
CIEA-BA – encerramento gestão 2007-2010
Salvador, 30 de novembro de 2011

Pronunciamento de Lilite Cintra

O texto que se segue traz, na íntegra, o pronunciamento de
Lilite Cintra, do Grupo Ambientalista da Bahia (Gambá),
representante da sociedade civil na Coordenação da
Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental da Bahia
(CIEA-BA), na gestão 2007-2010, preparado para a cerimônia
de posse dos novos integrantes da CIEA-BA e do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos (Conerh), realizada dia 30 de
novembro de 2011, na Fundação Luiz Eduardo Magalhães
(FLEM), CAB, Salvador/BA.

_______________________________________________________________

Fim de mandato – Reflexões e Sonhos

 Autoridades

 Srs e Sras representantes da CIEA-BA e do Conerh

 demais presentes.

Bom dia a todos e todas!

Momentos de transição como este, são propícios para fazer reflexões, para

replanejar os trabalhos e corrigir a rota.

Como militante ambientalista, que sou há 30 anos, tive a oportunidade de

presenciar a instalação e o funcionamento de alguns colegiados; de trabalhar

com a formação de lideranças, que desempenhavam a função de

representantes em outros, e acompanho os trabalhos da CIEA-BA – Comissão

Interinstitucional de Educação Ambiental da Bahia, desde que ela foi instituída.

Hoje, inicia-se uma nova gestão da CIEA-BA e do Conerh, Conselho Estadual

de Recursos Hídricos, e eu encerro o meu mandato de representante da



sociedade civil na Coordenação da CIEA-BA. Permitam-me dividir com vocês

minhas reflexões e também meus sonhos.

Colegiado é um espaço de participação e controle social que foi conquistado ao

longo da história política do nosso País. Foi pensado para contemplar

integrantes de diversos segmentos e setores sociais, governamentais e não

governamentais. Foram concebidos com a finalidade de orientar, acompanhar

e definir regras para a gestão da coisa pública. Um colegiado é um grupo com

diferentes interesses. É zona de conflitos.

Ser representante em um colegiado é uma responsabilidade grande. Ainda que

não tenhamos os mecanismos mais adequados para a escolha de

representantes, ainda que vislumbremos uma crise quanto ao sistema de

representação. Mas enquanto investimos na busca de outros e melhores

caminhos, o sistema de colegiados é esse e a nossa contribuição deve ser no

sentido de estruturá-lo de forma exemplar.

Participar de um colegiado é muito mais do que participar das reuniões. A

participação sempre lida com o medo. Medo de se expor, de tomar decisões e

assumi-las, de sofrer represálias, de perder o emprego, de perder amigos,

entre outros. Torna-se fundamental que aqui se exercite o diálogo e a

cordialidade para não transformar tudo em disputas e ameaças. Um diálogo

franco e verdadeiro, longe das picuinhas partidárias.

Os representantes precisam preparar-se para exercer essa função.  Não basta

ser nomeado pela sua Diretoria ou pelo responsável legal da sua instituição ou

ter sido eleito em algum pleito organizado para esse fim. O aprofundamento do

estudo é imprescindível, dá confiança e consistência às posições que se

assume.

Os representantes precisam compreender a natureza e a relevância do que

estão discutindo, seja as etapas de um processo, a construção de uma lei e

sua regulamentação, a elaboração de resoluções e recomendações.

 Essa discussão está inserida aonde?



 Em que contexto?

 Que conflitos estão em jogo?

 Que atores estão envolvidos?

 Quais as conseqüências das decisões que serão tomadas?

 Quem será afetado?

 Quais são os marcos regulatórios que precisam ser considerados?

Sem pensar em aspectos como esses, na hora da execução dos projetos e das

ações, vão aflorar os conflitos que não foram consistentemente analisados e

equacionados.

Sendo assim, vamos abrir um parêntese. Não custa nada dar uma olhadinha

na conjuntura ambiental contemporânea, que vivemos. É bom relembrar que

tempos polêmicos são esses:

 Com a capital baiana quase abandonada, por uma gestão que se

esforça para transformá-la em uma cidade qualquer, cheia de ilhas de

prédios altos, fechados em condomínios, cercados de guaritas e

muralhas medievais. Uma cidade com ruas entupidas de carros e de

buracos, com trânsito enlouquecedor, mas onde se anuncia a instalação

de mais uma montadora de carros da China, que vai soltar, no mercado,

alguns “mil carros por dia”...

 Polêmicos também são os investimentos em infraestrutura portuária e

ferroviária com parte dos recursos públicos, mas que vai beneficiar

poucos, dos quais alguns não são nem brasileiros;

 Mais polêmico ainda é insistir em usinas nucleares, apesar da onda

mundial de oposição a elas, antes mesmo de se fazer investimentos

maciços em pesquisas para popularizar as tecnologias que já existem,

de geração de energias sustentáveis e com menos risco;

 São tempos em que se fala em participação, mas se fragiliza a força

participativa e de intervenção da sociedade;

 Tempos em que, por um lado todos discutem a conservação ambiental,

mas por outro, acompanhamos as batalhas pela flexibilização do Código

Florestal e da lei da Mata Atlântica;



 Tempos em que todas as ONGs (que surgem para executar as tarefas

que o poder público deveria fazer e não faz) são penalizadas

publicamente pagando pela corrupção de algumas. Não vejo

suspenderem benefícios de todos os bancos, quando um vai à falência

por corrupção, ou mesmo de todas as grandes empresas, quando se

descobre que uma delas beneficiou-se de dinheiro público.

Bem, essa é uma pequena parte do pano de fundo com o qual vocês, novos

integrantes do Conerh e da CIEA-BA, terão que lidar. Obviamente que a

realidade não está aqui resumida, seria muita pretensão minha.

A EA da BA, nesse cenário, vem tentando estruturar-se, a duras penas. Nos

sete anos de existência da CIEA-BA, tivemos como resultados a elaboração da

Lei e do Programa de EA do Estado.

O texto da Lei de EA não é exatamente um texto de Lei perfeito, mas posso

assegurar que é fruto de uma construção que envolveu muitas opiniões, de

muitos segmentos e que analisou cada contribuição dada com o respeito que

elas mereciam.

Na Lei foi decidido, conjuntamente, o que a BA deve fazer no âmbito da EA. Na

regulamentação, é hora de definir quem faz, quando faz, com que prazo e com

que recursos. A CIEA-BA atualmente está debruçada na discussão da

regulamentação.

Tenham todos e todas vocês paciência com essa tarefa. Vão enfrentar muito

“ponto e vírgula”, “singular e plural”, “diversidade e diversos segmentos” que

precisam ser contemplados, em cada linha do decreto. Não abandonem as

frases pela metade, nem as possibilidades de refazê-las com maior precisão;

não deixem de definir e usar o termo mais apropriado em cada situação, não

deixem de colocar os pingos nos “is”, até terem a certeza que deram, de fato, o

melhor de si. Do contrário vamos morrer na praia e isso não é justo com a

caminhada dos que vieram antes, é um desperdício de trabalho e recurso, é

um desrespeito a Educação Ambiental que queremos!



Um dia alguém vai usufruir dessa regulamentação, vai basear-se nela para

desenvolver suas ações e projetos. Essas pessoas não saberão quem somos

ou o que fizemos. Não importa! O nosso maior e melhor reconhecimento será

ver essa lei e sua regulamentação sendo constantemente utilizadas e servindo,

de verdade, para orientar a EA da participação verdadeira, e a EA transversal

que imprime em cada cidadão ou gestor, de todos os setores, o desejo de

integrar as ações tendo como premissa a conservação ambiental e como

método, o aproveitamento do potencial educativo de qualquer situação de

trabalho e de conflito, avaliando constantemente para nunca perder a

possibilidade de aperfeiçoamento e replanejamento dos trabalhos.

A nossa Lei do Meio Ambiente da BA também passa por momentos difíceis,

vem aí várias alterações na área ambiental e de recursos hídricos, que também

deverão ser regulamentadas.

Os representantes precisam de coragem para expor uma posição e para lidar

com possíveis ameaças. As dificuldades de atuação não são apenas para os

atores da sociedade civil, o mesmo ocorre com os gestores e funcionários

governamentais.

Cada instituição aqui representada, seja de poder público, em qualquer de suas

esferas (municipal, estadual ou federal), ou dos diversos setores da sociedade

civil, precisa compreender a importância que é a representação institucional,

precisa diminuir a rotatividade dos seus representantes. Uma instituição não

deve enviar hoje uma pessoa, amanhã outra e depois uma terceira, não há

continuidade que resista.

As informações que subsidiam o debate das pautas dos colegiados precisam

ser disponibilizadas. Todos precisam ter acesso a essas informações a tempo

de gerar estudo, análise e posicionamento. Do contrário, corre-se o risco de se

promover discussões vazias e inócuas. É bom considerar que a busca cega por

um ideal, sem fundamentação, sem estudos e informações adequadas, acaba

gerando radicalismo e imobilidade. Isso não é bom para ninguém.



E depois de discutidos, os assuntos têm que ser divulgados, para nossas

próprias instituições, para nossos pares, em qualquer segmento, e para a

sociedade em geral. Com destaque para a comunicação intercolegiados:

circulando pautas, discussões e encaminhamentos. Essa medida beneficia a

participação cidadã.

Sonhos

 Sonho com o dia em que todos os colegiados sejam deliberativos!

 Sonho maior ainda: com o momento em que as suas resoluções e

recomendações sejam, efetivamente, assumidas e executadas pelos

gestores, pois é essa a importante missão dos colegiados, dividir com os

gestores as grandes decisões;

 Quem dera que todos os colegiados tivessem uma coordenação

compartilhada, como a CIEA-BA, onde a sociedade civil faz parte da

Coordenação. Esse é um ponto para se pensar, fica aí a provocação

para os outros colegiados, em tempos de regulamentação;

 Sonho principalmente com a qualificação da nossa participação. Para

isso ela precisa de recurso. Não se sustenta só com trabalho voluntário,

precisa a garantia do apoio administrativo;

 Sonho também com a realização de reuniões itinerantes que visitem

todos os Territórios de Identidade da Bahia;

 E vou continuar sonhando, da mesma forma que um dia, há 30 anos,

sonhei com a existência de instâncias colegiadas nas quais as pessoas

pudessem exercer a sua cidadania ambiental e, hoje, os colegiados

ambientais existem!

Assumi um mandato, de representação na sociedade civil na Coordenação da

CIEA-BA, em um momento em que poucos conheciam a história dessa

Comissão. Passamos por mudanças estruturais, quando novas pessoas

vieram, também sem conhecer a história com profundidade. Esses 4 anos,

exigiram de mim, muita reflexão para não perder o foco na continuidade do



trabalho; muita dedicação; muita paciência para repetir uma, duas, três... dez

vezes, cada decisão, cada posição assumida pelo grupo, cada justificativa

dada, sempre revendo a história e retomando os acordos ao lidar com a

rotatividade das pessoas.

Quero aqui, expressar os meus agradecimentos, primeiro à equipe do Gambá,

que apostou em mim e no meu trabalho

A todos e todas com quem já trabalhei, em diferentes épocas, nas pessoas dos

Coordenadores da CIEA-BA que já passaram pela Comissão:

 Da SEMA: Carol, Tita, Ângelo, e agora Ferraro;

 Da SEC: Valdirene, Dalvaci, e atualmente Solange;

 Da Sociedade Civil: Maria da ONG Garra de Irecê.

Agradeço também às equipes de EA desses Coordenadores, tanto da SEMA,

como da SEC, que sempre me trataram com o maior respeito,  mesmo quando

havia posicionamentos antagônicos.

Agradeço à confiança que meus pares depositaram em mim. Espero ter

honrado esse papel de representante e ter contribuído para manter e fortalecer

o espaço de participação da sociedade civil

Agradeço aos representantes dos outros segmentos que conheci e com quem

convivi nessa jornada, porque sem eles os debates ficam monocromáticos e

não refletem a exuberância da diversidade que a realidade da BA apresenta.

Agradeço as manifestações de apoio e de aceitação de minhas posições,

mesmo por aqueles e aquelas que discordavam delas. Foi um período de

exercício e fortalecimento da tolerância, necessária para conviver com o

diverso, com o diferente. Sinto que há confiança pairando no ar!



Agradeço às forças do universo e às forças do acaso e peço que elas

continuem conspirando a favor da EA, porque se ela não é a solução para tudo,

sem ela nossos sonhos “por um outro mundo possível” ficarão mais distantes.

Mas não é hora de desistir!

Para o ano, vem aí a Rio +20, com a versão oficial da ONU e dos governos, e a

versão da sociedade civil, chamada de Cúpula dos Povos; dentro dela a II

Jornada Internacional de EA, uma articulação de educadores e educadoras

ambientais de várias partes do mundo. Vamos ter também mais uma rodada do

Fórum Social Mundial e do Fórum Econômico. Caminhamos ainda para o VII

Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, que vai acontecer em Salvador, no

final de março de 2012.

Esses eventos são palcos para onde se voltarão os holofotes do Brasil e do

mundo, que deverão iluminar os resultados do que fomos capazes de fazer até

agora, 20 anos depois da ECO-92, quando foram firmados tantos acordos,

convenções, tratados e compromissos pela Vida do Planeta. De um lado os

avanços conquistados, de outro nossas falhas e fracassos. Espero que a

marcação da balança não nos desanime!!!

Ganha ponto quem pensou em fazer a posse conjunta Conerh e CIEA-BA. Há

de ser feita a integração das áreas de atuação desses colegiados. As pautas

de ambos devem ser relacionadas. As questões discutidas, e as decisões

sobre elas, devem estar afinadas nos dois colegiados, sob pena de

estimularmos a esquizofrenia administrativa. A ressalva fica para a ausência,

neste momento, do Cepram – Conselho Estadual do Meio Ambiente, outro

importante colegiado ambiental.

O primeiro dever de casa desses novos representantes deveria ser a leitura e o

estudo das 10 estratégias de trabalho para os colegiados, resultado do I

Encontro de Colegiados Ambientais da Bahia, promovido pela SEMA.



Além disso, é sempre bom relembrar, que o acompanhamento das reuniões

dos colegiados é aberto ao público, qualquer cidadão e cidadã deve ser bem

vindo(a), mesmo que não seja representante.

Não conheço outro jeito melhor de manter o olhar para o futuro que nos pode

trazer luz, justiça ambiental e bem-estar a todos e todas, a não ser sustentar o

diálogo, buscando sempre os argumentos melhores e mais adequados, até a

exaustão!

Não tenham medo, vergonha ou constrangimento de insistir em detalhes, em

vírgulas, em precisão de conceitos. É aí onde mora a linha divisória entre o que

se quer e o que se perde. Um colegiado é para isso. Eles foram criados com

essa intenção. Aqui é lugar para se definir limites.

Desejo a todos e todas um bom trabalho!

Maria Alice Martins de Ulhoa Cintra
Psicóloga – área de Educação Ambiental
Gambá – Grupo Ambientalista da Bahia
ONG representante da Sociedade Civil na Coordenação da CIEA-BA (encerrando o mandato)
Telefax: 71 – 3240 6822;
Site: www.gamba.org.br
Email: lilitecintra@terra.com.br


