
MARQUES, A. L.; CARVALHO, A. F. de. A capacitação em educação, ambiente e sociedade: 
compromisso interinstitucional. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto 
Alegre, v. 5, n. 1, p. 37-61, jun. 2017. 

4 
 

 

 

A CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO, AMBIENTE E SOCIEDADE: 

 COMPROMISSO INTERINSTITUCIONAL  

   

MARQUES, Altyvir Lopes 1  

CARVALHO, Adriane Fátima de 2  

  

Resumo : O trabalho apresenta os resultados do diagnóstico sobre A Capacitação 
para Educação, Ambiente e Sociedade: compromisso interinstitucional, realizado no 
Município de Rorainópolis, no Território Sul do Estado de Roraima, sobre o 
conhecimento prévio dos envolvidos na amostra, obtidos através da aplicação de um 
pré-teste, que verificou o nível de conhecimento e opiniões dos pesquisados sobre o 
assunto abordado, onde se observou uma inquietante certeza da falta de políticas 
públicas para se obter resultados satisfatórios com a capacitação das comunidades 
como um todo, no que se refere às questões ambientais locais, traduzindo-se 
apenas a poucas ações pontuais, em determinados momentos como o “Dia da 
Árvore” ou “Semana do meio Ambiente”, trabalhos resumidos totalmente ás escolas 
públicas. Observou-se também a descontinuidade de ações que contemplem o meio 
ambiente, na busca da compreensão dos problemas ambientais, para propor 
soluções que realmente se traduza em ações efetivas no combate aos danos 
ambientais tão comuns na região, visando seu desenvolvimento sustentável dentro 
da capacidade de suporte do ambiente, na busca da melhoria da qualidade de vida 
das comunidades, com a formação de sociedades sustentáveis.  
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Palavras-chave : Capacitação ambiental. Compromisso interinstitucional. 
Desenvolvimento sustentável.  
 
Abstract : The work presents the results of the diagnosis on the Training for 
Education, Environment and Society: Inter compromise, held in the city of 
Rorainópolis in the Territory southern state of Roraima, on the prior knowledge of 
those involved in the sample, obtained by the application of a pre-test, which found 
the level of knowledge and opinions of those surveyed on the subject addressed, 
where he noted a worrying lack of certainty of public policies to achieve satisfactory 
results with the empowerment of communities as a whole, with regard to local 
environmental issues, translating into just a few shares off in certain moments as 
"Arbor Day" or "Week on the Environment", summarized work totally ace public 
schools. There was also the discontinuity of actions that address the environment in 
the quest for understanding environmental problems, to propose solutions that 
actually translate into effective action in combating environmental damage so 
common in the region, seeking their  sustainable development within the capacity of 
support the environment, in search of better quality of life of communities, with the 
formation of sustainable societies.  
   
Keywords : Environmental Training. Interinstitutional Agreement. Sustainable 
development.  
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O Município está 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 

está 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.  
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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).   

  

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 consequências do “Efeito Estufa”, que provoca 

o Aquecimento Global.  

Neste contexto surge a necessidade de se conhecer a realidade das 

condições ambientais da região, proporcionando dados relevantes das condições da 

Educação Ambiental no município, através de um diagnóstico sobre a capacitação 

em Educação Ambiental da população.  

  

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Rorainópolis tem predominância absoluta de: “florestas tropicais úmidas em 

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

 

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 há por ano com licença do Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA, 2004).  

  Como consequência dessa rotina destrutiva, a população, através dos anos 

de convivência com esses danos ambientais, já os acham tão naturais que não mais 

percebem o mal que causam ao Ambiente, à qualidade de vida da população e ao 

planeta Terra, o descaso para com os recursos hídricos em função dos 

desmatamentos da mata ciliar para o gado ter acesso a água e a falta de ações para 

capacitação, conscientização e sensibilização da população, influindo nos hábitos e 

costumes das populações (aspecto cultural).  

 

O igarapé do Chico Reis foi num passado não tão distante, o principal 
fornecedor de água de boa qualidade, para toda comunidade da antiga 
vila do INCRA. Mas com a emancipação da vila a município, e 
consequente aumento da população, a mata ciliar foi aos poucos sendo 
dizimada, para a construção de barracos, através de uma ocupação 
desordenada do solo, que deveria ser preservado, trazendo 
consequências drásticas ao meio ambiente e ao próprio homem, que sem 
a necessária Educação Ambiental, utilizou o igarapé de forma irracional, 
degradando em toda área da cidade. Transformando-o em um foco de 
transmissores de várias doenças, colocando em risco a vida do igarapé e 
a qualidade da saúde da população. (MARQUES, 2005, p. 11).  

  

A falta de atenção e a desinformação em relação aos danos ambientais 

transferem-se a todos os lugares das cidades: os rios e igarapés, devido à poluição 

estão praticamente, mortos; o saneamento básico, a coleta de lixo (quando há) é 

precária, neste contexto que a Capacitação em Educação, Ambiente e Sociedade: 

como compromissos interinstitucionais, ganham relevância por que buscam 

qualificar as comunidades com relação aos riscos ambientais, evitando maiores 
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prejuízos ao ambiente, colocando a qualidade da saúde da comunidade em 

constante risco.  

 

A formação de educadores (es) ambientais na perspectiva de abranger 
todo um território. Deve-se constituir a partir de uma cuidadosa Arquitetura 
de Capilaridade, o programa deverá ser realizado nos diversos territórios 
com o apoio do Órgão Gestor da Educação Ambiental no país, mas com o 
claro objetivo de promover uma continuidade autogerida, perene 
sustentável. (ProFEA, 2006, p. 37).  

  
A única forma de resolver o problema das questões ambientais no município 

de Rorainópolis é capacitando a população dentro dos princípios da Educação 

Ambiental, proporcionando a ela condições de intervir nos riscos ambientais, 

procurando alternativas de desenvolvimento local que não agrida o meio e ás 

próprias pessoas inseridas no contexto, promovendo um aumento significativo de 

melhoria de qualidade de vida das pessoas.  

    

O recente relatório das Nações Unidas - IPCC - conclui, de forma 
inequívoca, que a ação do homem (principalmente a queima de 
combustíveis fósseis) são responsáveis pelo efeito estufa que estão 
provocando o aquecimento global. Nesse contexto, a floresta amazônica, 
torna-se ainda mais relevante como instrumento de regulação climática, 
normalização do ciclo da água, retenção de carbono no solo e preservação 
da biodiversidade. (BENCHIMOL, 2007).  

 

Nesse contexto que Roraima se reveste de maior importância, pois sua área 

de floresta ocupa mais de 50% da área do Estado contribuindo significativamente 

para a normalização climática mundial, o Território Sul de Roraima com sua 

cobertura vegetal pouco degrada ainda, em função das distâncias e da precariedade 

da malha viária, que onera os custos da produção primária, têm impedido 

parcialmente que a floresta seja desmatada, mas com a introdução da cultura da 

soja, expandindo a fronteira agrícola, muitas áreas de florestas poderão ser 

derrubadas, para dar lugar a essa nova cultura na região.  

Diante desse contexto que através de um diagnóstico construído na e com a 

sociedade local, buscou identificar os principais elementos norteadores da falta de 

conscientização e sensibilização da população quanto ás questões ambientais. 

“Apoiar e estimular processos educativos que apontem para transformações éticas e  

políticas em direção à construção da sustentabilidade socioambiental. (ProFEA, 

2006, p. 7).  
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O Programa Nacional de Formação de Educadores Ambientais é sem sombra 

de dúvida o melhor programa de capacitação em Educação Ambiental, construído 

pelo órgão Gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, carece infelizmente 

de efetivação, ou seja, de implantação a nível nacional, deveria o Órgão Gestor 

disponibilizar recursos, se, não, para todas as unidades da federação, mas 

prioritariamente para as regiões Amazônicas, onde o dano ambiental ainda pode ser 

revertido com alguma facilidade, devido a sua localização em área de difícil acesso, 

como o caso de Rorainópolis.  

 A Sociedade mundial em consequência da velocidade e da democratização 

da informação está mais atenta aos problemas ambientais, mais conscientes dos 

riscos que estão correndo, então, tornam-se mais participativas, mais engajadas na 

defesa do ambiente, mas, para tanto ainda é necessário uma reflexão, sobre o 

momento atual, aproveitando a oportunidade para promovermos debates e 

analisarmos pedagogicamente a forma mais adequada da Educação Ambiental 

enfrentar esses novos fatos, proporcionando à sociedade  qualificação para 

planejamento de ações que contemplem o ambiente ecologicamente equilibrado.  

 

A Educação Ambiental como instrumento para a transformação social nasce 
indubitavelmente de um compromisso ético com a vida e com as pessoas, 
em especial, com os setores tradicionalmente excluídos; e sua finalidade 
será promover os valores, conhecimentos e habilidades necessários para a 
construção de sociedades responsáveis e socialmente justas. (MARTINEZ, 
2005, p. 5).  

  
Paralelamente a essas ações, entretanto, torna-se imprescindível promover 

mudanças de mentalidade e de padrões de comportamento, transformações 

culturais. Este é o espaço da educação ambiental, prevista na Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei nº 6.938, de 1981). Em seu artigo 2º inciso X, estabelece: 

educação ambiental em todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 

comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa do meio ambiente 

(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2007).  

Através da Educação Ambiental de qualidade, espera-se que as futuras 

gerações não cometam os mesmo erros que nossa geração está cometendo, a real 

importância da E. A. está no fato de promover a conscientização da população, para 

a importância das questões ambientais, pela necessidade de preservação do 

ambiente, e dessa forma promover a melhoria da qualidade de vida, sem agressões 

ao ambiente e principalmente evitando futuros risco ambientais.  
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A natureza tem por única finalidade satisfazer o apetite insaciável do homem, 

que em sua ambição desmedida por desenvolvimento principalmente o econômico, 

começou a explorar o ambiente, de forma gradativa e intermitente dentro dos 

avanços tecnológicos e causando sérios prejuízos ao meio e a ele próprio.  

 

O conhecimento é uma apreciação de um observador sobre a conduta do 
outro, que pode ser ele mesmo. No momento em que se vê isto dessa 
forma, por um lado, descobre-se que o conhecimento é sempre adquirido na 
convivência. Descobre-se que se aprende a ser de uma ou de outra forma 
na convivência com outros seres humanos. Por outro lado, descobre-se que 
o conhecimento tem a ver com as ações. (MATURANA, 2001, p. 123).  

  

O conhecimento produzido pela E.A torna a sociedade apta a buscar soluções 

para os problemas ambientais, reais e imediatos, que os afetam diretamente, 

através da participação ativa e da convivência com as pessoas que 

manifestadamente são sensibilizadas pelas questões ambientais, promovendo 

ações que visem a preservação, criando condições de melhorias na qualidade de 

vida.  

 

A história tem sido uma boa mestra. Ela nos indica os momentos de lucidez 
e brilhantismo da espécie humana, ao lado dos seus episódios mais 
desastrosos, alguns bisonhos. Mas, aprendemos com tudo isso, e 
construímos, ao nosso modo, essa sociedade desigual em vários aspectos, 
porém com grande potencial para transformação (DOMINGUES, 2003).  

 

A humanidade tem as virtudes muito grandes, de aprender com o passado, os 

fatos que foram prejudiciais ao ambiente e a sociedade, tendem a não mais serem 

tolerados.  

A opinião pública cobra das autoridades competentes, soluções imediatas 

para os problemas. Infelizmente, quanto aos danos ambientais, estes se sucedem 

de maneira até corriqueira, apesar das manifestações, até com muito entusiasmo 

por parte de alguns participantes, e de certo modo está dando resultado, pois os 

responsáveis pelos danos, apesar de reincidentes, têm-se mostrado favoráveis a 

recuperação do Ambiente.  

 

No final do século passado, surgiu a área de conhecimento que se chamou  
de Ecologia. O termo proposto em 1866, pelo biólogo alemão Haeckel. A 
Ecologia começou como um ramo das ciências naturais, e seu estudo 
passou a sugerir novos campos do conhecimento como a ecologia humana 
e a economia ecológica. Mas só na década de 1970 o termo passa a ser 
conhecido do grande público. (DUQUE, 2002, p. 46).  
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Como se vê, com o passar dos anos, começamos a ter uma preocupação 

maior com o ambiente, em virtude de maior agressão ao meio, e os estudiosos 

receosos com os danos causados, buscam através das ciências, como a Ecologia, 

mudarem o pensamento de que os recursos naturais estão na natureza, prontos 

para serem explorados em benefício do homem, sem qualquer escrúpulo pelo 

impacto causado, sem a noção de que estará colocando em risco sua própria 

sobrevivência.  

O Programa Latinoamericano e Caribenho de Educação Ambiental - PLACEA 

nasceu em 1992 a partir da ideia de se criar, fortalecer e consolidar um mecanismo 

regional de cooperação em Educação Ambiental, durante o I Congresso Ibero-

americano de Educação Ambiental realizado na cidade de Guadalajara, no México.  

As discussões para a criação do Programa tiveram continuidade em junho de 

2003, no 2º Simpósio de Paises Ibero-americanos sobre políticas e Estratégias 

Nacionais de Educação Ambiental, ocorrido no  IV Congresso Ibero-americano de 

Educação Ambiental, realizado na cidade de La Havana, Cuba.  

Espera-se que a implantação do PLACEA ocorra inserida no marco da Rede 

de Formação Ambiental do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

PNUMA, articulada ao Plano de Ação de Barbados, à iniciativa Latino-americana e 

Caribenha para o Desenvolvimento Sustentável e às oito áreas temáticas prioritárias 

do Plano de Ação Regional do Foro de Ministros de Meio Ambiente da América 

Latina e Caribe (ÓRGÃO GESTOR DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL, 2005, p. 9).  

As áreas prioritárias são:  

1. acesso a recursos genéticos e distribuição equitativa dos benefícios;  

2. gestão de recursos hídricos na América Latina e Caribe;  

3. assentamentos humanos na América Latina e Caribe;  

4. energias renováveis;  

5. comércio e meio ambiente;  

6. instrumentos econômicos e política fiscal; e  

7. indicadores ambientais.  

As políticas adotadas pelo Programa Interinstitucional de Educação Ambiental 

para o Território Sul do Estado de Roraima - PIEA - RR estão todas contempladas 

dentro das oito áreas prioritárias do Plano de Ação Regional de Ministros do Meio 

Ambiente da América e Caribe, e ao que parecem, os problemas ambientais são 
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sempre semelhantes, tanto do ponto de vista biológico, quanto social em todas as 

partes do mundo, onde em nome do desenvolvimento econômico, degrada o 

ambiente sem a menor cerimônia, sem conhecimento ou o que é pior 

conscientemente de seus crimes.  

O desenvolvimento econômico já é fato consumado em quase todas as 

regiões, a recuperação, preservação e a manutenção do ambiente é o que de mais 

importante existe neste momento, de intensas atividades industriais, que apesar do 

uso de tecnologias de ponta, sempre colocam em risco o meio ambiente.   

Os recursos naturais existentes na Terra estão desaparecendo, as florestas 

aos poucos vão sendo substituídas pelas pastagens e pelas monoculturas, da cana, 

da soja, do milho entre outras, em nome do desenvolvimento econômico as florestas 

naturais vão sendo derrubadas, sem quaisquer escrúpulos e sem atender 

minimamente qualquer critério de sustentabilidade, sem pensar nas consequências 

futuras desses atos.  

Hoje com o incentivo do Governo Federal, as produções de biocombustíveis 

têm crescido de maneira bastante acentuada, necessitando cada vez mais de áreas 

agricultáveis, colocando em risco mais uma vez o Território Sul do Estado de 

Roraima, haja vista, que, já existem projetos de plantação de cana em larga escala 

na região, e a Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuária - EMBRAPA, já está 

desenvolvendo espécies mais adaptadas à região, para melhorar a produção.   

A Educação Ambiental como prática pedagógica, deve atender os anseios da 

criança, desde a tenra idade, propiciando a ela um contato mais saudável e 

harmônico com o ambiente, para que se sinta plenamente adaptado ao meio, 

zelando para que permaneça inalterado e não provoque através de suas alterações, 

tragédias que colocam a vida humana em perigo da própria extinção.  

A Educação Ambiental embasa-se na busca constante do equilíbrio do 

homem com a natureza, onde o homem ao explorar os recursos contidos na 

natureza, não a destrua, desenvolvendo-se e evoluindo através da sustentabilidade, 

com vistas a um futuro feliz para a natureza e o homem.  

Muitas e variadas são as definições que se pretendem dar à Educação 

Ambiental como se ela fosse algo pronto e acabado, quando na realidade sabe-se, 

que devido a sua grande complexidade, onde até hoje há coisas ainda não 

conhecidas, dificultam uma conceituação universal, de forma a satisfazer a todos 

que tratam desse assunto.  
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A definição oficial de Educação Ambiental, elaborada pelo Ministério do Meio 

Ambiente (1998) é:  

 

Educação Ambiental é um processo permanente, no qual os indivíduos e a 
comunidade tomam consciência do seu meio ambiente e adquirem 
conhecimentos, valores, habilidades, experiências e determinações que os 
tornam aptos a agir individualmente e coletivamente e resolver problemas 
ambientais presentes e futuros. 

 

Falta muito para que esta região atinja uma Educação Ambiental, que 

realmente contemple os objetivos propostos na definição do Ministério do Meio 

Ambiente, mas com muita insistência e buscando a conscientização e sensibilização 

das comunidades, quanto aos problemas ambientais locais e todos estiverem 

engajados nessa verdadeira batalha contra a destruição ambiental que ocorre 

normalmente nesta região, prejudicando o seu desenvolvimento com 

sustentabilidade dentro da capacidade de suporte do ambiente na formação de 

sociedades sustentáveis.  

  

3 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. 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 
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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).  

O quadro 1 a seguir apresenta os Resultados referentes á análise quantitativa 

do ICD 01 - Política 1 - Capacitação para Educação, Ambiente e Sociedade: 

Compromissos Interinstitucionais, onde os entrevistados atribuíram um valor 

quantitativo para as seguintes afirmativas, considerando em ordem crescente de 

importância: 1 (mínimo), 5 (máximo) e NR (nenhuma resposta).  

 

Quadro 1 - Resultados referentes á análise quantitativa do ICD 01 
   

Nº 
  

QUESTÕES  
VALOR ATRIBUÍDO  
1  2  3  4  5  NR 

01  As questões que envolvem o ambiente são de responsabilidade da 
Educação Ambiental.  

9  7  4  4  5  1  

02 São muitos e variados os conceitos sobre o Ambiente, sempre atendendo 
as necessidades do estudo e da pesquisa desenvolvida no momento.  

  
10 

  
6  

  
4  

  
3  

  
3  

  
4  

03 “O movimento ecológico engloba todo o problema político e todo o 
problema social, pode ver-se imediatamente a partir de uma questão 
aparentemente limitada”.  

  
12 

  
8  

  
6  

  
2  

  
2  

 -  

04 A Capacitação da comunidade para Educação, Ambiente e Sociedade, a 
habilita resolver problemas ambientais presentes e futuros.  

  
7  

  
7  

  
10 

  
3  

  
3  

 -  

05 Os projetos interinstitucionais alcançam melhores resultados por envolver 
a todos nas questões ambientais.  

  
7  

  
8  

  
4  

  
2  

  
9  

 -  

  
06 

Nunca antes a população mundial esteve tão consciente de seus direitos 
de cidadãos, e dos riscos a que o atual sistema de consumo condena o 
planeta Terra em relação às questões ambientais.   

  
  

5  

  
  

9  

  
  

6  

  
  

5  

  
  

5  

  
  
-  

  
07 

“Os recursos naturais constituem uma herança incalculável de todos os 
homens e povos, incluindo aqueles que ainda não nasceram - seu 
desperdício não pode jamais ser tolerado”  

  
6  

  
8  

  
8  

  
6  

  
2  

 -  

08 Os exemplos dos autodidatas mostram com muita clareza que os homens, 
com a orientação da natureza, tudo pode alcançar (COMENIUS, 1592-
1670, pg. 61).  

  
5  

  
7  

  
6  

  
8  

  
4  

 -  

09 A natureza tem por única finalidade satisfazer o apetite insaciável do 
homem, em sua ambição desmedida por desenvolvimento.  

  
9  

  
6  

  
6  

  
4  

  
5  

 -  

10 A humanidade tem a virtude muito grande, de aprender com o passado, os 
fatos que foram prejudiciais ao ambiente e nossa sociedade, tendem a não 
mais serem tolerados.  

  
8  

  
7  

  
6  

  
3  

  
6  

 -  

TOTAL  78 73 60 40 44 5  
Fonte: Elaborado pelos autores 
  

O quadro mostra o número de indicações feitas pelos representantes das 

instituições em cada uma das alternativas e os resultados das somas das 

frequências que cada questão recebeu.  
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Gráfico referente ao quadro ao quadro 2 / Política 1 - Capacitação para 

Educação, Ambiente e Sociedade: Compromissos Interinstitucionais.  

 

Gráfico 1 - Resultados obtidos através da análise quantitativa do quadro 1 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 

O histograma apresenta os resultados obtidos através da análise quantitativa 

constantes no quadro 1, onde se observa o pouco conhecimento sobre a 

importância da Capacitação para Educação, Ambiente e Sociedade: Compromissos 

Interinstitucionais, tão imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável da região.   

  

4 ANÁLISE QUALITATIVA DO ICD 01  

 

A abordagem qualitativa caracteriza-se pela intencionalidade explicitada na 

resposta aberta, quando o pesquisado justifica a alternativa assinalada na escala 

Lickert, muitas vezes se contrapondo às suas próprias convicções.   
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Quadro 2 - Resultados referentes á análise qualitativa do ICD 01 - Política 1 - Capacitação 
para Educação, Ambiente e Sociedade: Compromissos Interinstitucionais 

 
CATEGORIAS PRINCIPAIS  CATEGORIAS ESPECÍFICAS  

  
  
01  

   
Questões Ambientais são responsabilidade da 
E. A  

a) do governo (IBAMA) ( 9 )  
b) da prefeitura( 7 )  
c) de todos ( 5 )  
d) dos assentados ( 4 )  

  
  
02  

  
São muitos e variados os conceitos de 
Ambiente sempre atendendo as necessidades 
do estudo e da pesquisa no momento.  

a) de qualquer pessoa ( 10 )  
b) dos homens do governo ( 6 )  
c) não, da carência ( falta de dinheiro, recursos) (4)  
d) das condições (social) ( 4 )  

  
  
03  

O movimento Ecológico engloba todo 
problema político e todo problema social pode 
ver-se a partir de uma questão aparentemente 
limitada (CASTORIADIS, 1981).  

a) atrapalha o trabalho ( 12 )  
b) não deixa desenvolver ( 8 )  
c) cobra multas ( 6)  
d) não vê as condições dos assentados ( 4 )  

  
  
04  

  
A capacitação da comunidade para Educação, 
Ambiente e Sociedade, a habilita resolver 
problemas ambientais presentes e futuros.  

a) sim ( 8 )  
b) nem todos os problemas ( 7 )  
c) só os mais simples ( 7 )  
d) aqueles que conhecem ( 6 )  
e) dos lotes ( 2 )  

  
  
05  

  
Os projetos interinstitucionais alcançam 
melhores resultados por envolver todos nas 
questões ambientais  

a) sim ( 9 )  
b) muitos atrapalham ( 8 )  
c) mutirão (todos juntos com o mesmo objetivo) ( 7 )  
d) muitas cabeças pensam melhor que uma ( 4 )  
e) com investimentos do governo ( 2 )  

  
  
06  

Nunca antes a população Mundial esteve tão 
consciente de seus direitos de cidadãos, e dos 
riscos a que o atual sistema de consumo 
condena o planeta Terra em relação às 
questões Ambientais.  

a) Não é importante; ( 9 )  
b) pressões estrangeiras; ( 6 )  
c) as vezes funciona; ( 5 )  
d) não adianta estar consciente, é necessário agir; 
(5)  
e) necessidades de políticas públicas ( 5 )  

  
  
07  

Os recursos naturais constituem uma herança 
incalculável de todos os homens e povos, 
incluindo aqueles que ainda não nasceram – 
seu desperdício não pode jamais ser tolerado.  

a) Pode ser; ( 8 )  
b) tanto faz; ( 8 )  
c) não se importam ( 6 )  
d) é verdade;  ( 6 )  
e) lutar pra que não ocorra o desperdício;    ( 2 )  

  
08  
  

“Os exemplos dos autodidatas mostram com 
muita clareza que os homens, com a 
orientação da natureza, tudo pode alcançar”  
(COMENIUS, 1592 – 1670, pg.61).  

a) A natureza nos ensina; (8 )  
b) pouco aprendemos ( 7 )  
c) sempre aprendemos alguma coisa; ( 6 )  
d) muito pouco aprendemos; ( 5 )  
e) a natureza è a mãe que tudo nos ensina ( 4 )  

  
09  

A natureza tem por única finalidade satisfazer 
o apetite insaciável do homem, em sua 
ambição desmedida por desenvolvimento 
(econômico).  

a) Que tiram tudo da natureza, ( 9 )  
b) que sempre agiram assim ( 6 )  
c) pegam o que precisam na natureza; (6 )  
d) deveria haver um controle; ( 5 )  
e) que o uso fosse racional ( 4 )   

  
  
  
10  

  
A humanidade tem a virtude muito grande de 
aprender com o passado, os fatos que foram 
prejudiciais ao ambiente, em nossa sociedade, 
tendem a não mais serrem tolerados.  

a) Aqui não se importam com isso ( 8 )  
b) ninguém se preocupa com isso ( 7 )  
c) poucos se preocupam com isso ( 6 )  
d) todos deveriam se importar para que não mais 
aconteça ( 6 )  
e) os riscos ambientais deveria ser uma 
preocupação de todos; ( 3 )  

Fonte: Elaborado pelos autores 
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A análise qualitativa do ICD 01 - Quadro 2 -  dos Resultados referentes á 

análise qualitativa do ICD 01 - Política 1 - Capacitação para Educação, Ambiente 

e Sociedade: Compromissos Interinstitucionais (PRÉ- TESTE).  

O quadro 2 mostra-nos o que os pesquisados pensam sobre as questões que  

envolvem os processos de capacitação para a Educação Ambiental, a Técnica de 

Análise de Conteúdos nos permite ver com muita clareza, a intencionalidade dos 

fatos elencados em cada uma das matrizes analíticas correspondentes às políticas 

do PIEA-RR.  

Consideramos as respostas que tiveram acima de cinco indicações o que 

reflete a opinião de cerca de 20% dos pesquisados, abaixo desse percentual foram 

desconsideradas.  

Vale observar que lidamos com uma realidade bastante diferente, das 

observadas nos grandes centros do Brasil, aqui as questões políticas são muito 

fortes, não há sequer um só dos gestores das instituições pesquisadas, que não 

tenha sido nomeado por indicação política.  

Avançamos muito quando se instituiu a exigência de um perfil profissional 

compatível ao cargo ocupado, o que nem sempre é possível em função da falta de 

profissionais qualificados na região, mas, a realidade hoje é bastante positiva em 

relação aos anos anteriores.  

Essa matriz caracteriza nossas maiores preocupações, pois as respostas 

demonstram o pouco conhecimento dos pesquisados sobre as questões ambientais, 

um dos principais objetivos do Programa Nacional de Formação de Educadoras (es) 

Ambientais, que tem por lema “por um Brasil educado e educando ambientalmente 

para a sustentabilidade”  

“Fortalecer as instituições e seus sujeitos sociais para atuarem de forma 

autônoma, crítica e inovadora em processos formativos, ampliando o envolvimento 

da sociedade em ações ambientais de caráter pedagógico.” (PROFEA, 2006, p. 7).  

Fato que fica muito evidente em nossa região, tornando-se extremamente 

necessários programas que capacitem nossa sociedade nas questões ambientais, 

habilitando-os a resolverem os problemas locais e regionais, buscando na 

sustentabilidade ambiental o único meio de desenvolvimento social.  

O pouco conhecimento demonstrado pelos pesquisados, é muito em função 

da falta de acesso aos meios de comunicações e de programas e projetos 

desenvolvidos na área da Educação Ambiental.  
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Considera-se como pressuposto que os trabalhos de educação devem partir 
de uma abordagem que se fundamente na vivência intensa e íntima com a 
comunidade e no respeito aos diferentes saberes, criando condições para 
que cada grupo envolvido explicite o fazer educacional que lhe seja 
adequado. (SILVA; SANTOS, 2004, p. 74).  

  

Os trabalhos a serem desenvolvidos na região, devem considerar as 

afirmações dos autores, pois só assim conseguirá atingir seus objetivos de capacitar 

ambientalmente a comunidade.  

A necessidade de capacitação dessa comunidade passa pela própria 

necessidade de mantermos nossas florestas como estoque de carbono, explorando 

seus recursos naturais dentro dos princípios da Educação ambiental, promovendo 

seu desenvolvimento de maneira sustentável, equilibrando a exploração com a 

preservação dos recursos naturais renováveis.  

“O monitoramento de atividades programadas junto às comunidades deve 

permitir o tempo necessário para articulações, para compreensão de propósitos e 

para o estabelecimento das condições mínimas operacionais que o processo exige” 

(SILVA; SANTOS, 2004, p. 74).  

Todo e qualquer programa, projeto, oficinas e palestras, devem considerar as 

particularidades locais e atender suas reais necessidades, valorizando as 

experiências vivenciadas pela comunidade no seu cotidiano em contato com o 

ambiente, e dessa forma ir aos poucos construindo um maior conhecimento sobre as 

questões ambientais.   

  

5 CONCLUSÃO  

 

Concluindo o estudo ficou bastante evidente, a falta de Capacitação em 

Educação, Ambiente e Sociedade, como compromissos interinstitucionais, 

principalmente aos gestores das instituições que compõem a amostra, pois quando 

agem é de forma isolada, sem avaliação dos resultados dos programas 

desenvolvidos e sem socializar as informações referentes às ações implantadas por 

cada instituição.  

Torna-se imprescindível, não só a articulação entre as instituições como 

também o desenvolvimento de projetos, programas, oficinas, entre outras atividades, 

voltadas a prática da Educação Ambiental que contemplem a todos os segmentos 

da sociedade envolvidos no contexto Ambiental.  
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É necessário um maior envolvimento dos órgãos públicos nas campanhas e na  

execução de programas que habilitem a população local a compreender a 

problemática ambiental, conscientizando-os da importância de se manter o ambiente 

dentro de um equilíbrio ecologicamente correto, promovendo o desenvolvimento 

sustentável da região e a formação de sociedades sustentáveis.   
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