
SANTOS, D. E. dos; OAIGEN, E. R.; ARAÚJO, J. F. Conjunto de subsídios favoráveis ao crescimento 
do município de Rorainópolis/RR: a interação dos diferentes segmentos sociais com processo de 
construção das políticas públicas. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto 
Alegre, v. 5, n. 2, p. 70-90, out. 2017. 

70 

 

 

 

CONJUNTO DE SUBSÍDIOS FAVORÁVEIS AO CRESCIMENTO DO MUNICÍPIO 

DE RORAINÓPOLIS/RR: A INTERAÇÃO DOS DIFERENTES SEGM ENTOS 

SOCIAIS COM PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚ BLICAS 

 

SANTOS, Dalvino Estevão dos 1 

OAIGEN, Edson Roberto 2  

ARAÚJO, Janaína Fiorenzano 3  

 

Resumo : Este artigo apresenta uma análise sobre um conjunto de subsídios 
favoráveis ao crescimento do município de Rorainópolis/RR, possibilitando a 
interação dos diferentes segmentos sociais no processo de construção das políticas 
públicas. A pesquisa de abordagem qualitativa foi realizada pelo método 
hermenêutico com a técnica de análise de conteúdos e análise de textos. A pesquisa 
resultou na compreensão dos caminhos ainda a serem percorridos para que seja 
efetivado o processo de desenvolvimento da infraestrutura necessária para a 
consecução dos objetivos aos subsídios necessários à implantação de políticas 
públicas. 
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Resumen : Este artículo presenta un análisis sobre un conjunto de subsidios 
favorables al crecimiento del municipio de Rorainópolis/RR, posibilitando la 
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interacción de los diferentes segmentos sociales en el proceso de construcción de 
las políticas públicas. La investigación de abordaje cualitativo fue realizada por el 
método hermenéutico con la técnica de análisis de contenidos y análisis de textos. 
La investigación resultó en la comprensión de los caminos todavía a ser recorridos 
para que se efectúe el proceso de desarrollo de la infraestructura necesaria para la 
consecución de los objetivos a los subsidios necesarios para la implantación de 
políticas públicas. 
 
Palabras clave : Subsidios. Município de Rorainópolis/RR. Políticas públicas. 
Interacción social. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão sobre os diferentes segmentos que interagem na formação 

do processo de discussão sobre os rumos de uma política pública é necessária para 

que se possa constituir a base sólida de consolidação interativa da participação dos 

cidadãos. Assim, estudar os subsídios que fomentam esse processo participativo se 

faz mister para fomentar o conhecimento sobre a sustentabilidade do 

desenvolvimento social, econômico e cultural das comunidades locais. Postula-se 

também que conhecer a sustentação educacional local poderá sustentar o 

desenvolvimento das comunidades locais com permanente possibilidade de se 

atualizar constantemente. A ênfase torna-se maior ainda mais por se tratar do 

município de Rorainópolis/RR, cuja região passou a desenvolver-se com a 

implantação da BR/174. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

 Hoje há uma necessidade que se pense numa educação voltada para o bem-

estar social, com conhecimentos que transforme as vidas das pessoas para melhor, 

mas que leve em conta a valorização e preservação do meio ambiente.  

Pensando nisso, Freitas (1996, p. 78) propõe que devemos construir uma: 

 

(...) rede coordenada de interações linguísticas e culturais e de ações 
concretas, promotoras de aprendizagens ontogénicas, que gerem novas 
consciências individuais (e comportamentos concretos com elas 
condizentes) e contribuam para a progressiva estabilização cultural dessas 
consciências, tendo em vista a construção de modelos de vida humana e 
social pacíficos, solidários e justos, respeitadores dos direitos humanos e da 
diversidade cultural (...).  
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 Diante da existência de uma trágica crise ambiental identificada nos dias 

atuais com o próprio modelo de “desenvolvimento não sustentável” aplicado em 

muitas cidades do Brasil e do mundo, a necessidade da busca de novos valores e 

atitudes no relacionamento com o meio tem se tornado um dos maiores desafios do 

ser humano na Idade Contemporânea.  

 

Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época 
em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo 
torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta, ao 
mesmo tempo, grandes perigos e grandes promessas.  Para seguir adiante, 
devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de 
culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade 
terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma 
sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos 
direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. 
Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, 
declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande 
comunidade da vida, e com as futuras gerações. (BRASIL. MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE, 2017, p. 1).     

 

De forma emergencial e crescente, o patrimônio biológico natural encontra-se 

hoje ameaçado muito em função do paradoxo entre a “racionalidade” humana e suas 

verdadeiras manifestações e ações práticas observadas em nosso cotidiano. É fato 

lembrarmos que o mesmo homem que se diz "racional" é hoje responsável pela 

extinção de muitas espécies em benefício de seus próprios benefícios.  

 

(...) reintegrados no equilíbrio global da natureza e preocupados com a sua 
preservação, nomeadamente, através da utilização sustentável dos 
recursos, da redução e transformação sustentável dos resíduos e da 
coexistência harmoniosa com as outras formas de vida e o substrato 
abiótico que as suporta. (FREITAS, 1996, p. 80). 

 

A solução desta problemática através da aproximação entre o “fazer crítico” e o 

“fazer prático” do ser humano tem sido considerada de fundamental importância na 

luta pela sustentabilidade, e, consequentemente, na garantia do futuro da 

humanidade. O dependente estabelecimento de um equilíbrio harmônico e 

protocooperativo entre a sociedade e a natureza, tanto de forma coletiva quanto 

individual, tornou-se um princípio básico nesta batalha.  

O segredo talvez possa estar na forma pela qual procuramos fazer com que as 

crianças, os jovens e os adolescentes de hoje compreendam o universo ao seu 

redor. Dentro da realidade do cotidiano de cada indivíduo, é preciso fazer com que 

se perceba que toda ação provoca uma reação, e que toda reação trará uma 
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consequência, benéfica ou não, que vai influenciar de forma significativa na 

possibilidade de reconstrução do planeta.  

A partir do momento em que o “ser humano”, zoologicamente classificado pelo 

próprio “homem” como mamífero e ordenado como primata, perceba o seu 

verdadeiro papel dentro do sistema, os impactos negativos poderão ser também 

gradativamente minimizados ou solucionados, “invertendo o peso da balança”.  

Para tanto, necessariamente o “ser humano” deverá atingir um nível de 

consciência ecológica capaz de fazê-lo perceber as inter-relações e a 

interdependência existentes entre os diversos atores presentes na natureza, 

fundamentais para a preservação e a conservação da vida.   

Dentro desta perspectiva, são três os estágios que o “homem” deve transcorrer 

para atingir a referida consciência ecológica. Num primeiro momento, perceberá que 

o ambiente apresenta problemas e desequilíbrios ambientais que geram impactos 

negativos para suas comunidades. Posteriormente, irá questionar-se sobre o quanto 

é responsável por estes impactos, alcançando, finalmente, o despertar para a 

importância da preservação do que ainda resta através da mudança de suas 

atitudes e do seu comportamento.   

Dicotomicamente, o que se observa muitas vezes no ensino básico 

contemporâneo são alunos capacitados e preparados para responder de forma 

eficiente aos testes avaliativos propostos pelos professores, porém, de forma 

inoperante e contraditória, os mesmos realizam em seu dia-a-dia ações de extremo 

prejuízo ao meio sem perceber as consequências destas ações ou simplesmente 

pelo fato de não se sentirem responsáveis pela preservação e conservação do 

mesmo.  

 

Nascida de preocupações de sustentabilidade ecológica, a EA vai 
incorporando alguns dos aspectos associados à génese da ideia de 
sustentabilidade e estabelece pontes com outras dimensões educativas 
emergentes como a Educação para a Paz, a Educação para a Cidadania, 
etc.. Em países com realidades sócio-político-económicas particulares 
(como as de vários países da América do Sul) a EA tem logo à partida uma 
importante componente de desenvolvimento humano e de preocupações 
com os aspectos sócio-políticos e económicos relacionados com a 
degradação do ambiente. (FREITAS, 2004, p. 7-8). 

 

Manter a torneira aberta enquanto se escova os dentes ou se faz à barba, jogar 

lixo no chão, deixar as luzes acesas desnecessariamente e colocar fogo no “mato” 

propositadamente são alguns dos hábitos nocivos identificados como afins ao 
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próprio “ser humano” e que refletem o tamanho da problemática e do desafio a ser 

enfrentado. 

Em função do forte apelo ambiental instituído hoje principalmente pelos meios 

de comunicação de “massa”, muitas iniciativas têm sido propostas por educadores 

do mundo inteiro, transparecendo dessa forma a emergente necessidade da 

inclusão desta temática nos currículos escolares como tema transversal. 

Segundo Freire (2004, p. 38): 

 

Tendo as suas bases conceituais conhecidas desde a Conferência de Tbilisi 
(1977), a Educação Ambiental, dada a sua natureza interdisciplinar, 
polifacetada e holística, reúne os elementos necessários para contribuir 
decisivamente com a promoção das mudanças de rota que a humanidade 
carece. 

 

Sustentando esta afirmativa, o investimento numa possível mudança de 

consciência dos grupos humanos tem sido uma das principais conclusões e 

proposições assumidas nos encontros internacionais. 

 

Educação Ambiental é um tema muito discutido e com muitos significados 
nos dias atuais.   Na escola básica, nas universidades, na sociedade civil, 
as ONGs, nos programas intergovernamentais, em projetos de iniciativa 
privada enfim, um leque muito vasto de grupos sociais lhe emprestam 
significados e muitos não correspondem-se e  mesmo se  antepõem  
criando situações muito complexas no já complexo sistema educacional 
brasileiro. (NAVES, 2004, p. 15). 

 

Este papel central da educação na construção de um mundo “socialmente justo 

e ecologicamente equilibrado” tem como um de seu marcos históricos apoiados na 

Conferência Internacional Rio/92, onde membros representantes de mais de 170 

países assinaram tratados nos quais se reconhece este valor.  

 

2.1 Setor produtivo com o uso dos Recursos Naturais  e o processo Ensino e 

Aprendizagem 

 

 Tudo que o homem necessita para sua sobrevivência e necessidades básicas 

tiram da natureza, recursos vegetais, minerais e outros. Pois entre esses 

destacamos os setores produtivos do município de Rorainópolis, Estado de Roraima, 

Brasil. 
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Considerando que as diferentes áreas das Ciências desempenham um papel 

importante no processo de transformação social e cultural, percebe-se a 

necessidade do desenvolvimento de atividades de cunho interacionista, que tenha a 

função de situar-se num contexto histórico-social, conectados entre si, relacionando 

o homem, a natureza e a sociedade historicamente no tempo e no espaço. 

Isto possibilitaria aos diferentes segmentos sociais um engajamento no 

processo de desenvolvimento e de transformações de processos educacionais 

formais e informais através de novas práticas, novas metodologias que introduzam 

modificações no seu fazer pedagógico e produtivo, uma visão interdisciplinar que 

leve a autonomia, ao exercício da inteligência, enfatizando o saber, o saber fazer e o 

ser. 

 

A educação por si só provavelmente não será capaz de apontar valores 
desta índole - se fosse o caso, o munda já estaria muito mais próximo das 
práticas para o desenvolvimento sustentável. Entretanto, a educação 
constitui o pilar central das estratégias para promover tais valores. Junto 
com motivações espirituais positivas, a educação é a nossa melhor 
oportunidade de promover e enraizar os valores e comportamentos que o 
desenvolvimento sustentável exige. (UNESCO, 2005, p. 43).  

 

Esta situação que torna necessária e urgente mudança no processo ensino e 

aprendizagem em todas as Ciências desde os anos iniciais do fundamental até o 

ensino superior, pois, o histórico do ensino das Ciências da Natureza, Sociais, 

Humanas e das demais áreas, deve ter como objetivo maior situar os diferentes 

componentes curriculares na evolução da história da Educação no Brasil. 

Por outro lado, a caracterização do ensino em relação à preparação dos 

professores e a sociedade, na forma de trabalhar os conteúdos e os objetivos do 

ensino e da aprendizagem numa visão interdisciplinar e transversal, gera 

possibilidades de interação dos conteúdos com o cotidiano através de temas 

geradores, para uma aprendizagem mais significativa que leve em consideração as 

bagagens de conhecimentos dos diferentes segmentos sociais, formados por suas 

vivências. 

No contexto atual as mudanças de paradigma do ensino dando ênfase a 

Educação para o Desenvolvimento Sustentável, possibilita que vigorem os valores 

sociais com o objetivo de que as atividades humanas tenham respeito e 

preocupação com o bem estar das gerações atuais e futuras. 
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Isto mostra a necessidade de formação de um indivíduo completo, ou seja, de 

um cidadão crítico, consciente e ativo, através da valorização do currículo informal e 

não apenas daquele que executa programas pré-estabelecidos onde muitas vezes 

sobressai a preocupação apenas com a quantidade e não com a qualidade; 

O excesso de posicionamento teórico das diversas práticas pedagógicas que 

inicia no tradicional (disciplinaridade) perpassando por várias formas de integração 

dos conteúdos e componentes curriculares (interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, transversalidade, entre outras.) mostra que ao introduzir esse 

novo paradigma, possibilitar-se-á aos envolvidos uma reflexão sobre o papel do ser 

humano na Terra. 

Isto leva-os a repensar suas atitudes e responsabilidades frente ao meio 

ambiente, para que as futuras gerações  tenham condições de sustentabilidade. 

Justamente nesta ideia fundamentam-se os temas geradores, com base na visão 

interdisciplinar e transversal, afastando-se da visão atual da disciplinaridade. 

 

2.2 Fundamentos teóricos sobre as Políticas Socioam bientais e Educacionais 

 

O redimensionamento geoeducacional da educação no Estado de Roraima é 

a alternativa buscada a fim de que se possa equacionar o desenvolvimento de parte 

do estado roraimense, basicamente na região Sudeste do Estado. Para definir o 

rumo deste desenvolvimento, partiu-se de estudos, reflexões, discussões e opinião 

pública dos diversos segmentos da sociedade. 

 

Assim, ao se discutirem políticas públicas para o desenvolvimento da 
Amazônia, as questões da escolaridade e da habilitação para a inclusão 
social devem estar presentes, do contrário terá sequencia o padrão injusto e 
perverso de crescimento econômico com exclusão social. 
(FLEISCHFRESSER, 2006, p. 25). 

 

Apesar de se tratar de uma região em fase inicial de desenvolvimento, o setor 

agropastoril encontra-se em fase de modernização, com zona rural povoada, e a 

cidade concentrando grande parte da população.  

Um aumento de 12% dos efetivos populacionais, por exemplo, significará um 

aumento de jovens e a consequente necessidade de ampliação da atual 

infraestrutura escolar: salas de aula, bibliotecas, docentes, funcionários técnico-
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administrativos, cursos técnico-profissionalizantes e cursos superiores, entre outras 

atividades.  

O crescimento da população urbana exigirá que haja maiores investimentos 

em educação, em todos os níveis, para que se possa enfrentar desvios comuns 

como a proletarização da população urbana.  

A educação, esse tema de suma importância, nos obriga a chamar a atenção 

para realidades preocupantes. Essa situação de indigência educacional, mesmo 

decorridos vários anos é de difícil aceitação, pois ela reflete o descompromisso dos 

responsáveis pela Educação, principalmente com a educação de base.  

Do ponto de vista ético e social é inaceitável que a educação - direito de todos 

e dever do Estado - se constitua em uma das formas de discriminação social em 

nossa sociedade. É justo afirmar que há fome de saber, como há fome por falta do 

que comer. Daí nossa preocupação em buscar a criação de caminhos que abrigue e 

lute pelo alcance por objetivos socioambientais. 

Esta influência diz respeito à Ciência como iluminadora da Tecnologia e desta 

como sustentáculo do mundo industrializado que comanda (normas) o trabalho em 

todos os setores da atividade humana. A Educação Científica, como nível de ação 

terminal, tem-se mostrado difícil de caracterizar e, principalmente, de 

operacionalizar. 

A educação, de um modo geral, é sintética: destina-se a transmitir, de uma 

geração para outra, a base do conhecimento humano, acumulado e aperfeiçoado 

durante os tempos. Estes conhecimentos, produzidos através de um processo 

contínuo e que atinge a pessoa durante toda a sua existência, permitirão uma visão 

crítica do mundo e darão condições para transformá-lo, segundo os valores que o 

homem tem atualmente ou os valores que as gerações futuras venham a alcançar. 

 

2.3 Questões Socioambientais 

 

A pesquisa realizada esteve focada no Meio Ambiente com ênfase em 

Desenvolvimento Sustentável, consistindo na execução de um processo 

investigativo com características interdisciplinar e transversal, analisando os 

caminhos usados para a compreensão dos processos de ocupação humana do 

munícipio de Rorainópolis, Sudeste de Roraima. 
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O estudo teve por meta os fundamentos do Meio Ambiente com ênfase em 

Desenvolvimento Sustentável, focalizado em quatro áreas básicas: Biodiversidade; 

Desenvolvimento Sustentável; Educação Ambiental e Gestão Ambiental. O estudo 

analisou a ocupação humana, onde buscamos conhecimentos sobre o 

desenvolvimento e o incentivo dentro da comunidade loco-regional, possibilitando 

uma interação com a comunidade em que está inserida. 

 

Não é possível enfrentarem-se os desafios da sustentabilidade do 
desenvolvimento, desvinculados da sócio-ecologia e da construção do 
ordenamento democrático. Esse caminho conduz à reflexão sobre as 
reformas requeridas no interior do Estado e nas concepções e instrumentos 
de planejamento do setor público, de forma a reverter a definição das 
prioridades das políticas sociais e ambientais, mormente subjugadas aos 
interesses setoriais de grupos econômicos, marginalizando as tentativas de 
planejamentos globais de políticas públicas voltadas para a melhoria das 
condições sociais e do controle da qualidade do meio ambiente. 
(CAVALCANTI, 2003, p. 277). 

 

Isto gerou motivação para os professores, alunos e a comunidade em geral a 

dedicarem-se ao desenvolvimento de novas técnicas e metodologias, enfocando o 

desenvolvimento sustentável, na busca de alternativas, modelos e produtos que 

possam auxiliar na aplicação e vivência deste novo paradigma, voltado para um 

meio ambiente mais saudável e com maior qualidade de vida. 

Com certeza as bases da economia natural, ou seja, o desenvolvimento 

econômico baseado na filosofia da sustentabilidade, chegue à grande maioria dos 

lares através dos diferentes segmentos da sociedade. Neste sentido existe uma 

grande interface entre a educação, visando a sustentabilidade e a educação para a 

cidadania.  

Vimos que o maior desafio foi a formação com visão integral do meio 

ambiente, afastando as ideias do ecologismo verde , mas  adotando a postura da 

adoção do modo de vida sustentável, que exigirá uma substancial mudança nas 

atitudes e práticas das pessoas. Precisa-se, portanto, assegurar que os programas 

educacionais reflitam a importância de uma vida sustentável. 

As comunidades loco-regionais são o foco do muito que precisa ser feito para 

implementar essa mudança para a vida sustentável. Por isso, a introdução desse 

conceito no cotidiano da sociedade constitui-se numa importante contribuição para  

viver  em uma  sociedade sustentável. 
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A filosofia da sustentabilidade deverá sempre e em todos os casos ser o 

horizonte normativo de todos os projetos. Com ênfase especial aos ligados ao 

processo ensino e aprendizagem, gerando uma educação caracterizada pela 

responsabilidade e cidadania. A grande utopia consiste em apostar na geração, que 

atualmente frequenta os bancos escolares, como sendo os futuros atores que 

construirão formas e modelos concretos para a sociedade alicerçada na Educação 

para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa científica tem por objetivo o estabelecimento de relações 

probabilísticas ou não entre coisas e fatos observados. Os métodos das ciências 

estão fundamentados em leis particulares que orientam o espírito na investigação 

rumo a verdade. 

Nesta pesquisa, com abordagem qualitativa, as principais características 

encontram-se ligadas aos aspectos narrativos, interpretativos e processos dialéticos 

dialógicos. 

 

A pesquisa qualitativa parte também de descrição que intenta captar não só 
a aparência do fenômeno, como também sua essência. Busca, porém, as 
causas da existência dele, procurando explicar sua origem, suas relações, 
suas mudanças e se esforça por intuir as consequências que terão para a 
vida humana. (TRIVIÑOS, 2006, p.129). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa se fez necessário constituir um 

caminho com metas e ações direcionados à pesquisa do tipo qualitativa, assim 

possibilitando maior integração e interação entre o pesquisador e o objeto de estudo. 

O método utilizado foi o hermenêutico, que envolvem rigor, técnica e 

metodologia juntamente com uma abertura e flexibilidade para interpretar, realizar 

releituras e analisar situações posteriormente que surgem e que eles não podem 

explicar com elementos teóricos anteriores ou iniciais. 

 

O fenômeno do diálogo toca no complexo problema da comunicação social, 
cuja compreensão adequada dificilmente escaparia do contexto 
hermenêutico. Primeiro, se a comunicação fosse óbvia, não haveria 
necessidade de interpretação, e o seria apenas reprodução, como faz um 
alto-falante. Segundo, a ambiência comunicativa é de tal modo dialética, 
que no fundo tem a característica do mistério. Nunca temos certeza 
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suficiente, se comunicamos bem e se fomos bem compreendidos. (DEMO, 
1990, p. 37-38). 

Segundo Demo, é a arte de descobrir nas estrelinhas para além das linhas, o 

contexto para além do texto. Concretamente enfrenta os desafios dos mistérios da 

comunicação humana que nunca é só o que aparenta. Na realidade, na pesquisa em 

andamento, foi possível identificar com clareza estes processos. 

Segundo Demo (1990, p. 25): 

 

Pesquisa metodológica é um dos horizontes estratégicos da pesquisa como 
tal, que não se restringe a "decorar" estatísticas com seus testes áridos, 
mas alcança a capacidade de discutir criativamente caminhos alternativos 
para a ciência e mesmo de criá-los. 

 

  A técnica está baseada na análise de conteúdos que é uma ferramenta de 

investigação, que auxilia na interpretação, servindo também para determinar a 

presença de certas palavras ou conceitos similares dentro dos textos ou conjunto de 

textos. 

  Nesta técnica o pesquisador analisa a presença, o significado e as relações 

de tais palavras e conceitos, fazendo inferências sobre a mensagem do texto, dos 

escritores, do público e da cultura. 

           Na pesquisa está técnica foi usada na análise de textos, onde os mesmos 

foram codificados em categorias principais e/ou indicadores sobre uma variedade de 

níveis: palavra, frase- palavra, frase ou tema. Isto possibilita a construção de 

categorias específicas, 

 

4 ANALISE DISCUSSÃO DE DADOS 

 

 Na análise realizada, a triangulação ocupou-se dados das análises dos ICD 

01 e 02, incluindo os registros das Rodas de Conversas Informais, pois buscamos a 

integração dos dados coletados com as falas, no sentido de harmonizar os 

planejamentos com as opiniões de membros da sociedade. 

  

4.1 Ocupação Humana  

  

 Os primeiros habitantes da região norte do Brasil foram os nativos/índios, não 

se sabe quando eles chegaram, mas segundo o  senhor João Pereira da Silva, um 

dos pioneiros, assim que chegaram na região sudeste do Estado de Roraima, Brasil, 
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área hoje pertencente ao município de São João da Baliza, eles lá já estavam. Fato 

esse confirmado em Souza: 

 

Primeiro, el contacto violento com los indios Waimiri-Atroari, localizados em 
los Km-225 y 346 de la carretera BR-174 y los índios Wai-Wai que abarcan 
parte de los municipios de Caracaraí, Rorainópolis y Caroebe. Estos indios 
tuvieron sus reservas cortadas al medio por las carreteras y los conflitos 
procedentes de este contacto sin beneficios para la comunidade indígena, 
permanecen hasta el día de hoy. (SOUZA, 1977, p. 32). 

  

 A ocupação portuguesa dessa parte da região amazônica, ou seja, hoje 

Estado de Roraima, Brasil, se deu a partir do meado do século XVIII com a 

implantação do Forte São Joaquim, erguido as margem esquerda dos afluentes do 

rio Branco, rio Uraricoera com o rio Tacutu, donde se forma o rio Branco, a 32 

quilômetros ao norte da atual capital, Boa Vista.  

 

O Forte foi decisivo para estimular a política de povoamento da região e, por 
conseguinte, o surgimento de Boa Vista. Em 1777, já existiam seis 
povoados, chamados de arraiais, dos quais cinco desapareceram depois da 
revolta dos indígenas de 1781 contra os colonizadores portugueses 
(SOUZA, 2001, p. 20). 

  

 Já a região Sul e Sudeste do Estado de Roraima, onde está localizado o 

município de Rorainópolis, a ocupação ocorreu a partir da década de 60 após as 

aberturas das rodovias 210 e 174 e os projetos de assentamentos implantados pelo 

governo federal. 

 

A implantação da rodovia BR-174, incrementou sem dúvida o povoamento 
no estado de Roraima. Um grande número de imigrantes começou a ocupar 
suas terras, de forma espontânea e com apoio da Prefeitura de Caracaraí, 
sendo estes programas de assentamentos regularizados anos mais tarde 
pelo governo do Estado e pelo o INCRA, Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária. Neste processo de povoamento, não só foram atraídos 
colonos de outras regiões, pela a oferta de terras disponíveis, como 
também, agropecuários e madeireiros de Roraima, que recorreram à 
colonização, para participar desta larga marcha de apropriações de terras e 
recursos em direção ao Sul e Sudeste do Estado. (MOURÃO, 2008, p. 33). 

 

Exemplo dessa ocupação foi o senhor Alcelmo Gomes Pereira, um dos 

primeiros moradores, que chegou à região no ano de 1979 com os seus familiares 

oriundos do Estado do Maranhão. 
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Apossou-se de uma gleba de terra as margens da BR 174, a nove 

quilômetros da cidade de Rorainópolis, depois regularizada pelo INCRA, onde criou, 

educou seus 13 filhos e permanece até hoje.  

Segundo o Sr. Alcelmo, “na época a situação era muito difícil, poucos 

camponeses, grande dificuldade para aquisição de insumos, conseguir trabalho e 

vender o que produzia. Tudo tinha que vim de Manaus a 457 km, ou da cidade de 

Caracaraí, 160 km. E mais, onde hoje é à cidade Rorainópolis, na época, só existia o 

prédio do INCRA e do outro lado esquerdo da BR-174, sentido a cidade de Boa 

Vista, a floresta na época estava intacta (...) assim, apontamos a instalação da sede 

do INCRA e a construção da referida rodovia como embrião da cidade de 

Rorainópolis na Amazônia Setentrional.” 

Foram várias famílias que a procura de melhores condições de vida migraram 

para região e foram ocupando as terras devolutas da margem da BR. 

 O governo Estadual preocupado com essa ocupação desordenada buscou 

apoio junto ao Governo Federal para resolver essa situação, juntos criaram os 

projetos de assentamentos. 

 

Vários projetos de colonização foram implementados pelas administrações 
federal e local, o que acabou promovendo a transferência de centenas de 
colonos de regiões economicamente deprimidas do nordeste brasileiro. A 
colonização direcionada beneficiou diversas áreas do Nordeste, mas os 
nativos do Estado do Maranhão foram priorizados e desde a década de 
1940 os maranhenses representam o principal grupo de imigrantes. Esta 
ligação histórica entre o Maranhão e Roraima se fortaleceu através do 
tempo, gerando e perpetuando uma série de fluxos altamente 
especializados, ligando comunidades específicas nos dois estados 
(FREITAS, 1996, p. 38). 

 

A abertura da BR 174, mais a implantação do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, às margens da BR-174, a mais importante 

do Estado, isso na década de 1970. O INCRA implantou um programa para distribuir 

terras, através dos projetos de assentamentos, exemplo: Projeto de Assentamento 

Dirigido Anauá - PAD/ANAUÁ, isso atraiu pessoas de todo o Brasil e contribuiu com 

a gênese do município e da cidade de Rorainópolis.  

 

 

 

 



SANTOS, D. E. dos; OAIGEN, E. R.; ARAÚJO, J. F. Conjunto de subsídios favoráveis ao crescimento 
do município de Rorainópolis/RR: a interação dos diferentes segmentos sociais com processo de 
construção das políticas públicas. RGSN - Revista Gestão, Sustentabilidade e Negócios , Porto 
Alegre, v. 5, n. 2, p. 70-90, out. 2017. 

83 

 

Sendo assim, percebemos que a BR-174 muito contribuiu no processo de 
ocupação recente no estado de Roraima (como, também, as BRs 210 e 
401), atraindo assim levas de migrantes estimulados pelos projetos de 
assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), influenciando decisivamente na dinâmica econômica e na 
configuração territorial de Roraima. Acrescenta ainda o autor que, no 
contexto de sua construção, a BR-174 - construída a partir de intensos 
conflitos e gerando um desflorestamento - alterou as dinâmicas espaciais e 
imprimiu uma nova lógica na organização espacial. (OLIVEIRA, 2010, p.51). 

 

Emancipado em 1995, o município foi criado com terras desmembradas dos 

municípios de São Luiz, onde se localiza a sede municipal, e São João da Baliza. 

Hoje possui a segunda maior população do estado. 

 

4.2 Políticas Públicas 

 

As primeiras políticas públicas implantadas pelos governos para organizar a 

ocupação do município de Rorainópolis, região Sudeste do Estado de Roraima, 

Brasil, foram os projetos de assentamentos, Projeto de Assentamento Dirigido 

Anauá - PAD/ANAUÁ. 

 

Os assentamentos começaram a ser implantados em Roraima a partir de 
1979, quando apenas o Assentamento Dirigido Anauá, localizado em 
Rorainópolis, já tinha sido instalado. Apenas esse PAD, iniciado em 1975, 
teria sido emancipado em outubro de 2002 através da resolução 
INCRA/CDR/N°. 01 de 2002, permanecendo os demais pendentes de 
emancipação. (MORAES, 2009, p. 73). 

 

Como a região se tornou atrativa pelas suas riquezas naturais, madeiras de 

leis, e o acesso à terra fácil, cada dia mais levas de pessoas chegavam para região. 

O PAD/ANAUÁ passou a não dar conta em assentar tantas pessoas, logo o governo 

do Estado em parceria com o governo Federal agilizaram em abrir e construir 

estradas paralelas a BR, estradas vicinais, para acomodar os recém-chegados com 

a distribuição de lotes, logo o PAD/ANAUÁ foi dividido em vários subprojetos de 

assentamentos, tais como: PA/Equador no dia 02/09/1992; PA/Jundiá no dia 

19/10/1995; PA/Ladeirão no 19/10/1995; PA/Integração no18 19/10/1995; e PA/Trairi 

no 15/09/2008. 
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Estes assentamentos sem planejamento e conduzidos, em sua grande 
maioria por políticos e madeireiros, levavam os colonos aos lotes, se 
organizavam para reivindicar a regularização dos assentados junto ao 
INCRA e conseguir o crédito rural.  A ingerência política nos órgãos públicos 
- INCRA, FUNAI, IBAMA -, e a falta de fiscalização e gestão, faz com que 
estes projetos fiquem condenados ao abandono e constituem, 
principalmente, territórios de domínio político e econômico. (MOURÃO, 
2008, p. 34). 

 

 O período que mais migraram pessoas para a região foi no final da década de 

70 e início dos anos 80, durante o governo do Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto.  

 

Entre 1979 e 1983, o território foi administrado por Ottomar Pinto, que 
implantou uma política de cooptação das forças locais, e incentivo à 
migração, implantação de projeto político próprio, rompendo com parte das 
lideranças roraimenses. (SANTOS, 2004, p. 213). 

 

Ele montou uma parceria com o governo do Estado Maranhão, onde o 

governo do Estado de Roraima patrocinava as passagens e assim que chegasse 

receberia um lote rural e urbano para as famílias que se dispusessem desbravar 

essas terras. Exemplo disso foi o seu Zezão, “com ajuda do brigadeiro foi que pude 

trazer a minha família do Maranhão, ele pagou as nossas passagens e assim que 

chegamos ocupamos um pedaço de terra na BR, as margens do Igarapé Azul, 

depois o INCRA veio e regularizou a nossa propriedade.” 

Com o crescimento populacional da região as autoridades tiveram que 

construir Unidade Básica de Saúde e implantar a primeira escola de educação 

básica. 

 

No dia 6 de novembro de 1979, através do Decreto Lei nº 76, o Governador 
Ottomar de Souza Pinto transfere do município de Caracaraí para Vila do 
INCRA (Rorainópolis), município de São Luiz, a Escola José de Alencar, a 
escola, hoje, só atende alunos da educação básica, ensino médio. 
(ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR, 2016, p. 10). 

 

 O município de Rorainópolis possui uma Unidade Básica de Saúde, três 

escolas estadual de ensino fundamental e uma de ensino médio na sede. E em cada 

distrito uma escola estadual que atende alunos de ensino fundamental e médio, um 

campus da Universidade Estadual de Roraima (UERR) e um Centro Multimídia da 

Universidade Virtual de Roraima (UNIVIRR), cujas sedes encontram-se em Boa 

Vista. 
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 As creches e educação básica, desde educação infantil ao sexto ano na sede, 

distritos e nas estradas vicinais são de responsabilidades do município em 

administrar e bancar financeiramente com ajuda do governo federal. Também o 

município possui postos de saúde básica em quase todos os bairros e distritos.  

Durante os últimos governos municipal foram construídas várias casas 

populares na sede e distritos, também foram implantadas a eletrificação rural em 

quase todas as estradas vicinais em parcerias com o governo federal. 

O senhor “Nenê”, Aldicley da Silva de Moraes da vicinal 49, “com abertura das 

estradas vicinais e a chegada da eletrificação rural as coisas melhoraram, podemos 

ter uma tevê para assistir um programa, água encanada para lavar a louça e roupa, 

irrigar as verduras da horta, geladeira para guardarmos as polpas de frutas e os 

alimentos perecíveis.” 

  Essas políticas sociais pelo mais simples que pareçam, trazem benefícios e 

qualidade de vida para as pessoas. 

 

4.3 Questões Educacionais 

 

A primeira escola implantada no município foi a Escola Estadual José de 

Alencar pelo Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto. 

 

No dia 6 de novembro de 1979, através do Decreto Lei nº 76, o Governador 
Ottomar de Souza Pinto transfere do município de Caracaraí para Vila do 
INCRA (Rorainópolis), município de São Luiz, a Escola José de Alencar, a 
escola, hoje, só atende alunos da educação básica, ensino médio. 
(ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE ALENCAR, 2016, p. 10). 

  

O município de Rorainópolis possui três escolas estaduais de ensino 

fundamental e uma de ensino médio na sede. E em cada distrito uma escola 

estadual que atende alunos de ensino fundamental e médio, um campus da 

Universidade Estadual de Roraima (UERR) e um Centro Multimídia da Universidade 

Virtual de Roraima (UNIVIRR), cujas sedes encontram-se em Boa Vista. 

As creches e educação básica, desde educação infantil ao sexto ano na sede, 

distritos e nas estradas vicinais são de responsabilidades do município em 

administrar e bancar financeiramente com ajuda do governo federal.  

Tanto os alunos da rede estadual como os alunos da rede municipal que 

reside na zona rural são atendidos com o transporte escolar bancado pelo governo 
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municipal e estadual em parceria com o governo federal através do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 

Na denúncia, o MP afirma que o estado recebeu só em 2016 cerca de R$ 
269 milhões do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e 
mesmo assim não está disponibilizando transporte escolar aos estudantes 
do município. 
“O transporte escolar da rede estadual não tem sido ofertado, 
demonstrando total descaso da gestão da educação estadual quanto 
aos serviços prestados nessas regiões. A aflição dos pais de alunos 
é perfeitamente justificável, pois a falta de transporte pode acarretar 
na perda do ano letivo por muitos alunos, que não dispõem de outros 
meios para se deslocarem até a escola”, afirmou o promotor de 
justiça Masato Kojima, segundo o Ministério. 
Nas investigações, o MP constatou que os alunos residentes da Vicinal 37 
está há mais de dez dias sem transporte escolar, bem como a ausência do 
transporte também na Vila Equador, para alunos matriculados na escola 
Estadual 1º de Maio (G1, 2016). 
 

Os donos dos transportes escolares têm passado por dificuldade com atraso 

de pagamento, por parte do governo, paralisação, quebra de peças, principalmente 

durante o período de inverno, mas é o único meio de transporte que os alunos da 

zona rural possuem para deslocar de casa à escola que estão localizadas da sede e 

nos distritos municipais. 

 

Na manhã desta quinta-feira, 23, os estudantes das escolas da rede 
estadual de ensino de Rorainópolis, José de Alencar, Antônia Tavares da 
Silva e Padre Eugênio Possamai, realizaram uma manifestação pelas ruas 
do município cobrando por melhorias na infraestrutura e melhor atendimento 
do transporte escolar (FOLHA WEB, 2015). 

 

Essas dificuldades não são recentes já estão se tornando corriqueiras pelo 

que podemos ver nos meios de comunicação. 

 

4.4 Questões socioambientais 

 

A política ocupacional da região amazônica e também aplicada ao município 

de Rorainópolis, região Sudeste do Estado de Roraima, Brasil, foram os projetos de 

assentamentos com o intuito de ocupar as terras devolutas e promover o 

desenvolvimento. 
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  Mas esqueceram de que o camponês para produzir precisa derrubar a 

floresta, assim provocando um impacto ao meio ambiente.  

 

Observa-se que em vez de recuperar suas pastagens, os fazendeiros, 
independente de seu tamanho – pequenos, médios e grandes - preferem 
desmatar novas áreas na própria propriedade ou adquirir fazendas em 
regiões de fronteira pioneira, É mais barato! (MEIRELLES FILHO, 2006, 
p.161). 

 

O país possui uma legislação ambiental moderna e o município também, 

constam os princípios da legislação ambiental na Lei Orgânica Municipal, mas tem 

deixado a desejar. De acordo com o Código Florestal, as queimadas no Brasil são 

proibidas, “pois afrontam os princípios da dignidade da pessoa humana, do direito à 

saúde e ao meio ambiente saudável”. (G1, 2015). 

A educação ambiental é a primeira e a mais importante alternativa para ser 

desenvolvida com as comunidades locais, conscientizando-a sobre a importância de 

conservação da biodiversidade local.  

 

A Justiça determinou à uma madeireira, localizada na vila Colina no 
município de Rorainópolis, que suspenda as queimadas do resíduo 
conhecido como pó de serra e demais rejeitos de madeira, nocivos à 
população, sob pena de multa. (G1, 2015). 

 

Conscientização deve iniciar na escola, pois através desses conhecimentos 

formais os jovens moradores aprenderão práticas de manejos da terra e dos 

recursos da natureza que permitam à adequação das atividades a exploração 

agrícola. Além disso, deve-se buscar um equilíbrio entre o que a natureza pode 

oferecer e a necessidade agrícola. 

O desenvolvimento da agricultura na região pode ser feita de forma 

diversificada com agricultura orgânica, extração dos recursos da floresta, criação de 

peixes e a pecuária de pequenos animais. 

 

Uma Área de Preservação Ambiental localizada no município de 
Rorainópolis, na região Sul de Roraima, foi invadida e o local está sendo 
desmatado. Parte da floresta já foi derrubada pelos invasores, que alegam 
que não têm onde morar (G1, 2014). 

 

Mas não é isso que acontecem, as madeireiras exploram os recursos da 

floresta desordenadamente, os pecuaristas desmatam grandes áreas e os órgãos 

fiscalizadores, sem apoio financeiro, ficam de mãos atadas, sem condições de 

cumprir a legislação, havendo assim uma deterioração do meio ambiente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ausência de uma educação ambiental é um grande problema, e começa 

pela falta de controle por parte dos funcionários dos órgãos fiscalizadores, que não 

operam de forma adequada, seja pela carência de infraestruturas, de recursos 

humanos ou por questões políticas.  

A educação, esse tema de suma importância, nos obriga a chamar a atenção 

para uma realidade deprimente. Essa situação de indigência educacional, mesmo 

decorridos 15 anos do recenseamento geral mais completo realizado no Brasil, é de 

difícil aceitação, pois ela reflete o descompromisso dos responsáveis pela 

Educação, principalmente com a educação de base.  

Do ponto de vista ético e social é inaceitável que a educação - direito de todos 

e dever do Estado - se constitua em uma das formas de discriminação social em 

nossa sociedade. É justo afirmar que há fome de saber, como há fome por falta do 

que comer. O crescimento da população urbana exigirá que haja maiores 

investimentos em educação, em todos os níveis, para que se possa enfrentar 

desvios comuns como a proletarização da população urbana.  

A miséria tem aumentado. Não é possível, portanto, que na educação tenha 

acontecido uma exceção, miséria e analfabetismo caminham juntos. Ao longo das 

décadas, a não existência de uma sólida e competente política nacional, para 

erradicação do analfabetismo, tem sido o grande mal. Atualmente o Ministério da 

Educação está ciente disto e já começa a ver a educação com outros olhos, dando 

ênfase ao ensino fundamental, caminho para tirar o país e as populações 

deserdadas da situação de atraso em que se encontram. 

O raciocínio é simples: para que não haja jovens e adultos analfabetos são 

moralmente obrigatórios que se insista na educação das crianças e na instituição - a 

Universidade - que forma e prepara os educadores do amanhã.  

Sem Universidade democrática, pública e gratuita, perpetuarão os privilégios, 

e o ensino público e gratuito passará a ser apenas um arremedo do compromisso 

social que os governantes dizem ter com os seus governados. 

Não acreditamos que essa situação, de há muito, tenha sido alterada 

substancialmente. Apenas um fato pode servir de base para justificar essas dúvidas: 

a merenda escolar não é ensino, mas sem ela, praticamente não há crianças nas 

escolas públicas. Parece que o paliativo é mais eficiente que o preventivo. 
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