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Balanço do PEA-BA
Programa de Educação Ambiental do Estado da 

BA
Depois de concluído o texto da Minuta do Projeto de 
Lei de EA da BA e entregue aos Secretários de 
Educação e do Meio Ambiente (janeiro/2010), a 
CIEA-BA volta-se para a finalização do Programa de 
Educação Ambiental do Estado da Bahia – PEA-BA.

Conteúdo do PEA-BA
Ele trará as orientações gerais para as iniciativas de 
EA em todo o Estado e será a referência para a 
elaboração dos programas, projetos e ações 
regionais, territoriais e municipais nessa área.
Assim como a minuta do projeto de lei, o PEA-BA 
também se baseou nas contribuições dos 26 
Territórios de Identidade (TIs), a partir do 
levantamento de prioridades para a EA feito em 
cada TI.
Nos encontros da CIEA-BA do 2º semestre de 2009, 
seus integrantes (titulares, suplentes e convidados 
colaboradores), juntamente com os representantes 
dos Núcleos Mobilizadores dos Seminários de 
Consulta nos TIs, trabalharam para definir a 
estrutura do PEA-BA e para debater sobre seus eixos 
principais: comunicação, transversalização, 
avaliação e as áreas temáticas, que envolveram as 
contribuições sobre linhas de ação e estratégias de 
EA levantadas nos TIs.

Texto do PEA-BA
No final de dezembro de 2009 e em janeiro de 2010, 
o Grupo GAIA dedicou-se a dar corpo ao texto do 
PEA-BA, a partir dos resultados dos debates na CIEA-
BA, incluindo a sistematização das contribuições 
dos TIs. Para isso foi acompanhado pela 
Coordenação e Secretaria Executiva conforme havia 
sido programado.
 No entanto, reavaliada a importância de ampliar 
com o olhar da diversidade, a Coordenação 
considerou fundamental acionar os pontos focais 
das Câmaras Técnicas e os representantes das 
Universidades que são titulares na CIEA-BA, para 
participar das reuniões de revisão de texto. 
Foram realizadas 4 reuniões ainda em dezembro e 5 
reuniões em janeiro, em Salvador, na SEMA.
Além disso, os participantes dessa revisão ainda 
sentiram necessidade de pesquisar sobre alguns 
assuntos que perceberam dúbios ou que não tinham 
sido aprofundados até então. Cada um foi à procura 
de sanar as dúvidas, ora na bibliografia da área, ora 
ouvindo técnicos, consultores ou parceiros das suas 
próprias Instituições. Ao final tudo retornava para as 
reuniões, onde as decisões foram tomadas.

 No momento, o Grupo GAIA está reescrevendo o 
texto, considerando as observações que já foram 
feitas e na primeira reunião da CIEA em 2010 será 
apresentado o texto final.
A CIEA-BA, através de suas Câmaras Técnicas 
específicas deve seguir revendo os programas 
setoriais de EA, já elaborados ou em andamento, 
para alinhar com o PEA-BA, como já foi feito com o 
programa setorial de EA da SEC, em novembro de 
2009.
Esse alinhamento é importantíssimo para facilitar 
as futuras ações voltadas para a transversalização 
da EA, contidas no próprio PEA-BA.
Abre-se, pois, 2010 com boas perspectivas de 
avanço numa estruturação mais sólida das 
iniciativas na área de EA no Estado da Bahia. 
Independente das possíveis mudanças advindas de 
um ano eleitoral, a CIEA-BA ainda tem um longo 
trabalho pela frente, ela não pode parar.
Mãos à obra!
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