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IBS apresenta a 

Identificar problemas, pensar em modos 
de superá-los e tornar visível o caminho 

necessário para a mudança. Desde 2018, 
a Iniciativa Barcarena Sustentável vem 
conversando e pensando sobre como melhorar 
a cidade e a vida de seus cidadãos. Para isso, 
colocou em prática uma metodologia conhecida 
como “Teoria da Mudança”, que possibilita, 
de forma conjunta e participativa, identificar e 
entender os problemas atuais, sinalizar o futuro 
desejado e debater formas de alcançar essa 
nova realidade.

Após várias rodadas de encontros e diálogos 
envolvendo os diversos segmentos que estão 
na IBS, chegou-se a um conjunto de temas 
prioritários como emprego, trabalho, renda e 
desenvolvimento econômico; meio ambiente 
e saneamento; educação, cultura, esporte e 
lazer, mobilidade e ordenamento territorial e 
habitação.

Com relação a meio ambiente e saneamento, 
por exemplo, foram consideradas situações 
de comunidades sem acesso à água potável 
e redes de coleta de esgoto. Já na temática 
educação, foram apontados problemas como 
a evasão escolar e a pouca oferta de formação 
técnica para os jovens.

Miriam Armelin, coordenadora da Secretaria 
Executiva da IBS, fala da importância 
desse processo de discussão e de como 
as propostas podem se converter em 
melhorias concretas para a cidade. “A IBS 
está comprometida para que a cidade tenha 
um desenvolvimento alinhado com um 
mundo melhor para todos: as pessoas e o 
meio ambiente em harmonia, integrados. Em 
conversas e reuniões são dados os passos 
na preparação da Teoria da Mudança para a 
cidade de Barcarena. Nessa metodologia, a 
própria comunidade olha para os problemas 
da cidade e busca entender sua abrangência. 
Depois, com mais informações, pensa o que 
deseja para o futuro e aponta caminhos para 
a superação das dificuldades. 

Venha visitar a exposição que aponta os caminhos do 
futuro desejado para uma cidade melhor para todos para Barcarena

Agende sua visite à 
exposição e contribua!
Para informações e agendamento, 
acesse:  
https://www.barcarenasustentavel.org/
teoria-da-mudanca/ 
Casa IBS
Travessa Pedro de Souza, 236 11
QD 381 LT 06 -Vila dos Cabanos

Vamos juntos??

Caminhos para alcançar uma Barcarena 
Sustentável foram debatidos de forma ampla e 
participativa por vários setores da sociedade

A IBS está 
comprometida 
para que a 
cidade tenha um 
desenvolvimento 
alinhado com 
um mundo 
melhor para 
todos: as 
pessoas e o 
meio ambiente 
em harmonia, 
integrados

Miriam Armelin
coordenadora da 
Secretaria Executiva 
da IBS 
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Os integrantes da IBS vêm se dedicando na escolha e análise de temas considerados 
prioritários para uma Barcarena com um futuro desejado por todos.

01. EMPREGO, TRABALHO, RENDA E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

02. MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

03. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

04. MOBILIDADE

05.ORDENAMENTO TERRITORIAL E HABITAÇÃO

06. SEGURANÇA

07. PANDEMIA COVID 19

08. CONECTIVIDADE INTERNET

09. INSTITUIÇÕES LOCAIS

Tudo começou já no nascimento da IBS, 
em 2018. Os integrantes reuniam-se e 

percorriam os principais problemas da cidade, 
sempre auxiliados por dinâmicas participativas.

Pesquisadores acadêmicos, técnicos das áreas 
de saneamento e meio ambiente, educadores 
e demais especialistas contribuíram com a 
conversa. Com base na Teoria da Mudança, as 
diferentes situações da cidade foram analisadas 
em suas causas, consequências, abrangência, 
caminhos para superação e compreensão.

Além das formações, reuniões nas 
comunidades, apresentações de projetos da 
primeira chamada do FSH, foram realizadas 10 
rodadas de reuniões voltadas à construção da 
Teoria da Mudança, entre 2021 e 2022. Em abril 
de 2021, por exemplo, 37 pessoas dialogaram 
sobre o tema Criança e adolescente, sob os 
aspectos familiar, educacional e social. Foram 
mencionadas as dificuldades de transporte 
escolar, de acesso às aulas remotas e da 
falta de preparo dos professores para lidar 
com o ensino à distância, além de situações 
de vulnerabilidade social, devido a casos de 
violência e falta de alimentos por causa da crise 
econômica trazida pela pandemia.

“O maior desafio para os alunos nesta 
pandemia é o acesso à Internet”, destacou à 
época Rosa Maria Dias da Silva, presidente da 

Conheça os temas prioritários 

Os temas selecionados foram

Associação Comunitária Luz Divina. 

Em outro encontro, também realizado em 
abril de 2021, tratou-se especificamente 
das dificuldades trazidas pela Pandemia 
da COVID-19. Alertou-se para a situação de 
restrição alimentar enfrentada por muitas 
famílias, a falta de orientação adequada para 
a população se proteger; falta de atividades 
para as crianças da rede pública de ensino e 
destacou-se formas de minimizar os impactos 
da pandemia com ação articulada entre 
organizações sociais e o poder público.

O diálogo da 
IBS com o FSH 
está ancorado 
na Teoria da 
Mudança. As 
propostas, 
caminhos 
e soluções 
apontados 
no âmbito da 
Iniciativa são 
informações 
autênticas da 
comunidade e 
contribuem para 
direcionar os 
investimentos do 
Fundo e de seus 
parceiros

Milene Maués
Gerente de parcerias 
do Fundo de 
Sustentabilidade  
Hydro (FSH)
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