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Resumo : o trabalho apresenta os resultados obtidos através da Política de 
Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental, realizado 
no Município de Rorainópolis, no Território Sul do Estado de Roraima, analisando o 
conhecimento prévio dos envolvidos na amostra, através da aplicação de um pré-
teste, que verificou o nível de conhecimento e opiniões dos pesquisados sobre o 
assunto abordado e o pós-teste aplicado depois de desenvolvidas ações para 
capacitar os pesquisados, onde se observou um excelente nível de conhecimento 
dos pesquisados sobre a proposição de projetos interinstitucionais voltados a 
Educação Ambiental e a importância desses projetos viabilizarem o desenvolvimento 
Sustentável da região dentro das dimensões da Educação Ambiental, atendendo as 
especificidades locais, na busca da compreensão dos problemas ambientais, 
propondo soluções que realmente se traduza em ações efetivas no combate aos 
danos ambientais, visando a sustentabilidade dentro da capacidade de suporte do 
ambiente, na busca pela melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. 
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Abstract : The paper presents the results obtained from the Policy Proposals for 
Interinstitutional Projects Oriented Environmental Education, held in the city of 
Rorainópolis in the Territory South of the State of Roraima, analyzing prior 
knowledge of those involved in the sample, by applying a pre test, which determined 
the level of knowledge and opinions of respondents about the subject matter and 
post-test applied after the actions taken to enable the respondents, which also 
produced an excellent level of knowledge of respondents about the proposition of 
institutional projects aimed Education Environmental importance of these projects 
and make sustainable development possible in the region within the areas of 
Environmental Education, addressing the specific local conditions, the search for 
understanding environmental problems and propose solutions that actually translate 
into effective action against environmental damage, with a view to sustainability 
within carrying capacity of the environment, the quest for improved quality of life of 
local communities.  
 
Keywords : Inter-institutional projects. Environmental Education. Development. 
 

1 INTRODUÇÃO 

  

Rorainópolis localizado ao Sul do Estado, às margens da Rodovia Federal 

Interamericana BR-174, que interliga Santa Helena do Uairén, fronteira entre Brasil e 

Venezuela, com Estado do Amazonas, da sede do Município, a distância é de 291 

km para a Capital Boa Vista e 468 km para Manaus, Capital do Amazonas. 

Destaque para vila do Equador, que é cortada pela linha imaginária do 

Equador, e esta representada por uma barra de ferro cravada em uma rocha, situada 

a margem direita da BR 174, sentido Manaus. 

Limita-se ao Norte com o município de Caracaraí; ao Sul com o Estado do 

Amazonas; a leste com o município de São Luiz do Anauá e São João da Baliza; a 

oeste com o município de Caracaraí. O limite entre Roraima e o Amazonas é o Rio 

Alalaú, dentro da reserva indígena Uaimiri-Atroari. Rorainópolis nasceu com 

denominação de Vila do INCRA, numa referência ao Projeto de Assentamento 

Dirigido Anauá-PÁD. ANAUÁ que possui sua sede na localidade, desde 1977, para 

assentar colonos migrantes de outros estados do Brasil. 

 

Rorainópolis foi transformada em município pela Lei Estadual Nº 100 de 17 
de Outubro de 1995, com terras desmembradas do município de São Luiz 
do Anauá, ficando com as seguintes vilas: nas margens da BR 174, Martins 
Pereira, Nova Colina, Equador e Jundiá, na margem esquerda do baixo Rio 
Branco, as vilas de Santa Maria do Boiaçú e as seguintes localidades: 
Taquera, Paraná da Floresta, Dona Cota, Remanso, Sumaúma, São Pedro 
e Xixuau. (FREITAS, 2004, p. 34).  
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Sua instalação ocorreu efetivamente em 1º de Janeiro de 1997. Com a 

eleição do primeiro prefeito eleito, o Município representa a porta de entrada e a 

ligação do Estado e com o resto do Brasil, através da BR 174, única via de acesso 

terrestre com o país. Na vila Jundiá onde inicia a Reserva Indígena Uaimiri-Atroari, 

por onde trafega os veículos em direção aos dois Estados (Amazonas e Roraima) e, 

é dentro dessa reserva que encontra-se o Rio Alalau, limite entre Roraima e o 

Amazonas.  

A economia está baseada na agricultura de subsistência e na pecuária de 

corte bem com na exploração de madeira, o potencial agrícola do município de 

Rorainópolis, de acordo com as condições climáticas, possibilita o cultivo de 

inúmeros produtos, entre os quais: café, cacau, cana-de-açúcar, entre outros, mas, 

considerando os hábitos e a cultura da população, predominam as culturas de: 

arroz, feijão, milho, mandioca, banana e principalmente pastagens. 

A necessidade cada vez maior de espaços para o rebanho tem em muito 

contribuído para a degradação de florestas, que é derrubada e queimada para limpar 

a área de plantio e a cada ano perdem parte de seu bioma para as pastagens, 

contribuindo de forma significativa com a emissão de gás carbônico para a 

atmosfera, acentuando ainda mais as conseqüências do “Efeito Estufa”, que provoca 

o Aquecimento Global. 

Neste contexto surge a necessidade de se conhecer a realidade das 

condições ambientais da região, para a proposição adequada de programas e 

projetos interinstitucionais que possibilitem o desenvolvimento do Território Sul do 

estado de Roraima, dentro dos princípios da sustentabilidade. 

 

2 JUSTIFICATIVA 

  

Considerando que: 

- a necessidade de divulgação e da discussão com a comunidade loco-

regional dos problemas ambientais existentes, bem como dos resultados obtidos em 

pesquisas realizadas e a definição e proposição de Projetos Interinstitucionais 

voltados para a Educação Ambiental; 

- é necessária a integração ao campo profissional dos avanços em Ciência e 

Tecnologia, principalmente nos aspectos que identifiquem uma nova postura da 

sociedade diante do processo de globalização vivenciado pelo mundo na atualidade; 
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- a necessidade de capacitação para Educação Ambiental da comunidade 

local, tanto em nível metodológico, quanto de conteúdos, e, considerando os 

avanços científicos e tecnológicos, enfatizam a importância da Educação Ambiental 

para resolver questões ambientais; 

- a Educação para o Desenvolvimento Sustentável busca a melhoria da 

qualidade de vida da população, que passa pela competência da sociedade em 

aproveitar de modo racional os seus recursos e suas potencialidades de produção. 

 

3 OBJETIVO GERAL  
     

Investigar os resultados obtidos através do pré-teste e do pós-teste sobre os 

conhecimentos dos pesquisados quanto à Política de Proposição de Programas e 

Projetos Interinstitucionais voltados à Educação Ambiental.  

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

a) desenvolver atividades que visem a capacitação da população em 

Educação Ambiental, promovendo sua emancipação na resolução de problemas 

ambientais; 

b) Comparar quali-quantitativamente os conhecimentos existentes (pré-teste) 

com os manifestados na avaliação (pós-teste) decorrentes das ações implantadas e 

os resultados obtidos; 

c) desenvolver processos contínuos de disseminação dos resultados obtidos 

através da realização de Seminários loco-regionais estabelecendo um fluxo de 

informações e avaliação do Programa. 

 

4 DESENVOLVIMENTO 

 

Rorainópolis tem predominância absoluta de: “florestas tropicais úmidas em 

relevo de planície e baixos platôs” (AB’SABER, 1967).  

Esta região começou a ser desbravada no início da década de 1980, através 

de Projetos de Assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA, sem qualquer infraestrutura mínima para manter os colonos em 

seus lotes, onde não havia sequer estradas.  
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Roraima apresenta características únicas. Trata-se de um estado pequeno 
(em termos amazônicos) e, está longe do grande avanço da população e da 
pecuária ao longo do “arco de desmatamento” que se estende de Belém até 
Rondônia, em que se concentrou, por exemplo, 88 % da atividade do 
desmatamento em 1994. (FEARNSIDE, 1997). 

 

No município, predominam as pequenas propriedades agrícolas, oriundas do 

processo de colonização, onde maioria dos lotes possui de 60 a 100 hectares, sendo 

permitida a derrubada de 3 hectare por ano com licença do Instituto Brasileiro de 

Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA, 2004). 

A necessidade de o indivíduo estar em contato com o objeto de estudo, já 

amplamente discutido entre os muitos estudiosos da educação, leva a Educação 

Ambiental a se valer dessa técnica, mas com a responsabilidade do entendimento  

das coisas simples, que não são observadas no dia a dia do aluno, pela falta de 

percepção e do senso comum, já que ele está integrado ao ambiente e só não 

enxerga os problemas devido a constante falta de consciência e a falta de um 

despertar Ambiental. 

O discurso demagógico “Vamos salvar o Planeta”, segundo Reigota (2005) 

não reflete a realidade, pois o planeta vai muito bem sem a espécie humana, então 

não é salvar o planeta, é salvar o homem, continuando falar sobre a universalidade 

da Amazônia, se os brasileiros não encontrarem soluções para o problema do 

desmatamento das florestas amazônicas, teremos que ter humildade para pedir 

ajuda a outros países, que tenham condições de ajudar. 

Ajuda, no sentido de colaborar com a preservação de um patrimônio que é da 

humanidade, não como forma de entreguismo dos recursos naturais brasileiros, para 

serem explorados por outros países, como aconteceu no passado, em que o Brasil 

foi saqueado, pelos países considerados mais desenvolvidos, levando à extinção de 

espécies nativas. 

A brutalidade da explosão dos problemas ambientais ligadas ao surto de 

urbanização e industrialização das últimas décadas provocou inúmeras mobilizações 

na sociedade e influenciou a ação dos partidos e dos governos.  Cada vez mais 

esse é um tema importante para a opinião pública e uma questão central para o 

desenvolvimento futuro do país, o atual ministro do Meio Ambiente Luiz Carlos Minc, 

tem um perfil mais audacioso e mais incisivo quanto às ações em defesa da 

Amazônia, coloca com muita propriedade que até 2015 o desmatamento na 

Amazônia será zero. 
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O Plano Amazônia Sustentável (PAS) é uma iniciativa do governo federal 
em parceria com os estados da região amazônica. Propõe estratégias e 
linhas de ação, aliando a busca do desenvolvimento econômico e social 
com o respeito ao meio ambiente. (MMA, 2008). 

 

Ao conseguir agilizar as ações do ministério, com um poder argumentativo 

de maior relevância, está contribuindo de forma significativa para um 

desenvolvimento sustentável em toda Amazônia, com propostas coerentes com a 

realidade local. 

 

O Plano tem como objetivo geral implementar um novo modelo de 
desenvolvimento na Amazônia brasileira, pautado na valorização da 
potencialidade de seu enorme patrimônio natural e sócio-cultural. Suas 
estratégias estão voltadas para a geração de emprego e renda, a redução 
das desigualdades sociais, a viabilização das atividades econômicas 
dinâmicas e inovadoras, com inserção em mercados regionais, nacionais e 
internacionais, bem como para o uso sustentável dos recursos naturais com 
manutenção do equilíbrio ecológico. (MMA, 2008). 

 

O Plano congrega os interesses maiores de toda população amazônica, pois 

é a primeira vez que estarão inseridos dentro das metas a serem atingidas através 

de sua execução, que necessita da participação de todos os atores envolvidos no 

contexto, possibilitando um novo modelo de desenvolvimento realmente sustentável 

para a região.  

O Plano Amazônia Sustentável (PAS) se organiza em torno de cinco grandes 

eixos temáticos: 

- produção sustentável com inovação e competitividade 

- gestão ambiental e ordenamento territorial 

- inclusão social e cidadania 

- infraestrutura para o desenvolvimento 

- novo padrão de financiamento 

 Numa observação mais atenta, verifica-se que o Plano procura a inclusão 

social das populações amazônicas, coisa até então nunca evidenciada, pela falta de 

controle e avaliação das ações desenvolvidas, a dificuldade de acessos aos mais 

remotos recantos da Amazônia, onde as populações, principalmente as ribeirinhas e 

as dos assentados ficam entregues à própria sorte, no meio da floresta. 

O Departamento de Articulação de Ações da Amazônia (DAAM) foi criado por 

meio do Decreto nº 6.101 de 26 de abril de 2007, com as seguintes atribuições:  
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• promover a articulação de ações do Ministério do Meio Ambiente 

relacionadas com a Amazônia; 

• coordenar as ações do ministério no âmbito do Plano Amazônia Sustentável 

(PAS); 

• exercer as atividades de secretaria-executiva do Conselho Nacional da 

Amazônia Legal (Conamaz); 

• coordenar, articular e acompanhar a implementação do Programa Piloto 

para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 

A criação no ano passado do Departamento de Articulação de Ações da 

Amazônia (DAAM) proporciona maior entendimento e agilização na tramitação de 

programas e projetos voltados para o desenvolvimento sustentável da região, dentro 

do novo paradigma da formação de sociedades sustentáveis. 

O ministro do Meio Ambiente com seu dinamismo e bastante consciente da 

problemática ambiental que envolve a Amazônia articulou junto ao governo a 

construção de novos instrumentos de fiscalização aos crimes ambientais, dotando 

seu Ministério de mecanismos mais eficientes nas cobranças aos crimes ambientais. 

Quem destrói o ambiente na Amazônia são os grandes fazendeiros, grileiros 

de terras, madeireiros que agem na clandestinidade, extraindo madeira ilegalmente 

da floresta e os assentamentos. 

As populações amazônicas não são os vilões desta história, são vitimas 

desassistidas de governos que em nome de um desenvolvimento econômico, os 

colocou no meio da floresta, com o único objetivo de integrar essa magnífica região 

ao resto do Brasil, sem se importar com as condições sociais dos assentados.  

 

5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa valeu-se de procedimentos com abordagem de pesquisa híbrida, 

características quali-quantitativa, em função das atividades desenvolvidas e os 

resultados do processo avaliativo, e análise de valores implícitos à Educação 

Ambiental.  

Fundamentado em Goodenough (1971) uma das características da pesquisa 

híbrida é a de possibilitar um processo de continuidade e interação, sendo 

compartilhada por todos a responsabilidade pela execução e pelo sucesso dos 

resultados.  
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Utilizamos o Método Empírico Experimental , fundamentado na implantação 

do Programa e nas análises dos resultados apresentados, através da escala Lickert. 

 O Método Hermenêutico , que segundo Santos e Gamboa, (2002) “busca a 

compreensão das ações e a compreensão do significado das ações” exige a adoção 

pelo pesquisador de uma abordagem hermenêutica e associado ao método 

Hermenêutico utilizou-se a Técnica da Análise de Conteúdos  que caracteriza a 

abordagem qualitativa, explorando de maneira mais profunda os dados obtidos pelo 

pesquisador. “Os diferentes modos pelos quais o sujeito se insere no texto 

correspondem a diferentes representações que tem de si mesmo como sujeito e do 

controle que tem dos processos discursivos textuais com que está lidando quando 

fala ou escreve.” (VARLOTTA, 2002 apud BARDIN, 1997, p. 13). 

 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Análise Quantitativa da Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais 

Voltados a Educação Ambiental. (PRÉ-TESTE). 

No quadro 1, a seguir apresentado, foi solicitado aos entrevistados que 

atribuíssem um valor quantitativo para as afirmativas, considerando em ordem 

crescente de importância: 1 (mínimo) , 5 ( máximo) e nr (nenhuma resposta). 

 

Quadro 1: Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 

 
Nº 

 
QUESTÕES 

VALOR ATRIBUÍDO  
1 2 3 4 5 NR 

 
 
 
01 

A natureza integral e interdependente da Terra observando e 
estabelecimento de acordos internacionais que respeitem os 
interesses de todos e protejam a integridade do meio ambiente 
global e o sistema de desenvolvimento, teve como objetivo 
estabelecer uma nova e justa parceria global através da criação de 
novos níveis de cooperação entre os Estados e setores 
importantes da sociedade. (Declaração do Rio baseando-se na 
Declaração de Estocolmo, 1992). 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
 
 
9 

 
 
 
7 

 
 
 
3 

 
 
 
02 

 A Educação Ambiental precisa ser desenvolvida através de 
projetos onde há o envolvimento de cada um e de todos os 
participantes, ela pode ser promovida pelas instituições, mas 
precisa ser assumida por cada cidadão, de forma a colaborar para 
a compreensão do mundo e suas transformações situando o 
homem como elemento da coletividade na busca por soluções, 
para os problemas de ordem ambiental, que afetam toda 
humanidade (MARQUES, 2004). 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

 
 
 
5 

 
 
 
7 

 
 
 

13 

 
 
 
1 

 
 
03 

 A visão restrita nas conquistas individuais está perdendo o campo 
para uma concepção que contempla e necessita de cooperação, 
como uma nova forma de “ser”, “conviver”, “fazer”, e “estar” numa 
esfera global, prevendo um ambiente acolhedor, com condições 
de atender às perspectivas de sobrevivência do ser individual e do 
coletivo, em consonância com a vida. (BRAZIL, 2005). 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
6 

 
 

10 

 
 
7 

 
 
3 



MARQUES, A. L.; CALDAS, N. L. Proposição de projetos interinstitucionais voltados à educação 
ambiental. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 113-
128, out. 2016.  

 

121 
 

04 A Educação Ambiental só conseguirá atingir seu objetivo através 
de projetos interinstitucionais, com o engajamento de todos os 
representantes da sociedade.  

 
1 

 
3 

 
6 

 
8 

 
10 

 
2 

 
05 

A proposição de projetos interinstitucionais de Educação 
Ambiental, ganham relevância por distribuir responsabilidades 
entre todos os participantes. 

 
1 

 
5 

 
5 

 
6 

 
17 

 
1 

 
06 

O desenvolvimento da região requer maiores estudos que 
viabilizem projetos interinstitucionais com maior abrangência e 
responsabilidade social. 

 
1 

 
4 

 
6 

 
7 

 
7 

 
4 

 
07 

Ao se dividir as responsabilidades e cobrar resultados dos 
envolvidos nos projetos, propicia uma melhor avaliação das ações 
executadas.  

 
1 

 
4 

 
5 

 
7 

 
12 

 
1 

 
08 

Há a necessidade de promover junto aos órgão de fomento 
projetos de cunho interinstitucionais, oriundos dos anseios das 
comunidades que contemplem a Educação Ambiental. 

 
1 

 
3 

 
6 

 
7 

 
10 

 
3 

 
09 

A proposição de projetos interinstitucionais nasce da necessidade 
de se agrupar todos os segmentos sociais em torno da Educação 
Ambiental.  

 
1 

 
2 

 
7 

 
8 

 
10 

 
2 

 
10 

A sociedade engajada numa política de desenvolvimento regional 
fundamentada em projetos interinstitucionais terão maior êxitos na 
prática da Educação Ambiental,  

 
1 

 
4 

 
6 

 
6 

 
13 

 
- 

TOTAL 10 34 59 76 101 20 
  Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 

Figura 1: Gráfico referente ao quadro ao Quadro 1 - Política de Proposição de Projetos 
Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 
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 Fonte: Elaborado pelos autores 
 

 

O histograma representa os resultados obtidos através da análise quantitativa 

mostrando um excelente nível de conhecimento dos pesquisados sobre a 

Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental. 

  Análise Qualitativa da Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais 

Voltados a Educação Ambiental. (PRÉ-TESTE). 
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Quadro 2: Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 

 CATEGORIA PRINCIPAL  CATEGORIAS ESPECÍFICAS  
01 A natureza integral e interdependente da Terra 

observando e estabelecimento de acordos 
internacionais que respeitem os interessem de todos e 
protejam a integridade do meio ambiente global de 
desenvolvimento, teve como objetivo estabelecer uma 
nova e justa parceria global através da criação de 
novos níveis de cooperação entre os Estados e setores 
importantes da sociedade.  

 
 
a) não sabiam (13) 
b) não há nenhum tipo de cooperação 
(9) 
c) poderia dar certo (5) 

02  A Educação Ambiental precisa ser desenvolvida 
através de projetos onde há o envolvimento de cada 
um e de todos os participantes, ela pode ser promovida 
pelas instituições, mas precisa ser assumida por cada 
cidadão, de forma a colaborar para a compreensão do 
mundo e suas transformações situando o homem como 
elemento da coletividade na busca por soluções. 
(MARQUES, 2004). 

 
 
 
a) concordam (15) 
b) não há união (8) 
c) não existe (6) 
 

 
 
 
03 

 A visão restrita nas conquistas individuais está 
perdendo o campo para uma concepção que contempla 
e necessita de cooperação, como uma nova forma de 
“ser”, “conviver”, “fazer”, e “estar” numa esfera global, 
prevendo um ambiente acolhedor, com condições de 
atender às perspectivas de sobrevivência do ser 
individual e do coletivo, em consonância com a vida. 
(BRAZIL, 2005). 

 
 
a) na região ainda é cada um pra si 
(11) 
b) as associações estão avançando (9) 
c) falta de políticas públicas (4) 
d) precisa mudar (3) 

 
 
04 

A Educação Ambiental só conseguirá atingir seu 
objetivo através de projetos interinstitucionais, com o 
engajamento de todos os representantes da sociedade.  

a) concordam (14) 
b) falta condições financeiras e 
técnicas aos colonos (10) 
c)  todos deveriam contribui (4) 

 
05 

As proposições de projetos interinstitucionais de 
Educação Ambiental ganham relevância por distribuir 
responsabilidades entre todos os participantes. 

a) concordam (13) 
b) todos juntos têm mais força (10) 
c) não há disposição do Governo  (6) 

 
06 

O desenvolvimento da região requer maiores estudos 
que viabilizem projetos interinstitucionais com maior 
abrangência e responsabilidade social. 

a) concordam (14) 
b) maior incentivo do Governo (10) 
c) falta vontade política (2) 

 
07 

Ao se dividir as responsabilidades e cobrar resultados 
dos envolvidos nos projetos propiciam uma melhor 
avaliação das ações executadas.  

a) concordam (15) 
b) todos devem cooperar (9) 
c) melhor maneira de se conduzir (5 ) 

 
08 

Há a necessidade de promover junto aos órgãos de 
fomento projetos de cunho interinstitucional, oriundo 
dos anseios das comunidades que contemplem a 
Educação Ambiental. 

a) concordam (12) 
b) as comunidades serem ouvidas (9) 
c) ações que contemplem a todos ( 6 )  

 
09 

A proposição de projetos interinstitucionais nasce da 
necessidade de se agrupar todos os segmentos sociais 
em torno da Educação Ambiental.  

a) concordam (12) 
b) a força de todos juntos (10) 
c) não há o engajamento de todos ( 6 ) 

 
10 

A sociedade engajada numa política de 
desenvolvimento regional fundamentada em projetos 
interinstitucionais terá maior êxitos na prática da 
Educação Ambiental,  

a) sim (15) 
b) falta projetos que contemplem a 
realidade local (10) 
c) falta Educação Ambiental (4) 

  Fonte: Elaborado pelos autores 
 

A ANÁLISE INTERPRETATIVA DO ICD 01 - Quadro 2 - dos Resultados 

referentes á análise qualitativa do ICD 01 - Política de  Proposição de Projetos 

Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental. (PRÉ-TESTE). 
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A análise deste quadro nos revela os conhecimentos dos pesquisados em 

relação á necessidade de projetos interinstitucionais, que viabilizem o 

desenvolvimento Sustentável da região dentro das dimensões da Educação 

Ambiental, que atendam as especificidades locais, elencadas em diagnósticos 

construídos na e com a sociedade. 

 

A atuação na área está orientada ao fomento da educação ambiental como 
instrumento de formação humana, voltado para a melhoria da qualidade de 
vida das comunidades envolvidas, por intermédio de projetos que tenham 
por objetivo promover ações educativas voltadas a atitudes e práticas 
equilibradas, á construção de valores e relações sociais, conhecimentos, 
habilidades e competências que contribuam para a participação de todos na 
edificação de sociedades sustentáveis (MMA, 2006). 

 

O Ministério do Meio Ambiente (MMA), através do Órgão Gestor da Política 

Nacional de Educação ambiental, no capítulo das modalidades de apoio e fomento á 

educação ambiental, têm no Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), um 

importante instrumento de financiamento para a execução de projetos contemplados 

dentro dos princípios do Fundo. 

Na realidade, não só Território Sul de Roraima, mas toda a região norte do 

país carece de projetos e programas que atendam as necessidades ambientais, 

devido a sua importância dentro das discussões sobre as questões ambientais 

globais, mostrando capacidade de gerenciamento de nossas florestas. 

O Território Sul de Roraima, bem longe dos conflitos sobre a demarcação da 

reserva indígena Raposa Serra do Sol, na região norte do Estado, mas que também 

sofre com a interdição feita pelos índios Waimiri Atroari na BR 174, das 18h ás 06 h,  

principal via de acesso a região, obstaculizando o financiamento de projetos para o 

desenvolvimento sustentável da região em função de pressões internacionais, que 

utilizam as questões indígenas como pretexto, para impedir o desenvolvimento 

regional. 

As proposições de projetos que visem o desenvolvimento sustentável da 

região devem estar fundamentadas em políticas públicas, que priorizem a Educação 

Ambiental como instrumento de capacitação e facilitação da conscientização das 

comunidades nas questões ambientais. 

 

Embora os mecanismos de participação popular na gestão ambiental 
tenham aumentado nos últimos dez anos, eles ainda exercem pouca 
influência no modo como as políticas públicas são efetivamente formuladas 
e executadas (IBAMA, 2007, p, 49). 
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Os projetos interinstitucionais de Educação ambiental devem considerar todos 

os aspectos da região, dando maior relevância às questões sociais, que há muito 

tempo não são consideradas, buscando o engajamento das comunidades para 

torná-la co-responsável, não só pela proposição dos projetos, mas também pela sua 

execução e avaliação.    

Projetos que tenham a participação das comunidades são freqüentemente os 

mais aceitos, porque atendem às particularidades da região e nascem do anseio e 

da expectativa de melhoria das condições de vida dos participantes. 

Análise Quantitativa da Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais 

Voltados a Educação Ambiental. (PÓS-TESTE). 

No quadro 3, a seguir apresentado, foi solicitado aos entrevistados que 

atribuísse um valor quantitativo para as afirmativas, considerando em ordem 

crescente de importância: 1 (mínimo) , 5 (máximo) e nr (nenhuma resposta). 
 

Quadro 3: Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 
 

Nº 
 

QUESTÕES 
VALOR ATRIBUÍDO  

1 2 3 4 5 NR 
 
 
 
01 

A natureza integral e interdependente da Terra observando o estabelecimento 
de acordos internacionais que respeitem os interessem de todos e protejam a 
integridade do meio ambiente global e o sistema de desenvolvimento, teve 
como objetivo estabelecer uma nova e justa parceria global através da criação 
de novos níveis de cooperação entre os Estados e setores importantes da 
sociedade.  

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

5 

 
 
 

9 

 
 
 

10 

 
 
 

1 

 
 
 
02 

 A Educação Ambiental precisa ser desenvolvida através de projetos onde há o 
envolvimento de cada um e de todos os participantes, ela pode ser promovida 
pelas instituições, mas precisa ser assumida por cada cidadão, de forma a 
colaborar para a compreensão do mundo e suas transformações situando o 
homem como elemento da coletividade na busca por soluções, para os 
problemas de ordem ambiental, que afetam toda humanidade. 

 
 
 
 

 
 
 

1 

 
 
 

3 

 
 
 

11 

 
 
 

14 

 
 
 
 

 
 
03 

 A visão restrita nas conquistas individuais está perdendo o campo para uma 
concepção que contempla e necessita de cooperação, como uma nova forma 
de “ser”, “conviver”, “fazer”, e “estar” numa esfera global, prevendo um ambiente 
acolhedor, com condições de atender às perspectivas de sobrevivência do ser 
individual e do coletivo, em consonância com a vida. . 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

1 

04 A Educação Ambiental só conseguirá atingir seu objetivo através de projetos 
interinstitucionais, com o engajamento de todos os representantes da 
sociedade.  

 
1 

 
2 

 
5 

 
9 

 
11 

 
1 

 
05 

A proposição de projetos interinstitucionais de Educação Ambiental, ganham 
relevância por distribuir responsabilidades entre todos os participantes. 

 
- 

 
1 

 
2 

 
10 

 
15 

 
1 

 
06 

O desenvolvimento da região requer maiores estudos que viabilizem projetos 
interinstitucionais com maior abrangência e responsabilidade social. 

 
1 

 
1 

 
2 

 
11 

 
13 

 
1 

 
07 

Ao se dividir as responsabilidades e cobrar resultados dos envolvidos nos 
projetos, propicia uma melhor avaliação das ações executadas.  

 
- 

 
2 

 
3 

 
9 

 
14 

 
1 

 
08 

Há a necessidade de promover junto aos órgão de fomento projetos de cunho 
interinstitucionais, oriundos dos anseios das comunidades que contemplem a 
Educação Ambiental. 

 
- 

 
1 

 
5 

 
10 

 
12 

 
1 

 
09 

A proposição de projetos interinstitucionais nasce da necessidade de se agrupar 
todos os segmentos sociais em torno da Educação Ambiental.  

 
- 

 
1 

 
4 

 
9 

 
15 

 
- 

 
10 

A sociedade engajada numa política de desenvolvimento regional 
fundamentada em projetos interinstitucionais terão maior êxitos na prática da 
Educação Ambiental,  

 
1 

 
1 

 
3 

 
10 

 
14 

 
- 

TOTAL 06 13 36 98 130 07 
  Fonte: Elaborado pelos autores 
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Figura 2: Gráfico referente ao quadro ao quadro 03 - Política de Proposição de Projetos 
Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 
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  Fonte: Elaborado pelos autores 

 

O histograma representa os resultados obtidos através da análise quantitativa 

mostrando um excelente nível de conhecimento dos pesquisados sobre a 

Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental. 

  Análise Qualitativa da Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais 

Voltados a Educação Ambiental. (PÓS-TESTE). 

 

Quadro 4: Política de Proposição de Projetos Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental 

º CATEGORIA PRINCIPAL  CATEGORIAS ESPECÍFICAS  
01 A natureza integral e interdependente da Terra 

observando e estabelecimento de acordos 
internacionais que respeitem os interessem de 
todos e protejam a integridade do meio ambiente 
global de desenvolvimento, teve como objetivo 
estabelecer uma nova e justa parceria global 
através da criação de novos níveis de cooperação 
entre os Estados e setores importantes da 
sociedade.  
 

 
 
a) não sabiam (13) 
b) não há nenhum tipo de cooperação (9) 
c) poderia dar certo (5) 

02  A Educação Ambiental precisa ser desenvolvida 
através de projetos onde há o envolvimento de 
cada um e de todos os participantes, ela pode ser 
promovida pelas instituições, mas precisa ser 
assumida por cada cidadão, de forma a colaborar 
para a compreensão do mundo e suas 
transformações situando o homem como elemento 
da coletividade na busca por soluções. 
(MARQUES, 2004). 
 

 
 
 
a) concordam (15) 
b) não há união (8) 
c) não existe (6) 
 

 
 
 
03 

 A visão restrita nas conquistas individuais está 
perdendo o campo para uma concepção que 
contempla e necessita de cooperação, como uma 
nova forma de “ser”, “conviver”, “fazer”, e “estar” 
numa esfera global, prevendo um ambiente 
acolhedor, com condições de atender às 
perspectivas de sobrevivência do ser individual e 
do coletivo, em consonância com a vida. (BRAZIL, 
2005). 
 

 
 
a) na região ainda é cada um pra si (11) 
b) as associações estão avançando (9) 
c) falta de políticas públicas (4) 
d) precisa mudar (3) 
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04 

A Educação Ambiental só conseguirá atingir seu 
objetivo através de projetos interinstitucionais, com 
o engajamento de todos os representantes da 
sociedade.  

a) concordam (14) 
b) falta condições financeiras e técnicas aos 
colonos (10) 
c)  todos deveriam contribui (4) 

 
05 

As proposições de projetos interinstitucionais de 
Educação Ambiental ganham relevância por 
distribuir responsabilidades entre todos os 
participantes. 

a) concordam (13) 
b) todos juntos têm mais força (10) 
c) não há disposição do Governo  (6) 

 
06 

O desenvolvimento da região requer maiores 
estudos que viabilizem projetos interinstitucionais 
com maior abrangência e responsabilidade social. 

a) concordam (14) 
b) maior incentivo do Governo (10) 
c) falta vontade política (2) 

 
07 

Ao se dividir as responsabilidades e cobrar 
resultados dos envolvidos nos projetos propiciam 
uma melhor avaliação das ações executadas.  

a) concordam (15) 
b) todos devem cooperar (9) 
c) melhor maneira de se conduzir (5 ) 

 
08 

Há a necessidade de promover junto aos órgãos 
de fomento projetos de cunho interinstitucional, 
oriundo dos anseios das comunidades que 
contemplem a Educação Ambiental. 

a) concordam (12) 
b) as comunidades serem ouvidas (9) 
c) ações que contemplem a todos ( 6 )  

 
09 

A proposição de projetos interinstitucionais nasce 
da necessidade de se agrupar todos os segmentos 
sociais em torno da Educação Ambiental.  

a) concordam (12) 
b) a força de todos juntos (10) 
c) não há o engajamento de todos ( 6 ) 

 
10 

A sociedade engajada numa política de 
desenvolvimento regional fundamentada em 
projetos interinstitucionais terá maior êxitos na 
prática da Educação Ambiental,  

a) sim (15) 
b) falta projetos que contemplem a realidade 
local (10) 
c) falta Educação Ambiental (4) 

  Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A ANÁLISE INTERPRETATIVA DO ICD 02 - Quadro 4 - dos Resultados 

referentes á análise qualitativa do ICD 02 - Política de Proposição de Projetos 

Interinstitucionais Voltados a Educação Ambiental. (PÓS-TESTE). 

  A análise comparativa deste quadro com a do pré-teste, nos revela o que 

todos na região já tinham conhecimento, todos os assentados sem exceção não têm 

condições técnicas nem financeiras para exploração sustentada de seus lotes, 

carecendo de financiamento público, que na região, talvez por estar longe demais, 

dos grandes centros, e também porque quando se fala em Amazônia, nunca 

consideram o Estado de Roraima como um Estado Amazônico, no que se refere a 

destinação de recursos, pois o Estado do Amazonas funciona como um obstáculo 

geográfico ao acesso de Roraima às questões maiores da Amazônia. 

Hoje os colonos já conscientes das questões ambientais, sabem bem que 

precisam de projetos coerentes com a realidade local, observando a preservação 

ambiental e utilizando áreas já degradas para implantação de projetos que viabilizem 

a produção com sustentabilidade, buscando o desenvolvimento da região e 

proporcionando melhorias na qualidade de vida da população. 

Nesse processo fica clara a necessidade de Zoneamento Econômico 

Ecológica da região, a formação de equipes interinstitucionais para elaboração de 
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projetos e definições de metas a serem cumpridas por todos, e, é claro o 

encaminhamento dos projetos aos órgãos de fomento, que agora começam a 

sinalizar um início de investimentos, para produção sustentável da região. 

   

7 CONCLUSÃO 

 

Concluindo o trabalho, verificou-se que: a Política de Proposição de Projetos 

Interinstitucionais, com suas respectivas ações de desenvolvimento sustentado na 

construção de um novo paradigma como alternativa ao modelo de desenvolvimento 

existente, alcançou resultados satisfatórios, valendo observar que nesta 

determinada política, não se avançou tanto como se esperava avançar, pois os 

projetos interinstitucionais voltados à Educação Ambiental ficam vagando nas 

gavetas dos Ministérios, da Superintendência da zona Franca de Manaus - 

SUFRAMA, dos bancos, entre outras fontes de fomento, que têm muita burocracia, 

exigindo uma enorme quantidade de documentos, e, quase nunca sendo possível 

ser atendida pelas instituições e assentados. 

Como a única forma de se garantir recursos para desenvolver a região com 

sustentabilidade são os financiamentos, e quando não há esses financiamentos para 

a produção, deixam os colonos todos os anos cada vez mais pobres, em função de 

destruírem seus recursos naturais de forma desordenada sem tecnologia de 

produção e sem melhorar suas rendas. 

 A disponibilização de um volume maior de recursos financeiros, maior rapidez 

na tramitação dos projetos junto aos órgãos de fomento, são de fundamental 

importância para alavancar o desenvolvimento sustentado da região, que, há muito 

tempo vem sendo explorada de maneira predatória, não atendendo à sua real 

valorização na promoção do desenvolvimento socioeconômico dentro dos princípios 

da Educação Ambiental.   

 É importante ressaltar que o acompanhamento e avaliação desses projetos, 

bem como a ampla divulgação dos resultados se tornam imprescindíveis, para se 

avançar com segurança e qualidade na utilização do meio ambiente de maneira 

equilibrada, possibilitando a fundamentação teórica de futuros estudos nessa área 

de conhecimento tão importantes para o Território Sul do Estado de Roraima. 
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