocupar os nossos jovens com esporte, lazer e cultura 
• Resgatar a sustentabilidade e a vida 
• Conscientização da população em preservar o patrimônio 

público 
• Construção de uma biblioteca comunitária (Rua São Jorge) 
• Aula de música, dança, culinária, artesanato 
• Apoiadores
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Olhando o lado positivo 

• Valorização da cultura local (futebol, carimbó, 
guitarrada, artesanato, etc.)


• Resgate de qualidade de vida

• Esporte, cultura e lazer em Barcarena 

formando cidadãos

• Envolvimento da família/escola e sociedade 

nos projetos nos bairros


Olhando para as carências 

• Falta de espaço e incentivo para lazer

• Barcarena tem carência de apoio na cultura, esporte e 

lazer

• Falta de incentivos e projetos públicos e privados

• Falta de implementação de projetos

• Falta de espaço apropriado para alguns tipos de esportes


Necessidades  

• Capacitar os jovens do bairro

• Precisamos melhorar os incentivos monetário, social e organizacional para todos os bairros

• Barcarena precisa resgatar a identidade histórica do município 


O grupo refinou o trabalho e chegou às seguintes conclusões: 
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Quando será nosso próximo encontro?
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Agradecemos aos participantes do primeiro encontro 
do grupo:

Carlos Seabra, Daiane, Gizele, Madelene, Karoline, 
Cleison, James, Eliane, Deibson, Rosa Maria, Luiz 
Paulo (Jacaré), Wellington, Gracilene Barreto, Jheice 
Lobato, Emi e Marina. 

Nos dias 17, 18 e 19 de janeiro a equipe da Iniciativa Barcarena Sustentável estará em 
Barcarena.  

Vamos nos encontrar em algum desses dias?  


