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RESUMO 

 

CARVALHO, Moisés Brandão. EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DA BAHIA: Percepção dos Policiais Militares da 
Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. Dissertação de Mestrado, 
Programa de Pós-Graduação Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação - 
GESTEC, Departamento de Educação – Campus I, Universidade do Estado da 
Bahia – UNEB. Salvador. 2013. 
 

Desde a sua fundação em 8 de agosto de 1979, a Companhia de Polícia de 

Proteção Ambiental, Unidade da Polícia Militar da Bahia, desenvolve diversas 

atividades que, mesmo não tendo sido planejadas para tal, poderíamos reconhecê-las 

como atividades em educação ambiental. Contudo, estas atividades em educação 

ambiental são desenvolvidas sem atender a qualquer sistematização político pedagógica, 

ficando restritas a critérios pessoais de cada policial militar encarregado por sua 

realização, independente de suas habilidades e competências. Este trabalho busca, 

justamente, conhecer a percepção que os policiais militares da Companhia de Polícia de 

Proteção Ambiental, os mais importantes sujeitos do processo educativo ambiental da 

Polícia Militar, têm a respeito da educação ambiental.   

Para tanto, foi imprescindível adotar o procedimento metodológico do Discurso 

do Sujeito Coletivo, técnica de pesquisa quali-quantitativa que propõe a organização e 

tabulação de dados de natureza verbal, obtidos através de depoimentos verbais ou 

obtidos em qualquer manifestação discursiva que se possa encontrar em textos e 

documentos escritos, tendo como fundamento a teoria da Representação Social e seus 

pressupostos sociológicos. 

Analisando o material verbal coletado, extraído de cada um dos depoimentos, foi 

possível resgatar o estoque de representações sobre a educação ambiental, presentes 

num dado momento histórico. Os resultados possibilitaram o conhecimento das 

percepções destes policiais militares a respeito de todo o processo educacional 

ambiental, suas conseqüências positivas e negativas e sugerir possíveis soluções para as 

distorções encontradas. 

 

Palavras-chave:  

Educação ambiental, Discurso do Sujeito Coletivo, Companhia de Polícia de Proteção 

Ambiental, percepção. 
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ABSTRACT 

 

CARVALHO, Moses Brandão. ENVIRONMENTAL EDUCATION IN THE 
POLICE MILITARY STATE OF BAHIA: Perception of Police Military Police 
Company of Environmental Protection. Dissertation, Graduate Program 
Management and Technologies Applied to Education - GESTEC, Department of 
Education - Campus I, University of Bahia - UNEB. Salvador. In 2013. 

 
Since its founding in August 8, 1979, the Company Police, Environmental 

Protection Unit of the Military Police of Bahia, develops several activities that, even if 

not planned for this, we could recognize them as activities in environmental education. 

However, these activities in environmental education are developed without regard to 

any systematic educational policy, being restricted to personal criteria of each police 

officer in charge of its implementation, regardless of their skills and expertise. This 

paper seeks to precisely know the perception that the military police Police Company of 

Environmental Protection, the most important subjects of the educational environment 

of the Military Police, have about environmental education.  

Therefore, it was essential to adopt the methodological procedure of the 

Collective Subject Discourse, technical qualitative and quantitative research that 

suggests the organization and tabulation of data of the verbal, obtained through verbal 

statements or obtained in any discursive manifestation we could find in texts and written 

documents, and is based upon the theory of social representation and its sociological 

assumptions.  

Analyzing the collected verbal material, extracted from each of the interviews, it 

was possible to redeem the stock of representations of environmental education, present 

in a given historical moment. The results allowed the knowledge of the perceptions of 

these police officers about the whole educational process environment, their positive 

and negative consequences and suggest possible solutions to the distortions found. 

 

 
Keyworlds: 

Environmental education, the Collective Subject Discourse, Police Company 

Environmental Protection, perception. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por objetivo entender o processo de educação ambiental 

da Polícia Militar do Estado da Bahia, resgatando o estoque de representações que os 

policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) têm a 

respeito da educação ambiental, a fim de produzir um painel de como estes policiais 

militares compreendem a educação ambiental, como percebem a relação entre este 

processo educativo e o policiamento ambiental e como têm realizado a educação 

ambiental nos últimos cinco anos. 

Os resultados obtidos nos permitiram conhecer o cardápio de atividades 

educativas desenvolvidas, as metodologias aplicadas, a diversidade de públicos e palcos 

onde atuam, a carência de informação sistematizada disponível para os policiais 

militares que atuam no planejamento e na implementação das atividades em educação 

ambiental, resultando em atividades educativas desconectadas com a realidade do local, 

com pouco ou nenhum envolvimentos do público e, até mesmo, dos policiais militares 

envolvidos.  

O tema ambiental tem feito parte das preocupações humanas já há algumas 

décadas. A poluição e degradação do meio ambiente, a crise de recursos naturais e 

energéticos misturaram-se, homogeneamente, com as questões sociais, como trabalho 

escravo, desigualdade social, desemprego, fome e pobreza. Segundo Leff (2010) a 

problemática ambiental contemporânea, surgiu nas últimas décadas do século XX como 

uma crise de civilização, questionando a racionalidade econômica e tecnológica 

dominantes. Para Leff (2010) a atual crise ambiental é, na verdade, uma crise de 

conhecimento, “da dissociação entre o ser e o ente à lógica autocentrada da ciência e ao 

processo de racionalização da modernidade guiado pelos imperativos da racionalidade 

econômica e instrumental”. 

Diante de tal convicção, a partir da última metade do século XX, a educação 

ambiental foi ocupando espaços cada vez mais consistentes e significativos, tanto no 

âmbito internacional como nacional, impulsionada pela força dos argumentos do 

movimento ambientalista mundial. Ela foi surgindo e se fortalecendo como resultado 

das características e condições sócio-político-econômicas enfrentadas pela sociedade e 

com base na constatação dos crescentes impactos e acidentes ambientais das últimas 
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décadas. A educadora ambiental Kazue Matsushima1 (BRASIL, 1998) afirma que a 

educação ambiental busca trabalhar as potencialidades do indivíduo como base para que 

ele formule "uma cosmovisão real, com o estabelecimento de relações cooperativas, 

complementares e interdependentes". 

As ações em educação ambiental estão incluídas nas estratégias de 

enfrentamento da problemática ambiental, que para surtirem o efeito desejável na 

construção de sociedades sustentáveis, envolvem uma articulação coordenada entre 

todos os tipos de intervenção ambiental direta, como as medidas políticas, jurídicas, 

técnico-científicas, institucionais e econômicas voltadas à proteção, recuperação e 

melhoria socioambiental (BRASIL, 2005a).  

Concomitantemente às ações em educação ambiental, mostrou-se necessária a 

implementação de órgãos públicos para garantir a proteção à biodiversidade e 

disciplinando o acesso ao patrimônio natural. Em todo o País foram criadas na estrutura 

organizacional e funcional do poder executivo federal, estadual e municipal, órgãos da 

direta ou autarquias, com vistas a realizar a fiscalização ambiental.  

A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental - COPPA, um dos mais antigos 

órgãos de fiscalização ambiental do Estado da Bahia, foi criada em 8 de agosto de 1979 

na estrutura organizacional e funcional da Polícia Militar, com a missão precípua 

exercer, com exclusividade, o policiamento ostensivo fardado, preventivo e repressivo, 

visando à preservação da vida no meio ambiente em todo o Estado. 

Desde a sua fundação, a COPPA, desenvolve diversas atividades que, mesmo 

não tendo sido planejadas para tal, poderíamos reconhecê-las como atividades em 

educação ambiental. Ao longo dos anos foi intensificando a prática destas atividades e, 

a partir de 1996, passaram a ser desenvolvidas como educação ambiental. Todavia, tal 

procedimento não foi institucionalizado na COPPA ou mesmo na Polícia Militar.  

Não há qualquer instrumento pedagógico que oriente o planejamento, o 

desenvolvimento e a avaliação do processo educativo ambiental. Tão pouco há qualquer 

diretriz procedimental. Com a falta de sistematização, todo o processo educacional é 

desenvolvido obedecendo a critérios, exclusivamente, pessoais de cada policial militar 

encarregado pela realização da atividade em educação ambiental, independente de suas 

habilidades e competências. O que nos causa surpresa, haja vista tratar-se de uma 

                                                 
1 Socióloga, Licenciada em Ciências do Meio Ambiente pela Universidade Livre de Bruxelas, Doutora 
em Psicologia (Educação Ambiental) pela USP. Responsável pela criação do setor de Educação 
Ambiental na CETESB/SP em 1983. 
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organização militar, com rígidos critérios de hierarquia e disciplina. Quais as 

conseqüências desse processo educacional? Como estes sujeitos, essenciais no processo 

educativo, compreendem a educação ambiental? Como a desenvolvem?  

É o que este trabalho buscou conhecer. Para tanto, foi imprescindível adotar o 

procedimento metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo, DSC (Lefèvre et al, 

2000), técnica qualiquantitativa que propõe a organização e tabulação de dados 

qualitativos de natureza verbal, obtidos através de depoimentos verbais ou obtidos em 

qualquer manifestação discursiva que se possa encontrar em textos e documentos 

escritos, tendo como fundamento a teoria da Representação Social e seus pressupostos 

sociológicos. 

O segundo capítulo trata da historicidade da Política de Meio Ambiente, sua 

evolução nos cenários internacional, nacional e estadual e municipal e como essas 

políticas devem integrar-se para buscar o bem comum, afinal o meio ambiente é único, 

indissociável e indivisível. 

A educação ambiental é o tema abordado no terceiro capítulo. Sua evolução 

histórica, a jornada empreendida para a sua institucionalização no mundo, no Brasil e na 

Bahia e a diversidade de definições e classificações frutos de um amadurecimento 

teórico do tema. 

O quarto capítulo versa a respeito da Polícia Militar do Estado da Bahia, seu 

processo histórico, as diversas denominações ao longo do tempo, sua estrutura 

organizacional e funcional no Brasil Imperial, durante a República e no período de 

exceção, a atribuição do policiamento ambiental e como esta modalidade é realizada no 

Estado da Bahia. 

A Companhia de Polícia de Proteção Ambiental é apresentada no quinto 

capítulo, discorrendo acerca da história desta Unidade Policial Militar, sua missão, 

competências, sua estrutura organizacional e funcional e quem são os policiais militares 

que nela trabalham, O processo adotado pela COPPA para desenvolver a educação 

ambiental, as principais metodologias e principais temas abordados. 

O sexto capítulo versa a respeito de como foi realizada a pesquisa, a 

metodologia adotada, o procedimento metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo.  

A percepção dos policiais militares da COPPA quanto a educação ambiental é 

apresentada no sétimo capítulo. Nele discorro a respeito de como é conceituada a 

percepção, falo sobre a teoria das Representações Sociais segundo Serge Moscovici, 

apresento os sujeitos da pesquisa e a análise dos resultados quali-quantitativos obtidos. 
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O oitavo capítulo traz as conclusões do trabalho, apresenta as conseqüências 

positivas e negativas do processo em educação ambiental desenvolvido, comparando-as 

com as percepções dos policiais militares e sugere soluções possíveis para a 

consolidação e institucionalização da educação ambiental na COPPA. 

      

2. POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE 

 

O tema ambiental tem feito parte das preocupações humanas já há algumas 

décadas. A poluição e degradação do meio ambiente, a crise de recursos naturais e 

energéticos misturaram-se, homogeneamente, com as questões sociais, como trabalho 

escravo, desigualdade social, desemprego, fome e pobreza.  

A noção de natureza é resultado de uma construção científica, social e política e, 

portanto, está em permanente transformação ao longo da história. Embora a elevação do 

meio ambiente ao status de bem jurídico-penalmente protegido decorra da Constituição 

Federal, esta não fornece um conceito de meio ambiente. Existem, no entanto, conceitos 

legais de meio ambiente, ditados pela legislação infraconstitucional. No âmbito federal, 

tem-se o art. 3º, I, da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA)2, segundo o qual 

meio ambiente é “... o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas.” Contudo, essa conceituação não é abrangente já que trata, apenas, do meio 

ambiente natural, excluindo o meio ambiente cultural, o artificial e o do trabalho 

(GHIGNONE, 2007 apud SIRVINSKAS, 2004).  

Segundo Ghignone (2007) a Lei da Política Estadual de Meio Ambiente e de 

Proteção à Biodiversidade3, por sua vez, apresenta uma conceituação mais abrangente, 

por englobar as vertentes do meio ambiente não previstas na legislação federal. É o que 

se extrai do seu art. 5º, I e II: 

 
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  
I - meio ambiente: a totalidade de elementos e condições que, em sua 
complexidade de forma física, química, biológica, socioeconômica e cultural, 
e em suas interrelações, dão suporte a todas as formas de vida e determinam 
sua existência, manutenção e propagação, abrangendo o ambiente natural e o 
artificial; 
II - recursos ambientais: os recursos naturais tais como o ar e a atmosfera, o 
clima, o solo e subsolo; as águas interiores e costeiras, superficiais e 

                                                 
2 lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
3 Lei nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006. 
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subterrâneas, os estuários e o mar territorial; a paisagem, a fauna, a flora, 
bem como o patrimônio histórico-cultural e outros fatores condicionantes da 
salubridade física e psicossocial da população; 
 

Uma conceituação mais ampla de meio ambiente, é dada pelo Decreto Estadual 

nº 7.967/2001, que regulamentou a Política Estadual de Meio Ambiente (Lei Estadual 

7.799/2000), quando reza que “o direito ao ambiente saudável inclui todas as facetas 

ambientais, de forma a contemplar, de maneira mais ampla possível, a tutela do meio 

ambiente natural, cultural, urbano e do trabalho”. 

Além desta questão conceitual sobre meio ambiente, o fato é que a história 

humana acumula uma sucessão de rupturas locais e regionais de equilíbrios 

estabelecidos pela natureza. Às vezes, foi possível a readaptação; outras vezes, 

civilizações se fragilizaram e até desapareceram. Devemos ter sempre em mente que os 

movimentos ambientalistas são um produto de seu tempo e, como tal, refletem as idéias 

dominantes de uma época, assim como os conflitos e divergências característicos do 

avanço do conhecimento. 

 
Durante séculos, o acesso aos recursos naturais – terra e minerais – era 
considerado um pré-requisito do desenvolvimento. As Américas e parte da 
África e da Ásia foram colonizadas com vistas à apropriação desses recursos 
pelos colonizadores, através de guerras coloniais e imperialistas. Após as 
revoluções industriais, o capital físico – máquinas e equipamentos – tornou-
se a base da acumulação da riqueza e, “industrializado”, tornou-se sinônimo 
de “desenvolvido”. (SANTOS, 2002) 
 

No mundo contemporâneo, a crise deixou de ser localizada e parcial, passando a 

abarcar todo o planeta. Por sua abrangência, é inédita; por sua profundidade, perigosa; 

em termos históricos, iminente. A vulnerabilidade dos ecossistemas regionais é apenas 

uma caixa de ressonância de outras vulnerabilidades encadeadas. As principais fontes de 

energia começam a escassear ou se tornam muito caras. Alguns minérios importantes se 

esgotam. A água doce periga. O clima muda. A trama da vida se simplifica e se 

fragiliza. Isso diz respeito ao mundo todo e a todos os povos. 

Segundo Leff (2010) a problemática ambiental contemporânea, surgiu nas 

últimas décadas do século XX como uma crise de civilização, questionando a 

racionalidade econômica e tecnológica dominantes. Diversas perspectivas ideológicas 

tentam explicar as causas desta crise. Algumas entendem que é resultante da pressão 

exercida pelo crescimento da população sobre os limitados recursos ambientais e 

ignorância quanto a capacidade de suporte do planeta. Outras a interpretando como o 

efeito da acumulação de capital e da maximização da taxa de lucro a curto prazo, que 
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induzem padrões tecnológicos de uso e ritmos de exploração da natureza, bem como 

formas de consumo, que vêm esgotando as reservas naturais, degradando a fertilidade 

dos solos e afetando as condições de regeneração dos ecossistemas naturais. Leff (2010) 

é perspicaz ao afirma que: 

 
A crise ambiental é a crise do nosso tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Esta crise apresenta-se a nós como um limite no 
real, que significa e reorienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e da 
capacidade de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade social 
[...] transformações catastróficas na natureza ocorreram nas diversas fases da 
evolução geológica e ecológica do planeta. Pela primeira vez, a crise 
ecológica atual não constitui uma transformação natural; é uma 
transformação da natureza induzida pela concepção metafísica, filosófica, 
ética, científica e tecnológica do mundo. 

 
Para Boff (1993) A crise ambiental ameaça a todos no planeta, a começar pelos 

pobres e marginalizados. Ou todos nos salvamos ou todos corremos o risco de nos 

perdermos. Por causa dessa importância, todas as práticas humanas e todos os saberes 

devem se redimensionar e dar sua contribuição específica na salvaguarda do criado. 

Para cumprir essa diligência, não é suficiente adicionar o adjetivo “ambiental” ao final 

de cada ciência, por exemplo: economia ambiental, sociologia ambiental, política 

ambiental, medicina ambiental, psicologia ambiental, etc., e continuar funcionando 

como funcionavam antes. Importa proceder a uma autocrítica severa: em que medida tal 

e tal saber constitui um fator de desequilíbrio ecológico e tal e qual política implica 

degradação do meio ambiente, tal modelo de desenvolvimento constitui um instrumento 

de pilhagem da natureza. Indo mais fundo, em que medida os próprios saberes devem 

elaborar-se já dentro de uma perspectiva ambiental, de tal forma que signifiquem um 

poderoso fator de proteção, respeito e promoção da natureza. 

Estudos e pesquisas confirmam que o atual modelo de desenvolvimento, baseado 

no “infinito” crescimento do consumo, é insustentável. Vivemos em um planeta finito, 

com recursos igualmente finitos. Logo, o conceito de desenvolvimento baseado na 

expansão infinita da economia não funcionará por muito tempo. A este respeito 

Gonçalves (2000) afirma que: 
 

[...] o antropocentrismo que o capitalismo individualista, fossilista, 
produtivista realiza não teria maiores conseqüências não fossem as 
contradições em que se meteu, colocando em perigo a própria espécie. Nada 
que não seja reversível, desde que identifiquemos as práticas sociais que 
reproduzem esse modo de vida e de produção. Vários mitos deverão ser 
superados, e o primeiro deles, sem dúvida, é esse que é a mais frágil de todas 
as instituições deste mundo: a crença de que o indivíduo existe como tal e 
que, por isso, acredita firmemente que é ao indivíduo que cabe a 
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responsabilidade de superar todo um conjunto de práticas sociais que se 
instituiu sistemicamente em escala planetária. A primeira coisa a ser feita 
para um agir ético com vistas a uma sociedade sustentável é reconhecer, 
como nos ensina Paulo Freire, que “ninguém liberta ninguém, ninguém se 
liberta sozinho. Os homens só se libertam em comunhão”. Re-ligar é preciso. 

 
A revelia das divisas e fronteiras de caracterizam a civilização humana, o mundo 

é um organismo só, e os problemas socioambientais não respeitam bandeiras, não 

privilegiam nacionalidades. A crise ambiental da atualidade é tão complexa que envolve 

aspectos sociais, econômicas, culturais e ambientais; podem ocorrer em escala local, 

regional, nacional ou planetária e os processos críticos podem ser extremamente 

custosos ou podem ser irreversíveis e ter seus efeitos reais sentidos pelas próximas 

gerações. Por isso, o controle nacional e a cooperação multilateral internacional fazem-

se imprescindíveis para equacionarmos a questão. Esse processo é o que passaremos a 

conhecer neste capítulo.    
 

2.1 CENÁRIO INTERNACIONAL DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE  
 

No início do século XX, as instituições internacionais limitavam-se a tratar de 

problemas como condições de saneamento e poluição das águas em alguns países 

subdesenvolvidos. A convergência desses fatores contribuiu para provocar mudanças 

nas instituições internacionais, visando implementar programas específicos de 

recuperação e conservação do meio ambiente e também coordenar as negociações 

internacionais para a implantação desses programas. 

Em linhas gerais, considera-se que o movimento ambientalista tenha surgido na 

Inglaterra, berço da Revolução Industrial. Isso porque as mudanças de atitude em 

relação às plantas e aos animais na sociedade inglesa foram muito influenciadas pelo 

pensamento científico e pelo comportamento da sociedade em relação à 

descaracterização das paisagens naturais pelo avanço da indústria. 

Esse movimento culminou com a criação, em 1872, da primeira área protegida 

no mundo: o Parque Nacional de Yellowstone. Nos Estados Unidos, o movimento de 

proteção à natureza se dividiu em duas correntes principais: preservacionismo (procura 

assegurar a existência de áreas e ecossistemas em seu estado natural, admitindo uso 

restrito para fins de educação e lazer) e conservacionismo (parte do princípio de que os 

recursos naturais devem ser explorados de modo racional). 

O ambientalismo ganhou contornos mais diversificados e principalmente 

políticos na década de 1960. O marco dessa ruptura foi o livro Primavera Silenciosa, de 
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Rachel Carson. Rapidamente ele se tornou uma referência para o movimento ecológico, 

porque ia além da divisão clássica entre preservacionistas e conservacionistas e 

mostrava como o padrão de crescimento econômico provocava uma seqüência de 

desastres ambientais. 

 Foi nesse contexto que surgiu e expandiu-se um novo ambientalismo, apoiado 

em valores culturais, sociais, éticos e políticos, buscando a reformulação dos modelos 

de desenvolvimento vigentes. 

Na década de 1960, foram concebidos três grandes marcos internacionais de 

política ambiental, caracterizada como um período de grande desenvolvimento 

econômico e tecnológico. O primeiro deles foi o conceito de desenvolvimento 

sustentável, como contraponto ao crescimento econômico sem limites, originado em 

1968, em Paris, na “Biosphere Conference”, definido “como aquele que atende as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem suas próprias necessidades”.  

O segundo marco foi a criação da Lei de Política Ambiental Americana (NEPA - 

National Environmental Policy Act) editada em 1969, prevendo entre outros pontos a 

Avaliação de Impacto Ambiental - AIA, para incluir, de forma obrigatória e sob intensa 

participação pública, nos processos políticos de tomada de decisões, a variável 

ambiental na análise interdisciplinar de planos, programas e projetos de intervenção no 

meio ambiente. 

O terceiro, deu-se em 1968, quando foi constituído o chamado “Clube de 

Roma”, envolvendo 30 cientistas de 10 países desenvolvidos interessados em discutir a 

questão ambiental. A proposta era analisar os problemas resultantes do modelo de 

crescimento vigente na época, passando a estudar sobre fenômenos como o crescimento 

descontrolado da população, a aceleração do nível de industrialização, a escassez dos 

recursos naturais não-renováveis e a degradação ambiental. Deste encontro resultou o 

relatório científico denominado “The limits of Growth” (Os Limites do Crescimento), 

também conhecido por Relatório do Clube de Roma ou Relatório Meadows. Divulgado 

em 1972, despertou o interesse e respaldou o ingresso dos Estados no debate, servindo 

de base para a I Conferência da Organização das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, na cidade de Estocolmo, Suécia, também em 1972. 

A Primeira Conferência da ONU sobre o Meio-Ambiente, Estocolmo, contou 

com representantes de 113 países, 250 organizações-não-governamentais e dos 

organismos da ONU, trouxe oficialmente à cena o tema da sobrevivência da 
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humanidade. Nesta conferência foi criado o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). Naquela época, a idéia era dar mais visibilidade aos problemas 

ambientais percebidos à época e tendo os países presentes acertado um plano de ações 

sobre cooperação contra poluição.  

Segundo Ferraro Júnior (2002) a grande marca da Conferência de Estocolmo, foi 

uma cisão das posições Norte e Sul, sendo o Brasil um dos líderes da posição 

desenvolvimentista, que impediu qualquer decisão pragmática e/ou mandatória na 

conferência. De fato, a Conferência foi marcada pelo confronto, entre as perspectivas, 

dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento.  

Na cidade de Washington, Estados Unidos, em 1973 foi realizada a “Convention 

on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, mais 

conhecida como CITES, onde os países signatários da ONU assinaram o Acordo sobre 

o comércio de plantas e animais ameaçados de extinção, entrando em vigor em 1975. Os 

signatários se encontram a cada dois anos para retificar a lista de espécies ameaçadas. 

Em 1983, a Assembléia Geral da ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio-

Ambiente e Desenvolvimento (WCED), presidida pela primeira-ministra da Noruega 

Gro Harlem Brundtland, que preparou o “Relatório Brundtland”, apresentado em 1986, 

na Conferência da ONU sobre Meio ambiente e Desenvolvimento. O relatório alerta que 

políticas de curto prazo põem em perigo o ecossistema e cunhou as expressões 

“desenvolvimento sustentado” e “nova ordem mundial”.  Várias reflexões foram 

levantadas voltadas: à escassez de recursos naturais e energia; à miséria de vários povos 

e conseqüente degradação de ecossistemas; à poluição industrial e necessidade de 

mudar hábitos de consumo e produção; induziram à recomendações, à todas as nações, 

para que através de mudanças legais e institucionais viessem a buscar o 

desenvolvimento sustentável, eliminando a pobreza e os padrões de consumo 

exagerados para garantir dignas condições de vida, e um meio ambiente equilibrado 

para esta e para as futuras gerações. 

Na cidade de Montreal, Canadá, em 1987, vinte e quatro países assinaram um 

acordo de proteção à camada de ozônio, que filtra parcialmente os raios ultravioleta 

emitidos pelo Sol. Pelo documento, a produção de substâncias químicas nocivas à 

camada de ozônio deve ser reduzida à metade até 1999. A maioria dos países 

industrializados reagem à decisão proibindo substâncias como o clorofluorcabono 

(CFC). 
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Em 1992, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento (UNCED), no Rio de Janeiro. Mais conhecida como ECO 92, foi 

onde 1ª Conferência de 1972 teve seu principal desdobramento e quando os principais 

pontos do Relatório Brundtland foram discutidos. Tratou-se de uma reunião mundial 

para discutir os problemas ambientais, que se diferenciou da anterior por contar com a 

presença de 116 chefes de Estado, a presença de 172 países (apenas seis membros das 

Nações Unidas não estiveram presentes), representados por aproximadamente 10.000 

participantes, cerca de 1.400 organizações não governamentais e 9.000 jornalistas. Isso 

evidenciava que as questões relativas ao meio ambiente tinham ganhado a atenção das 

políticas governamentais.  

No âmbito da análise dos problemas e de suas soluções, a ECO 92 apresentou 

ricas contribuições ao estabelecer o conceito de desenvolvimento sustentável, que 

deixava claro que no centro das questões ambientais se encontravam questões centrais 

da economia, conciliando o equilíbrio ecológico com o desenvolvimento econômico, o 

crescimento dos países pobres e em desenvolvimento. Também foram assinados 

documentos que delineavam ou instituíam políticas internacionais sobre as questões 

ambientais e suas implicações econômicas e sociais. Entre eles: a Carta da Terra, uma 

proclamação de princípios, que equivale à Declaração Universal dos Direitos Humanos 

no que se refere à sustentabilidade e à justiça social; a Agenda 21, considerada como 

uma agenda para o século XXI, estabelece temas, planos, projetos, metas e operação da 

execução tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável; a Convenção sobre 

Biodiversidade; a Convenção sobre Mudanças Climáticas e a Conservação e 

Desenvolvimento Sustentável em Florestas. 

Em 1997, no Japão, um total de 160 países participam da criação do Protocolo 

de Kyoto, projetado com o objetivo de diminuir a emissão de gases causadores do efeito 

estufa responsável pelo aquecimento da atmosfera terrestre. O acordo pede aos países 

industrializados que diminuam a emissão de gases em 5,2% (com base nos dados de 

1990) entre os anos de 2008 e 2012. 

Em Montreal, no ano de 2000, um total de 135 países assinam o Protocolo de 

Cartagena de Segurança Biológica. O protocolo regula o comércio de organismos 

geneticamente modificados tais como plantas e sementes. Países podem boicotar a 

importação de tais produtos mesmo sem comprovação de que a manipulação genética 

seja nociva ao homem e ao meio ambiente. 
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Em 2002, teve lugar em Johannesburgo, África do Sul, a “Conferência Rio+10” 

conhecido como Agenda 21. Serviu para constatar os pequenos avanços no combate aos 

problemas ambientais e para evidenciar que ainda há muito por se fazer, num contexto 

cada vez mais crítico. 

Em 2009, ocorreu a Conferencia das Partes (COP-15) em Copenhagen. 

Organizada pela ONU, reuniu os líderes mundiais para discutir como reagir às 

mudanças climáticas. Chamada de “Conferência do Clima” valeu pela mobilização e 

pelo fato de ter colocado assunto da sustentabilidade e da preservação do meio 

ambiente na prioridade da agenda mundial. Mas do ponto de vista de ações práticas e 

imediatas ficou muito aquém do esperado.  

Vinte anos após a Cúpula da Terra de 1992 ou ECO 92, no Rio de Janeiro, a ONU 

reúne novamente governos e instituições internacionais para acordar uma série de 

medidas inteligentes que possam reduzir a pobreza e, ao mesmo tempo, promover o 

trabalho decente, energia limpa e o uso mais justo e sustentável dos recursos naturais. 

Em junho de 2012, a Rio+20, abreviação para a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, foi vista como uma oportunidade histórica para definir os 

caminhos para um mundo mais seguro, igualitário, limpo, verde e próspero para todos.  

Apesar da grande expectativa que envolveu a preparação da RIO+20, o evento 

terminou circundado por severas críticas de delegados de instituições nacionais e 

internacionais, representantes e chefes de Estado e ONGs. Dentre as quais podemos 

destacar: o tímido objetivo do evento, de que os governos, somente, renovassem os 

compromissos políticos com o desenvolvimento sustentável firmados nas Cúpulas 

anteriores; o desenho adotado para o desenvolvimento do evento, que não aprofundou-

se em negociações sobre aspectos fundamentais para o futuro ambiental do planeta, 

focando-se somente em discussões, quase acadêmicas, em torno de economia verde no 

contexto do desenvolvimento sustentável e a erradicação da pobreza e sobre o quadro 

institucional para o desenvolvimento sustentável; o “resultado” mais importante da 

Rio+20, o chamado “Zero Draft” da declaração política “O Futuro que Queremos” 

enfrentou tantas dificuldades que terminou desprovido de conteúdo  (Guimarães; 

Fontoura, 2012). 

A evolução histórica da política internacional de meio ambiente, nos mostra o 

quanto tortuosa e frustrante pode ser a busca por um mundo melhor. O conflito entre os 

interesses específicos de algumas nações e as reais necessidades da humanidade, afinal, 

pensar nas futuras gerações, isto é, no futuro, não significa pensarmos apenas em 
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soluções para os próximos 10, 20, 30 anos, é pensar em políticas distributivas, 

igualitárias e em políticas corretivas e compensatórias das injustiças e desequilíbrios do 

passado que possibilitem a todos vivenciar o esplendor de sua humanidade. 
 

2.2 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE NO CENÁRIO NACIONAL 

 

No período colonial, compreendido 1.500 a 1822, a economia do Brasil era 

baseada no extrativismo florestal e mineral, utilizando processos rudimentares que 

provocavam intenso desmatamento, deterioração de solos e desertificação de algumas 

áreas. A agricultura utilizava exclusivamente a coivara, queimadas como forma de 

limpar os terrenos. A legislação constituía-se pelos regulamentos baseados nas 

Ordenações Manuelinas, de 1521 e Ordenações Filipinas, de 1603, que vigiam em 

Portugal. A grande preocupação era preservar a riqueza da Coroa Portuguesa, razão pela 

qual fazia-se incidir regulamentos de controle para a caça e pesca, porém, com pouca ou 

quase nenhuma força nas colônias. A primeira menção efetiva de controle dos recursos 

naturais, por receio de sua excessiva exploração surge como tentativa de controle da 

extração do pau-brasil. (WINTHER, 2001) 

Em 1850, é proclamada a primeira Lei de Terras do Brasil, Lei nº 601 

(considerada como o grande marco da propriedade territorial no Brasil), reconhecendo a 

propriedade Particular. Essa Lei abriu a possibilidade do governo reconhecer a 

propriedade particular, mas o fez, mediante condições tão dispendiosas, que a imensa 

maioria da população não tinha a menor possibilidade financeira de vir a regularizar 

suas ocupações. (WINTHER, 2001)   

Surgem, no final do século XIX, as primeiras instalações industriais; prossegue o 

movimento de expansão de atividades agrícolas e pecuárias sem cuidados com o meio 

ambiente. Com fulcro de atender às exigências internacionais, na esfera legislativa 

foram editadas as seguintes leis: o Código Nacional de Saúde, Lei Federal 2.132/1954; 

o Estatuto da Terra, Lei nº 4.504/1964: o Código Florestal, Lei nº 4771/1965; a Lei de 

Proteção à Fauna Silvestre, Lei nº 5197/1967; o Código de Minas, Decreto-Lei nº 

227/1967; e o Código de Pesca, Decreto-Lei 221/1967. 

As décadas de 70 e 80 foram marcadas por grandes empreendimentos com alto 

impacto ambiental, tais como, a Transamazônica, a Foz do Iguaçu (que acabou com Sete 

Quedas), as usinas hidrelétricas de Sobradinho (na Bahia) e de Tucuruí (no Pará), o 

terminal porto-ferroviário Ponta da Madeira (no Maranhão). Como estes 
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empreendimentos foram financiados com recursos do Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e/ou pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID, foram submetidos a estudos ambientais seguindo critérios 

internacionais, realizados seguindo as normas das agências internacionais, já que o Brasil 

ainda não dispunha de normas ambientais próprias. 

Em meados de 1974, surgem os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente- OEMA’s. 

A política ambiental concentrava-se no controle da poluição decorrente do 

desenvolvimento industrial.  

 Concomitantemente, ocorreram diversos incidentes que fizeram aumentar a 

pressão interna e externa, tais como o uso de agente laranja como desfolhante em 

Tucuruí e o acidente radioativo com Césio 137 em Goiânia, aumento alarmante do 

índice de desmatamento, a caça e pesca predatória e sem controle comprometendo 

diversas espécies silvestres e os crescentes conflitos entre comunidades tradicionais e 

seringueiros com grandes latifundiários, que teve como ápice a morte de Chico Mendes. 

Com isso, surge no governo a urgência de se mapear os órgãos federais com atuação 

ambiental, com o intuito de fortalecer-se o processo de gestão.  

 É justamente neste contexto e conscientes de que o Brasil não poderia submeter-se 

indefinidamente a normas estritamente internacionais, na avaliação dos impactos 

ambientais gerados no país, face às peculiaridades e atributos incomparáveis da nossa 

biodiversidade, que o país buscar a sua própria lei de política ambiental. 

 O fato é que em 31 de agosto de 1.981 foi editada a Lei nº 6.938, criando a Política 

Nacional do Meio Ambiente (que a partir de agora passaremos a tratar como PNMA), que 

se constituí num importante “divisor de águas”, com o objetivo de preservar, melhorar e 

recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana, atendidos diversos princípios dentre eles a educação ambiental 

em todos os níveis de ensino.  

A PNMA tem por objetivo “a preservação, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da 

vida humana”. Dentre os seus princípios norteadores a “educação ambiental a todos os 

níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para 

participação ativa na defesa do meio ambiente”.  
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 Winther (2001) destaca alguns pontos do PNMA que merecem destaque: 

Introdução de um conceito mais abrangente e preciso de meio ambiente, definindo-o 

como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”; reorientação da 

gestão ambiental no sentido de melhorar, recuperar e preservar a qualidade do meio 

ambiente em benefício da vida e de um desenvolvimento econômico em harmonia com 

a proteção ambiental; imposição da responsabilidade objetiva para o poluidor, 

obrigando-o a indenizar ou reparar os danos ambientais causados por sua atividade, sem 

obstar a aplicação de penalidades de ordem administrativa tais como multas; perda ou 

restrição de benefícios fiscais; perda ou suspensão de participação em linhas de 

financiamento de agências oficiais de crédito; e suspensão de sua atividade; e instituição 

eficaz de instrumentos de gestão como o zoneamento ambiental, o estabelecimento de 

padrões de qualidade ambiental, a avaliação de impactos ambientais, a educação 

ambiental, a criação de Unidades de Conservação, o licenciamento ambiental de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva 

ou potencialmente poluidores. 

 Par garantir a consecução dos objetivos propostos a PNMA criou duas instituições 

importantíssimas para a gestão e proteção ambiental, o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

O SISNAMA é constituído pelos órgãos e entidades da União, Estados, Distrito 

Federal, Municípios e fundações responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade 

ambiental. Citando Édis Milaré, Ghignone (2007) afirma que: 

 
O SISNAMA não funciona como uma entidade situada no tempo e no 
espaço. Mais do que uma instituição, ele é um instituto jurídico ou legal. Não 
tem personalidade jurídica nem qualquer outra identificação. Todavia, 
implicitamente tem atribuições, não próprias, porém através de órgãos, 
entidades e instituições que o integram (MILARÉ, 2004). 

 

O CONAMA, por sua vez, é de fundamental importância para a fixação e 

acompanhamento de toda a execução da PNMA. Tem por finalidade assessorar, estudar e 

propor diretrizes e políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos 

naturais, bem como deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões 

compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 

qualidade de vida.  

Com a Carta Magna de 1988, a questão ambiental é elevada, pela primeira vez 

na história do país, ao status de tema constitucional. A PNMA foi a única Lei a ser 
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recepcionada na íntegra pela Constituição. Dispondo o artigo 225, caput que “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 

Como visto acima, a proteção ao meio ambiente é estruturada, pela Constituição, 

de forma difusa, atribuindo ao Poder Público e à sociedade o dever de preservá-lo. Nas 

palavras de Ghignone (2007) a expressão “Poder Público” é genérica. Abrange os 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e estende-se nos âmbitos federal, 

competências comuns para administrar os procedimentos e instrumentos da política 

ambiental, estadual e municipal, sempre sob a ótica de seu interesse local.  

Para legislar sobre a matéria a constituição previu o sistema de competências 

concorrentes. Isto quer dizer que os Estados e Municípios têm plena competência para 

legislar em matéria ambiental, desde que não se contrariem preceitos estabelecidos pelas 

leis federais, ou seja, desde que as novidades não tragam disfarçada desobediência às 

regras gerais. Desse modo, governos estaduais e prefeituras municipais podem tornar as 

normas federais mais restritivas, mas nunca menos restritivas do que aquelas válidas em 

todo território nacional. (WINTHER, 2001) 

Longe de ser a ideal, a PNMA, precisa ser reavaliada, com certa regularidade, a 

fim de que possa preservar e melhorar a qualidade ambiental propícia à vida, 

assegurando condições ao desenvolvimento sócioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

É indubitável que a sociedade brasileira tem um importante papel, 

pressionando os governos e tomadores de decisão no sentido de discutir e aprovar leis, 

normas ou diretrizes capazes minimizar ou impedir a execução de programas, planos ou 

projetos que ponham em risco ou danifiquem o meio ambiente. 

 

2.3 POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA BAHIA 

 

Seguindo a tendência do que vinha ocorrendo nos diversos Estados brasileiros, o 

Estado da Bahia cria a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH 

(posteriormente teve sua denominação modificada para Secretaria de Meio Ambiente - 

SEMA, pela Lei nº 11.050/2008), em  dezembro de 2002, como sendo um grande 

avanço do ponto de vista institucional, uma vez que passava a integrar a gestão das 

diversas políticas. Entretanto, com o objetivo de manter sob o mesmo comando a gestão 
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de diversas políticas afins, logo ficou evidenciado que a falta de integração dessas 

políticas (florestas, meio ambiente e recursos hídricos) não se resolvia somente com 

alterações no âmbito institucional, o que pode ser mais facilmente explicada por razões 

históricas, visto que cada uma delas surgiu em momentos distintos, com objetivos, 

princípios e fundamentos diferenciados, no cenário nacional (OGATA, 2009). Ogata 

(2009) justifica que: 

 
[...] a integração das políticas não é algo que se possa fazer em curto espaço 
de tempo e por obra e graça do esforço despendido somente no nível 
estadual. Muitas questões precisam ser anteriormente resolvidas, até mesmo 
do ponto de vista constitucional, sob pena de não se conseguir o resultado 
esperado no sentido de harmonizar a defesa ambiental com o crescimento 
econômico. 
 

Em que pese o importante marco que representou a criação da SEMARH, ficou 

evidente que a simples junção de atividades em uma mesma Secretaria não era 

suficiente. Por essa razão, se iniciou o processo de revisão e integração de toda a 

legislação ambiental estadual, para que fossem minimizados os conflitos e as diferenças 

existentes. 

Assim sendo, após três anos de criação da SEMARH e pleno exercício da 

competência a ela atribuída, procedeu a revisão da Política Estadual de Administração 

dos Recursos Ambientais, da Política Florestal do Estado e Gerenciamento e do Plano 

de Recursos Hídricos, reguladas até então por meio de três diferentes diplomas legais, 

Lei n°7799/01, Lei n°6.569/94 e Lei n°6.855/95, respectivamente, visando integrá-las 

em um único diploma legal. 
A Política Estadual de Meio Ambiente é planejada para ser implementada de 

forma harmônica, integrada e participativa, inclusive com a compatibilização de seus 

instrumentos e planos, com as políticas de proteção à biodiversidade e das políticas de 

recursos hídricos. Instituída pela lei nº 10.431 de 20 de dezembro de 2006, a Política 

Estadual de Meio Ambiente visa assegurar o desenvolvimento sustentável e a 

manutenção do ambiente propício à vida, em todas as suas formas, a ser implementada 

de forma descentralizada, integrada e participativa.  

Ferraro Júnior (2002) ressalta que “política ambiental deveria ser entendida 

como a intenção transformadora de um grupo sobre seu ambiente, a vontade de um 

povo que se auto determina e faz suas opções imerso em seu contexto cultural e 

ambiental”.  
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De encontro a tal afirmação, em 28 de dezembro de 2011, é promulgada a Lei 

12.377, que modifica, consideravelmente, a Política Estadual de Meio Ambiente. As 

mudanças foram vistas por diversos setores que trabalham com a questão ambiental, 

como negativas e retrógradas, despertando severas críticas, por entenderem que trata-se 

de um retrocesso na evolução positiva dos instrumentos legais de proteção ambiental 

por limitar a participação da sociedade. O Ministério Público da Bahia, por ter entender 

que a lei citada subtrai a ordem jurídica ambiental do estado a competência dos órgãos 

responsáveis e retira a previsão normativa das consultas públicas prévias à audiência 

pública, afastando a sociedade da participação nas decisões de relevante interesse 

ambiental, além de criar licenças ambientais indevidas, ingressou com uma 

representação junto à Procuradoria Geral da República, solicitando que sejam sanadas 

as irregularidades da Lei 12.377/2011. 

A Política Estadual de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade reuniu 

assuntos relacionados com o meio ambiente, conta com oito títulos referentes, 

respectivamente, aos Princípios, Objetivos e Diretrizes da Política; os Instrumentos de 

Gestão Ambiental; a Proteção da Biodiversidade; o Sistema Estadual de Administração 

dos Recursos Ambientais; os Incentivos e os Instrumentos Econômicos; as Infrações e 

Penalidades; Disposições Gerais e Disposições Finais e Transitórias. 

Entre os Princípios da Política Estadual destacam-se o respeito aos valores 

histórico-culturais e aos meios de subsistência das comunidades tradicionais, da 

participação, da educação ambiental, do usuário-pagador, da prevenção, da precaução, 

do desenvolvimento sustentável e da responsabilidade ambiental. 

As Diretrizes da Lei dizem respeito, I - a inserção da dimensão ambiental nas 

políticas, planos, programas, projetos e atos da Administração Pública; II - o incentivo à 

reciclagem e reuso dos recursos naturais, ao desenvolvimento de pesquisas, à utilização 

de tecnologias mais limpas, à busca da eco-eficiência e às ações orientadas para o uso 

sustentável dos recursos ambientais; III - a orientação do processo de ordenamento 

territorial, respeitando as formas tradicionais de organização social, suas técnicas de 

manejo ambiental, bem como as áreas de vulnerabilidade ambiental e a necessidade de 

racionalização do uso dos recursos naturais; IV - a articulação e a integração entre as 

diversas esferas de governo, bem como entre os diversos órgãos da estrutura 

administrativa do Estado, de modo a garantir a eficiência, eficácia, economicidade, 

transparência e qualidade dos serviços prestados à população; V - o estabelecimento de 

mecanismos de prevenção de danos ambientais e de responsabilidade socioambiental 
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pelos empreendedores, públicos ou privados, e o fortalecimento do autocontrole nos 

empreendimentos e atividades com potencial de impacto sobre o meio ambiente; VI - o 

estímulo à integração da gestão ambiental nas diversas esferas governamentais e o apoio 

ao fortalecimento da gestão ambiental municipal; VII - o incentivo e o apoio à criação 

de organizações da sociedade civil, objetivando sua efetiva participação na gestão 

ambiental; VIII - o fortalecimento do processo de educação ambiental como forma de 

conscientização da sociedade para viabilizar a proteção ambiental.  
Os Objetivos da referida Lei buscam convergir a ações governamentais com as 

privadas, visando a melhoria da qualidade de vida, considerando as limitações e as 

vulnerabilidades dos ecossistemas; a compatibilização do desenvolvimento 

socioeconômico com a garantia da qualidade de vida das pessoas, do meio ambiente e 

do equilíbrio ecológico; e a otimização do uso de energia, matérias-primas e insumos 

visando à economia dos recursos naturais, à redução da geração de resíduos líquidos, 

sólidos e gasosos. 

O Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA) é constituído, principalmente, 

pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM), como órgão superior, de 

natureza consultiva, normativa, deliberativa e recursal; pela SEMA como órgão central, 

com a finalidade de formular, coordenar, gerenciar e executar a política estadual de 

meio ambiente, de proteção da biodiversidade, florestas e de recursos hídricos do 

Estado; pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), responsável 

por promoção e integração do sistema de meio ambiente e recursos hídricos do Estado 

da Bahia, bem como, executar as ações e programas relacionados à política estadual de 

meio ambiente e de proteção à biodiversidade, a política estadual de recursos hídricos e 

a política estadual sobre mudança do clima. Na visão de Ghignone (2007) a própria 

Constituição do Estado da Bahia, em seus artigos 212 a 226, traz normas que se 

integram ao sistema nacional de proteção ambiental.  

A estrutura desse Sistema é formada por: a) Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação e o Sistema Estadual de Recursos Hídricos que integram o SISEMA; b) 

Conselho Estadual de Meio Ambiente – CEPRAM e o Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos – CONERH, órgãos superiores, respectivamente, do Sistema Estadual do Meio 

Ambiente e do Sistema Estadual de Administração dos Recursos Hídricos; c) Secretaria 

de Meio Ambiente – SEMA, como órgão central, com a finalidade de formular, 

coordenar, gerenciar e executar a política estadual; d) Órgãos e Entidades Executoras da 

política estadual de meio ambiente, de proteção da biodiversidade e dos recursos 
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hídricos, aqueles que detêm o poder de polícia, no que concerne ao controle, disciplina e 

fiscalização das atividades modificadoras do meio ambiente, dentro das suas respectivas 

esferas de atuação, compreendendo o Instituto do Meio Ambiente Recursos Hídricos - 

INEMA; e) Órgãos da Administração Pública estadual e municipal que venham a 

receber delegação do Poder Público para esse fim; f) Órgãos Setoriais da Administração 

Estadual, centralizada e descentralizada, responsáveis pelo planejamento, aprovação, 

execução, coordenação ou implementação de políticas setoriais, planos, programas e 

projetos, total ou parcialmente associados ao uso dos recursos ambientais ou à 

conservação, defesa e melhoria do ambiente; g) Órgãos Locais, órgãos do Poder Público 

Municipal - responsáveis pelo controle e fiscalização das atividades, efetiva ou 

potencialmente causadoras de impacto ambiental, dentro do seu âmbito de competência 

e jurisdição. 

Integram o SISEMA, além desses Sistemas, órgãos e entidades, a Secretaria de 

Segurança Pública, incumbindo-lhe a prevenção e repressão das infrações contra o meio 

ambiente, em apoio às ações de fiscalização dos órgãos especializados.  
Esta seqüência histórica das cúpulas internacionais promovidas pela ONU, da 

implementação e avanço do aparato legal no Brasil e na Bahia, deixa evidente que a 

evolução das discussões sobre as questões socioambientais deu-se de forma lenta, mas 

progressiva. Se por um lado viabilizaram uma série de conquistas, por outro, não foram 

capazes de resolver, e em alguns casos, aprofundar os conflitos gerados pelo uso dos 

recursos ambientais por diferentes atores sociais 

 

2.4 A POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR 

 

A degradação ambiental não é uma prerrogativa única do Município do 

Salvador, de fato, decorre de problemas estruturais comuns às grandes metrópoles deste 

país. Historicamente, a urbanização brasileira estabeleceu uma relação predatória com 

os recursos ambientais. A reversão desse quadro implica em decisões de natureza 

política, em aprofundamento do processo democrático em curso, em conferir uma 

dimensão propriamente universal, aos interesses difusos e coletivos dos moradores da 

cidade. (SANTOS et al, 2010) 

A Lei Orgânica do Município do Salvador reza que compete ao Poder Público 

Municipal proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, 

de modo a assegurar o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  
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O mesmo dispositivo legal prevê que, para assegurar a efetividade desse direito, 

incumbe ao Município: 

 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; definir espaços territoriais do 
Município e seus componentes a serem especialmente protegidos, e a forma 
da permissão para alteração e supressão, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 
ambiente; 
II - promover a educação ambiental na sua rede de ensino e a conscientização 
da comunidade para a preservação do meio ambiente; 
III - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam animais a crueldade; 
IV - estimular ações de educação sanitária e ambiental para a comunidade; 
V - combater a poluição urbana, em todas as suas formas, inclusive a visual e 
sonora. (SALVADOR, 2006) 
 

Um ponto importante da atual Lei Orgânica de Salvador é assegurar a 

participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio ambiente e o direito à 

informação sobre essa matéria através de entidades ligadas a questão ambiental. 

A política municipal de meio ambiente de Salvador é promovida, 

principalmente, através do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMAM e da 

Secretaria Cidade Sustentável - SECIS, criados pelas Leis Municipais nº 6.916/2005 e 

8.376/2012, respectivamente. 
Órgão superior de administração de qualidade ambiental de Salvador, com 

participação direta da sociedade civil, o COMAM tem a competência de organizar, 

coordenar e integrar as ações de organismos da administração pública e da iniciativa 

privada, a proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos 

recursos naturais. 

A estrutura do COMAM compreende o Plenário, a Presidência, a Secretaria 

Executiva e as Câmaras Técnicas, presidido pelo titular da Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Transporte (SEMUT).  

O Plenário do COMAM é integrado pelos Secretários Municipais de Urbanismo 

e Transporte; de Saúde; Educação, Cultura, Esporte e Lazer - SECULT; Serviços 

Públicos e Prevenção da Violência - SESP; e de Transportes e Infra-Estrutura.  

Além de representantes do Poder Público Municipal, integram o Plenário, com 

poder de voto, dois representantes da comunidade científica, indicados conjuntamente 

um, pelas Universidades Públicas e outro, pelas Universidades Particulares sediadas no 

Município; três representantes indicados conjuntamente por organizações não-
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governamentais ambientalistas com comprovada atuação no Município e existência 

legal de no mínimo um ano; três representantes indicados conjuntamente por 

Federações Patronais sediadas no Município; três representantes indicados 

conjuntamente por Federações Sindicais de trabalhadores sediadas no Município; três 

representantes indicados conjuntamente por Entidade Profissional, Ordem ou conselho 

de Fiscalização Profissional, regularmente registrados e sediados no Município; um 

representante da Federação das Associações de Bairro de Salvador, indicado pela 

própria entidade.  

Participam, ainda, na condição de conselheiros convidados sem direito a voto, 

um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA; um representante do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos - INEMA e outro do Ministério Público Estadual, indicados pelos titulares das 

respectivas entidades. 

A Secretaria Cidade Sustentável - SECIS foi instituída com a finalidade de 

assessorar o Chefe do Poder Executivo Municipal nos temas relacionados à gestão 

sustentável do Município, formular, coordenar, executar, acompanhar e avaliar a 

política municipal do desenvolvimento sustentável, promover a gestão das metas do 

milênio no Município, executar estudos e planos para a promoção ambiental e 

preservação dos recursos naturais e administrar os parques, áreas verdes e demais 

espaços territoriais especialmente protegidos, de competência municipal.  

Cabe a SECIS coordenar e executar as políticas, diretrizes e metas relacionadas 

ao meio ambiente e desenvolvimento sustentável; promover medidas de prevenção, 

mitigação e correção das alterações nocivas ao meio ambiente natural, urbano, rural e 

insular; realizar e estimular o desenvolvimento de estudos e pesquisas de caráter 

científico, tecnológico, cultural e educativo, objetivando a produção e a difusão do 

conhecimento ambiental e desenvolvimento sustentável; bem como, recomendar ações 

destinadas a articulação dos aspectos ambientais dos planos, programas, projetos e 

atividades desenvolvidas pelos diferentes órgãos municipais, estaduais e federais. 
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Figura 1. Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal Cidade Sustentável. 
Fonte: Diário Oficial do Município do Salvador, nº 5.827, de 5 de abril de 2013. 

 

A SECIS é a principal responsável por garantir a participação da comunidade no 

processo de gestão ambiental, assegurando a representação de todos os segmentos 

sociais no planejamento da política ambiental do Município do Salvador, através de 

fóruns, audiências públicas, seminários e conferências. Competindo-lhe ainda, a 

manutenção das unidades representativas dos diversos ecossistemas soteropolitanos 

associadas entre si; contribuir para preservação e conservação da flora nativa e exótica 

por meio do desenvolvimento de estudos e pesquisas multidisciplinares; estimular 

programas de educação ambiental, cidadania ecológica e promoção da paz; desenvolver 

e difundir programas de pesquisa científica, visando à conservação da flora regional, e 
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estimulo ao desenvolvimento tecnológico das atividades de interesse da botânica e de 

áreas correlatas; e promover intercâmbio com outros centros de pesquisa nacionais, 

estrangeiros e internacionais. 

Integrando e consolidando o sistema municipal de meio ambiente do Município 

do Salvador, o COMAM e a SECIS, em parceria com diversos órgãos e instituições 

públicas e privadas, busca formar uma consciência ecológica para a plena cidadania 

ambiental dos cidadãos soteropolitanos. 

Embora tenha falado de como a política de meio ambiente vem sendo tratada nos 

cenários internacional, no Brasil, no Estado da Bahia e no município do Salvador, julgo 

ser importante observar que o meio ambiente é único, indissociável e indivisível e, 

talvez, por isto mesmo, todas essas políticas devem integrar-se para buscar o bem 

comum, afinal, em se tratando de meio ambiente, o que está em jogo é um bem de valor 

incalculável, intergeracional e indissociável: a existência de todas as formas de espécies 

vivas deste planeta. 

   

3 A CAMINHADA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

A atual crise ambiental é, na verdade, uma crise de conhecimento: “da 

dissociação entre o ser e o ente à lógica autocentrada da ciência e ao processo de 

racionalização da modernidade guiado pelos imperativos da racionalidade econômica e 

instrumental” (LEFF, 2010), partindo do conceito de que, para conhecer um risco 

ambiental, não basta perguntar se ele é suficientemente suportável, mas o quanto é 

suportável para essa e aquela comunidade, é primordial que essa comunidade 

desenvolva conhecimentos e habilidades para que possam intervir, como sujeitos-

sociais, no processo de gestão socioambiental de sua localidade. Qualquer reflexão 

acerca dessa temática nos leva a pensar em um processo educativo voltado para as 

questões ambientais, que possibilite à comunidade munir-se de habilidades e 

competências para idealizar e realizar uma sociedade mais equilibrada, socialmente 

justa e ambientalmente sustentável. 

A partir da última metade do século XX, a educação ambiental foi ocupando 

espaços cada vez mais consistentes e significativos, tanto no âmbito internacional como 

nacional, impulsionada pela força dos argumentos do movimento ambientalista 

mundial. Ela foi surgindo e se fortalecendo como resultado das características e 

condições sócio-político-econômicas enfrentadas pela sociedade e com base na 
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constatação dos crescentes impactos e acidentes ambientais das últimas décadas. (PEA-

BA, 2010). 

A Educação Ambiental é um vocábulo composto por um substantivo e um 

adjetivo, que envolvem, respectivamente, o campo da Educação e o campo Ambiental. 

Enquanto o substantivo Educação confere a essência do vocábulo “Educação 

Ambiental”, definindo os próprios fazeres pedagógicos necessários a esta prática 

educativa, o adjetivo Ambiental anuncia o contexto desta prática educativa, ou seja, o 

enquadramento motivador da ação pedagógica. Educação Ambiental, portanto, é o 

nome que historicamente se convencionou dar às práticas e reflexões pedagógicas 

relacionadas à questão ambiental. (LAYRARGUES, 2004) 

As ações em educação ambiental estão incluídas nas estratégias de 

enfrentamento da problemática ambiental, que para surtirem o efeito desejável na 

construção de sociedades sustentáveis, envolvem uma articulação coordenada entre 

todos os tipos de intervenção ambiental direta, como as medidas políticas, jurídicas, 

técnico-científicas, institucionais e econômicas voltadas à proteção, recuperação e 

melhoria socioambiental (BRASIL, 2005a). 

A educadora ambiental Kazue Matsushima4 (BRASIL, 1998) retomando a 

origem do termo fala que Educação significa "propiciar o florescimento de algo que já 

está dentro das pessoas, de modo virtual, em estado de nascente, e não encher de 

conhecimentos um recipiente que está vazio", quanto ao termo Ambiental relaciona-se à 

palavra ambiente, cujo significado apresenta quatro esferas: 1- é aquilo que envolve os 

seres e as coisas, tanto do meio natural como do transformado pelo ser humano; 2- é a 

"matriz onde ocorrem as relações entre os seres e o meio bio-físico-químico"; 3- pode 

significar uma "atmosfera de outra ordem, tal como a de ambiente hostil, calmo, alegre, 

triste ou amigo"; 4- também é o universo interior, psíquico que, por sua vez, é um 

"macrocosmo em miniatura, regido pelo mesmo princípio". 

Kazue afirma que a educação ambiental busca trabalhar as potencialidades do 

indivíduo como base para que ele formule "uma cosmovisão real, com o 

estabelecimento de relações cooperativas, complementares e interdependentes". E mais, 

a Educação Ambiental também reforçará a compreensão da capacidade de cada 

elemento da natureza de "expressar e afirmar a sua especificidade e constituir a base da 

                                                 
4 Socióloga, Licenciada em Ciências do Meio Ambiente pela Universidade Livre de Bruxelas, Doutora 
em Psicologia (Educação Ambiental) pela USP. Responsável pela criação do setor de Educação 
Ambiental na CETESB/SP em 1983. 
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formação da grande trama" na qual "cada coisa é dotada de um sentido para si própria e 

para o conjunto". 

Existe correntes contrárias a denominação de educação ambiental enquanto um 

tipo de educação, sob o argumento de que “toda educação é ambiental, assim, toda 

educação ambiental é simplesmente, educação”. Concordo com a análise de Carvalho 

(2004), quando fala que: 

 
Este argumento contra a especificidade do ambiental, retorna o foco para a 
grande narrativa da educação que, ao longo dos séculos, recalcou em nome 
de uma razão esclarecida e de um ser humano genérico, várias dimensões 
singulares da experiência humana como os diferentes saberes que hoje se 
quer resgatar sob uma nova epistemologia do saber ambiental. 

 
Não é possível entender a educação ambiental no singular, como um único 

modelo alternativo de educação que simplesmente complementa uma educação 

convencional, que não é ambiental. É importante frisar que se inicialmente era 

necessário dirigir esforços para a inclusão da dimensão ambiental na educação 

(GUIMARÃES, 1995) – porque essa simplesmente desconsiderava o entorno biofísico 

–, atualmente, já incorporada a dimensão ambiental na educação, não é mais possível 

referir-se genericamente e afirmar simplesmente que se faz “Educação Ambiental”, sem 

qualificá-la com a precisão que o momento exige. (LOUREIRO e LAYRARGUES, 

2001) 

Não só na esfera pública, mas, também, na esfera privada, a educação ambiental 

ganhou espaço, seja em nome da consolidação da ecoeficiência (produzir mais, com 

menos desperdício de recursos preciosos, como água e energia), ou como “marketing 

verde” e a oportunidade de conquistar novos negócios, seja como ferramenta da 

responsabilidade social empresarial, ou ainda em conseqüência da aposta na 

sustentabilidade, que une aspectos econômicos aos sociais e ambientais. Se o interesse 

aumenta, a lógica indica que também se multiplicarão cursos, eventos, pesquisas em 

torno do tema. (BRASIL, 2008) 

 

3.1 PASSOS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EA NO CENÁRIO MUNDIAL 

 

O termo “Educação Ambiental” foi utilizado pela primeira vez no encontro da 

União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em Paris, em 1948. 

Todavia, os rumos da Educação Ambiental começam a ser realmente definidos a partir 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado pela 
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Organização das Nações Unidas (ONU), entre 5 e 16 de junho 1972. Essa conferência 

atraiu delegações de 113 países, inclusive o Brasil, e por ter sido realizada em 

Estocolmo, capital da Suécia, passou a ser conhecida como Conferência de Estocolmo. 

Alguns resultados positivos após a Conferência são: inserção da temática da Educação 

Ambiental na agenda internacional, através da criação do Programa Internacional de 

Educação Ambiental (PIEA) e criação de um novo organismo da própria ONU para 

atuar exclusivamente na área ambiental, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). 

Em 1975, acontece a Conferência de Belgrado (na ex - Iugoslávia, atual Sérvia) 

com a participação de representantes de 65 países. Nessa Conferência o Programa 

Internacional de Educação Ambiental, idealizado na Conferência de Estocolmo, é criado 

de fato, sendo formulados os princípios e orientações para o futuro, propondo que a 

educação ambiental deveria ser contínua, multidisciplinar, integrada às diferenças 

regionais e voltada para interesses nacionais.  

Dois anos após, em 1977, acontece em Tbilisi, na Georgia (ex-União Soviética), 

a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, organizado pela 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA. Neste encontro ficaram 

determinadas as definições, os objetivos, os princípios e as estratégias para a Educação 

Ambiental adotados em todo o mundo até hoje. Todavia, o Brasil não enviou uma 

delegação oficial para o evento, sob alegação de não manter relações diplomáticas com 

o bloco soviético, resquícios da chamada “Guerra Fria”, que dividiu os países em dois 

grandes blocos o soviético e o norte-americano. 

Em 1987 a UNESCO promove em Moscou, na Rússia, o Congresso 

Internacional sobre Educação e Formação Relativas ao Meio Ambiente. Participaram 

centenas de especialistas de 94 países, que debateram a cerca dos progressos e 

dificuldades encontrados pelas nações na área de Educação Ambiental e propuseram a 

“Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para 

o decênio de 90”. 

Ainda 1987, uma comissão de vinte e dois notáveis de diferentes países viajou 

pelos cinco continentes para ouvir milhares de pessoas, entre as quais líderes 

governamentais, cientistas, industriais, agricultores, favelados e representantes de povos 

tradicionais, com o objetivo de entregar à ONU uma avaliação da situação ambiental do 

mundo, propondo estratégias para superar os problemas. Por ser liderado pela primeira-



36 
 

ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland, o grupo recebeu o apelido de Comissão 

Brundtland. O relatório foi lançado em 1987, com o nome de "Nosso Futuro Comum". 

Os pesquisadores comprovaram que a crise ambiental, a de desenvolvimento e a 

energética se interligam, formando uma só crise que afeta todo o planeta. O caminho 

proposto foi a promoção do "desenvolvimento sustentável", definido como o 

desenvolvimento, "que atende às necessidades do presente, sem comprometer a 

capacidade de as gerações futuras atenderem também as suas." (BRASIL, 1998). 

Com o impacto mundial das afirmações apresentadas pela Comissão Brundtland, 

foi definida para o ano de 1992, a realização da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, na cidade do Rio de Janeiro, ficando mais 

conhecida como “Eco 92”. Essa Conferência consolidou outro marco importante na 

evolução histórica da Educação Ambiental, o Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado pela sociedade civil 

planetária no Fórum Global. Documento gerado a partir de amplo processo mundial 

de consulta, o Tratado teve, inicialmente como signatários a sociedade civil 

representada na Jornada Internacional de educação ambiental, Fórum Global paralelo à 

Rio-92. Pouco a pouco o Tratado foi incorporado a políticas públicas locais e nacionais, 

tendo sido assumido como referencial pela UNESCO no ano de 2000 e é documento 

de referência para o Programa Nacional de Educação Ambiental. 

Em Tessaloniki, no ano de 1997, durante a Conferência Internacional sobre 

Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade, 

os temas colocados na “Rio 92” são reforçados. Os representantes de 83 países 

chamaram a atenção para a necessidade de se articularem ações de EA baseadas nos 

conceitos de ética e sustentabilidade, identidade cultural e diversidade, mobilização e 

participação, além recomendaram a mudança dos currículos escolares para as premissas 

básicas que norteiam uma educação “em prol da sustentabilidade”. 

No 57º período sessional da Assembléia Geral da ONU foi aprovada a “Década 

das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável”, começando no 

dia 1º de janeiro de 2005 e terminando em 1º de janeiro de 2015, sendo a UNESCO o 

organismo encarregado em promovê-la.  

Entre os anos de 2007 e 2009 são realizados, dentre outros, a IV Conferência 

Mundial de Educação Ambiental para um Futuro Sustentável, em Ahmedabad, na Índia, 

organizada pela UNESCO e pelo PNUMA, onde a delegação brasileira defende a 

promoção de uma 2ª Jornada Internacional do Tratado de Educação Ambiental para 
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Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global e o VI Congresso Iberoamericano 

de Educação Ambiental na Argentina. 

 

3.2 PASSOS PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EA NO BRASIL  

 

No Brasil, a Educação Ambiental surge muito antes da sua institucionalização 

no governo federal. Bem antes de se falar em educação ambiental ela já era praticada, 

pelo menos parcialmente, através de algumas iniciativas de professores criativos, em 

vários pontos do país, ainda na década de 50, através de experiências pioneiras 

relacionavam-se, sobretudo, à ecologia.  

Temos a existência de um persistente movimento conservacionista até o início 

dos anos 70, quando ocorre a emergência de um ambientalismo que se une às lutas pelas 

liberdades democráticas, manifestada através da ação isolada de professores, estudantes 

e escolas, por meio de pequenas ações de organizações da sociedade civil, de prefeituras 

municipais e governos estaduais, com atividades educacionais voltadas a ações para 

recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente. Neste período também surgem 

os primeiros cursos de especialização em Educação Ambiental (CADERNOS, 2007). 

Contrariando as tendências internacionais de proteção ao meio ambiente, o 

regime militar deu sustentação para o crescimento econômico a qualquer custo, sem 

nenhuma preocupação ambiental. Isto abrangia alguns megaprojetos, como Usina 

Nucelar de Angra, no Estado do Rio, a Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a Transamazônica 

e o Projeto Carajás, na Amazônia. Em resposta, o Brasil recebeu uma onda de críticas, 

do Exterior. O governo colocou-se na defensiva, espalhando a opinião de que a defesa 

do meio ambiente seria uma espécie de conspiração das nações desenvolvidas para 

impedir o crescimento do país. Mesmo mantendo esta posição defensiva, em 1972 o 

Brasil mandou uma delegação oficial a Estocolmo, para a Conferência da ONU sobre o 

Meio Ambiente Humano, assinando a "Declaração da ONU sobre o Ambiente 

Humano".  Como signatária de tal Declaração, o governo federal, inicia o processo de 

institucionalização da Educação Ambiental em 1973 com a criação da Secretaria 

Especial do Meio Ambiente (Sema), dentro do Ministério do Interior e vinculada à 

Presidência da República, com atribuição, dentre outras, de desenvolver a educação 

ambiental.  

Em 1975, ocorre o Primeiro Encontro Nacional sobre Proteção e Melhoria do 

Meio Ambiente, promovido pelo governo federal, que trouxe até convidados 
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estrangeiros. Em 1976, a SEMA assinou um convênio inédito com a Fundação 

Educacional do Distrito Federal e a Universidade de Brasília, com fulcro de viabilizar o 

primeiro Curso de Extensão para Professores do 1º
 
Grau, cuja proposta era, além de 

qualificar os professores, reformular o currículo nas escolas do Distrito Federal no 

campo das ciências físicas e biológicas, com a introdução da temática ambiental, num 

enfoque que priorizava o indivíduo e o meio ambiente.  

Apesar da inquestionável importância da Conferência Intergovernamental sobre 

Educação Ambiental, realizada em Tbilisi, na Georgia (ex-União Soviética) em 1977, o 

Brasil não esteve presente, pelo menos em caráter oficial, como fora explicado 

anteriormente. Vários anos se passaram até que os brasileiros tivessem acesso aos 

documentos resultantes desta Conferência, inicialmente através de alguns títulos no 

mercado editorial. A partir de 1997, as quarenta e uma recomendações de Tbilisi foram 

colocadas à disposição de dois modos: na Internet, dentro da "home page" do Ministério 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal; ou através de um livro 

publicado pelo IBAMA (BRASIL, 1998). 

Mesmo não participando da Conferência Internacional de Tbilisi, o Brasil 

reuniu, um pouco antes da Conferência, um grupo de especialistas para produzir o 

primeiro documento oficial do governo brasileiro sobre este tema. Assinado pela 

Secretaria Especial do Meio Ambiente, e pelo Ministério do Interior, o documento 

"Educação Ambiental" já introduzia princípios e objetivos para o setor alinhados com a 

postura adotada em Tbilisi. O documento brasileiro define que: "o objetivo específico 

do processo de Educação Ambiental é criar uma interação mais harmônica, positiva e 

permanente entre o homem e o meio criado por ele" e que, para isso, se deveria 

"considerar o ambiente ecológico em sua totalidade: o político, o econômico, o 

tecnológico, o social, o legislativo, o cultural e o estético; na educação formal." Para 

completar, informava-se que "não poderá ser mantida a tradicional fragmentação dos 

conhecimentos ministrados através de disciplinas escolares consideradas como 

compartimentos estanques." 

Outro importante passo na institucionalização da educação ambiental foi dado 

em 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente5 (PNMA), que em seu artigo 2º, 

inciso X, afirma a necessidade de promover a “Educação Ambiental a todos os níveis de 

ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação 

                                                 
5 Lei no 9.795, de 27 de Abril de 1999. 
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ativa na defesa do meio ambiente”, assim, a educação ambiental nascia como um 

princípio e um instrumento da política ambiental.  

Em 1987 o Ministério de Educação (MEC) aprova o Parecer nº 226 que 

determina a inclusão da educação ambiental nos currículos escolares do 1º e 2º graus 

(correspondentes ao Ensino Fundamental e Médio da nova estruturação do ensino 

formal), de acordo com a realidade local e promovendo a integração entre escola e 

comunidade, como estratégia de aprendizagem. 

A Constituição Federal, em 1988, dedicou um capítulo inteiro a meio ambiente e 

estabeleceu, no parágrafo 1º, inciso VI do artigo 225, a necessidade de “promover a 

Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente” como forma de assegurar a efetividade do direito a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um ano após, em 1989, os Estados também 

promulgaram suas respectivas Constituições, repetindo, dentre outros, o capítulo que 

versa sobre meio ambiente. 

Em 1991, a Comissão Interministerial para a preparação da Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, mais conhecida como a 

Rio 92, considerou a Educação Ambiental como um dos instrumentos da política 

ambiental brasileira. Foram, então, criadas duas instâncias no Poder Executivo, 

destinadas a lidar exclusivamente com esse aspecto: o Grupo de Trabalho de Educação 

Ambiental do MEC, que em 1993 se transformaria na Coordenação-Geral de Educação 

Ambiental (Coea/MEC), e a Divisão de Educação Ambiental IBAMA, cujas 

competências institucionais foram definidas no sentido de representar um marco para a 

institucionalização da política de Educação Ambiental no âmbito SISNAMA. Além 

disso, o IBAMA instituiu os Núcleos de Educação Ambiental em todas as suas 

superintendências estaduais, visando operacionalizar as ações educativas no processo de 

gestão ambiental na esfera estadual. Em 1992 é criado o Ministério do Meio Ambiente - 

MMA (CADERNOS, 2007). 

Durante a Rio 92, foi produzida a Carta Brasileira para Educação Ambiental, 

que, entre outras coisas, reconhecia a Educação Ambiental como um dos instrumentos 

mais importantes para viabilizar a sustentabilidade como estratégia de sobrevivência do 

planeta e, conseqüentemente, de melhoria da qualidade de vida humana. 

Em dezembro de 1994, foi criado, pela Presidência da República, o Programa 

Nacional de Educação Ambiental - PRONEA, compartilhado pelo então Ministério do 

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal e pelo Ministério da 
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Educação e do Desporto, com as parcerias do Ministério da Cultura e do Ministério da 

Ciência e Tecnologia. Três anos depois, o Conselho Nacional de Educação, aprova os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, incluindo o meio ambiente como tema 

transversal, de necessidade social urgente e de abrangência nacional.  

Em 1998, em Brasília, acontece a Cúpula das Américas, com apoio da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e da UNESCO. Nessa Cúpula foi definido 

2002 como ano limite para a revisão das políticas nacionais de educação dos países 

participantes, buscando a promoção de um pensamento latino-americano e caribenho 

sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável. 

Em 1999, é promulgada a Lei nº 9.795 que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental - PNEA, cria a Coordenação-Geral de Educação Ambiental -

CGEA no MEC e a Diretoria de Educação Ambiental - DEA no MMA. A Educação 

Ambiental passa, então, a atuar em todos os níveis de ensino formal, mantendo ações de 

formação continuada por meio do programa “Vamos Cuidar do Brasil”, nas Escolas, 

como parte de uma visão sistêmica e passa a fazer parte das Orientações Curriculares do 

Ensino Médio e dos módulos de Educação a Distância na Educação de Jovens e 

Adultos. A DEA começa, então, a estimular a criação das Comissões Interinstitucionais 

de Educação Ambiental (CIEAs) nos Estados, através de suas ações de gestão 

descentralizada e participativa. (BAHIA, 2010) 

Na década de 2000 ocorreram eventos e decisões políticas, pautados no 

estreitamento e fortalecimento crescente da relação entre o poder público e sociedade, 

que consolidaram o enraizamento da educação ambiental no país. A partir de 2000, a 

Câmara Técnica de Educação Ambiental do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), criada em 95, passa a ser permanente e o Governo Federal inclui pela 

segunda vez a educação ambiental no Plano Plurianual (PPA) de 2000-2003, desta vez 

vinculada ao MMA. Gradativamente as estruturas como Parâmetros Curriculares em 

Ação, que trazem a educação ambiental de forma transversal para o âmbito do ensino 

formal foram se consolidando. 

Outro fator importante foi o fortalecimento das Redes de Educação Ambiental 

como uma expressão da capacidade de ação da comunidade em todas as suas instâncias 

de organização. A ação dessas redes influenciaram para que o MEC revisse a decisão de 

extinguir a Coordenação de Educação Ambiental (COEA), que se transformou em 

Coordenação Geral de Educação Ambiental (CGEA). 
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Em 2001 é promulgada a Lei nº 10.172 que institui o Plano Nacional de 

Educação 2001-2010, recomendando o desenvolvimento da educação ambiental no 

meio escolar como prática educativa transversal. No mesmo ano é lançada oficialmente 

a Agenda 21 Brasileira com duas ações temáticas diretamente ligadas à educação, a 

“Educação permanente para o trabalho e a vida” e a “Pedagogia da sustentabilidade: 

ética e solidariedade”. 

No âmbito da América Latina o Brasil assumiu importantes compromissos como 

a implementação, em 2003, do Programa Latino-Americano e Caribenho de Educação 

Ambiental – PLACEA e em 2005, do Plano Andino-Amazônico de Comunicação e 

Educação Ambiental - PANACEA, que incluíam os Ministérios do Meio Ambiente e da 

Educação dos países da America Latina e Caribe. 

No ano de 2003 é formulado o Programa Nacional de Formação de Educadores 

Ambientais - ProFEA, adotando a metodologia de Pesquisa Ação Participante (PAP)  

para fortalecer o envolvimento de pessoas de todo o país, transformando-as em 

educadores e educadoras ambientais populares. 

Também em 2004, na cidade de Goiânia, acontece o 1º Encontro Governamental 

Nacional sobre Políticas Públicas de Educação Ambiental, cujo documento final 

“Compromisso de Goiânia”, defende a criação de políticas e programas estaduais e 

municipais de educação ambiental que estejam sintonizados com o ProNEA. 

Instigadas a partir do Órgão Gestor da PNEA, formado pelos Ministérios do 

Meio Ambiente e da Educação, as conferências de meio ambiente foram idealizadas 

como instrumento para a participação e o controle social sobre a política de meio 

ambiente, sobretudo para o fortalecimento institucional. Sua força deliberativa se limita, 

no entanto, ao direcionamento das ações do Ministério do Meio Ambiente, não do 

Governo Federal. (BRASIL, 2008). Em 1989 e 1991 foram realizados o I e II Fóruns de 

Educação Ambiental, com iniciativa e intensa mobilização da sociedade civil, 

movimentos sociais e universidades, porém, restrito à região sudeste. Em 1994 ocorreu 

o III Fórum de Educação Ambiental e em 1997 é realizado o IV Fórum e o I Encontro 

da Rede Brasileira de Educação Ambiental em caráter nacional, no Espírito Santo, 

organizado pela Rede Brasileira de Educação Ambiental. No mesmo ano, foi realizada a 

I Conferência Nacional de Educação Ambiental e o documento chamado a “Carta de 

Brasília” definindo as cinco áreas temáticas para a educação ambiental no Brasil. 

Ainda a este respeito, aconteceram, em 2004 e 2009, os V e VI Fóruns de 

Educação Ambiental, respectivamente, consolidando os Fóruns como importantes 
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espaços da agenda da educação ambiental do país para promover a articulação, a troca e 

a divulgação de experiências regionais e locais desenvolvidas pelos diferentes setores da 

sociedade.  

 

3.3 PASSOS PARA INSTITUCIONALIZAÇÃO DA EA NA BAHIA  

 

Antes mesmo da promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, 

o Estado da Bahia dava um passo importante na construção dos instrumentos de gestão 

ambiental do estado. Onze anos antes, em 1970, foi criado o Conselho de Controle de 

Poluição do Estado da Bahia (CCPB), considerado um avanço em termos de controle 

ambiental, reunindo setor produtivo, poder público e setor da Marinha. Este Conselho 

foi a semente que deu origem à criação do primeiro conselho de meio ambiente do 

Brasil, o Conselho Estadual de Proteção Ambiental - CEPRAM, instituído em 1973. 

Na percepção de Souza (2009) a criação do CEPRAM foi impulsionada pela 

implantação do Pólo Petroquímico, no município de Camaçari, que teve as primeiras 

unidades industriais instaladas a partir de 1974. Naquele momento histórico o Brasil 

encontrava-se sobre os efeitos da I Conferência Mundial das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente, realizada em Estocolmo no ano de 1972, o que seguramente repercutiu 

também no Estado da Bahia. 

Em Salvador aconteceram importantes eventos nacionais tratando sobre 

educação ambiental, tais como o 1º Encontro Nacional de CIEAs e o 1º Encontro 

Nacional da Rede Brasileira de Educomunicação Ambiental (REBECA), em 2005, 

fortalecendo esta relação entre poder público e comunidade. Em julho de 2007 é a vez 

do Encontro Nacional de Gestores Estaduais de Educação Ambiental, onde a proposta 

para o Sistema Nacional de Educação Ambiental, elaborada pelo Órgão Gestor da 

PNEA, foi apresentada ao Comitê Assessor do Órgão Gestor e foi aberta, oficialmente, 

para a Consulta Pública junto aos gestores estaduais de educação ambiental e 

representantes de CIEAs de todas as unidades da federação. E no período de 28 a 31 de 

março de 2012, realizou-se o VII Fórum Brasileiro de Educação Ambiental (FBEA), 

com o tema “Educação Ambiental: Rumo a Rio +20 e às Sociedades Sustentáveis”. 

Atendendo a uma demanda de movimentos ambientalistas e de educação 

ambiental, em 2003 foi criada a Diretoria de Educação Ambiental, com coordenação, 

equipe técnica e orçamento. Neste mesmo ano, foi iniciado o processo de mobilização 
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para a criação da CIEABA, instituída oficialmente em 2004, através do Decreto 

Governamental nº 9.083. 

Em 2004 é instituída, pelo Decreto nº 9.083/2004, nos termos dos artigos 205 e 

225 da Constituição Federal e 214 da Constituição Estadual, a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado da Bahia (CIEA-BA). Formada por 

representantes do poder público federal, estadual e municipal, ONGs, movimentos 

sociais, instituições de ensino, órgãos de classe, comunidades tradicionais e do setor 

privado, possui caráter consultivo, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA), por intermédio da Superintendência de Políticas para o Desenvolvimento 

Sustentável e da Diretoria de Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. 

Em 13 de fevereiro de 2004, por ocasião do Seminário de Educação Ambiental 

promovido pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do 

Estado da Bahia, a Rede de Educação Ambiental da Bahia (REABA) articulou-se num 

evento que contou com a participação de aproximadamente 300 pessoas, entre 

estudantes, professores, profissionais da área ambiental, representantes de ONGs e de 

instituições públicas e privadas. O objetivo principal traçado durante o seminário foi o 

fortalecimento e implantação da Política Nacional de Educação Ambiental, bem como a 

construção da política estadual de educação ambiental no Estado da Bahia. 

No ano de 2005 a CIEA-BA realizou, em parceria com o Órgão Gestor da PNEA 

e com a REABA, o I Encontro Nacional das CIEAs e o I Encontro Nacional de 

Educomunicação Ambiental, e participou, tanto da Comissão Organizadora da 

Conferência Estadual de Meio Ambiente, articulada com a Conferência Nacional de 

Meio Ambiente, como da comissão para a consulta pública do ProNEA. 

Ao longo de 2006, a CIEA-BA trabalhou na construção da minuta do projeto de 

lei para instituir a Política de Educação Ambiental da Bahia, baseada nas duas mais 

recentes legislações do gênero no país naquele momento histórico, adotadas nos Estados 

do Rio Grande do Sul e Tocantins. A Comissão Estadual de Educação Ambiental 

(COMEEA) - um Grupo de Trabalho formado no âmbito da CIEA - articulou a proposta 

da Política Estadual com a participação efetiva da Rede de Educação Ambiental da 

Bahia (REABA).  

A publicação da “Política de Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade do 

Estado da Bahia”6, solidificou, ainda mais, educação ambiental no Estado, haja vista 

                                                 
6 Lei Estadual nº 10.43, de 20 de dezembro de 2006. 
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que dentre as diretrizes gerais para a implementação da política estadual de meio 

ambiente está o “fortalecimento da política de educação ambiental” 7. Este importante 

dispositivo legal dedica um capítulo exclusivo para a educação ambiental e impõe ao 

Poder Público implantar a política estadual de educação ambiental e o programa 

estadual de educomunicação ambiental, com fulcro de promover o conhecimento, o 

desenvolvimento de atitudes e de habilidades necessárias à preservação ambiental e 

melhoria da qualidade de vida. 

Todos os passos anteriores foram importantes para que em janeiro de 2011, 

enfim, fosse publicada a Lei nº 12.056, que trataria, especificamente, da Política de 

Educação Ambiental do Estado da Bahia, marco legal que norteia a elaboração do 

Programa Estadual de Educação Ambiental, criado para ser um instrumento de 

transformação, de instauração de novas lógicas e mobilizador para todas as ações de 

educação ambiental no estado. 

Compreendendo a educação ambiental como "conjunto de processos 

permanentes e continuados de formação individual e coletiva para sensibilização, 

reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e hábitos, visando 

uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra", a Política 

de Educação Ambiental do Estado da Bahia apresenta Princípios, Objetivos e Diretrizes 

específicos para estimular a realização de ações educativas nas esferas públicas e 

privadas. 

 

3.4 DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

Desde a metade do século passado, em diversos momentos históricos, nos 

diversos eventos voltados para a educação ambiental, distintos autores ou documentos 

oficiais de diferentes maneiras buscaram defini-la ou conceituá-la, com fulcro de 

consolidá-la. 

A Lei Federal nº 9.795 de 1999 que institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental, define a educação ambiental como: 

 
o processo por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

 

                                                 
7 Alterado pelo artigo 4º, inciso VIII da Lei  12.377/2011. 
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Como vimos, em janeiro de 2011, inspirada pelos diversos conceitos de 

educação ambiental construídos ao longo do tempo e pela Política Nacional de 

Educação Ambiental, é publicada no Estado da Bahia a Lei Estadual nº 12.056, 

instituindo a Política Estadual de Educação Ambiental, conceituando-a como “conjunto 

de processos permanentes e continuados de formação individual e coletiva para a 

sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e 

hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que 

integra”. 

É importante destacar que, seja uma ou outra definição, há nelas pontos em 

comum que permitem entender a educação ambiental como processo educativo que 

possibilita o indivíduo e a coletividade construírem valores, conhecimentos e 

atitudes voltados para uma relação sustentável da sociedade humana com o meio 

ambiente.    

A diversidade de classificações a respeito da Educação Ambiental é, 

incontestavelmente, vasta. Novas denominações para conceituar, qualificar, categorizar 

a Educação Ambiental iniciaram a partir do final dos anos 80, retratando uma nova fase, 

um novo momento histórico da educação ambiental que aponta para a necessidade de 

diferenciação interna, de se re-significar os sentidos identitários e fundamentais dos 

diferentes posicionamentos político-pedagógicos, com demarcação de estratégias mais 

eficazes para atingir os resultados pretendidos. Como exemplo da multiplicidade de 

nomenclaturas e vertentes para Educação Ambiental, temos “Alfabetização Ecológica”, 

“Ecopedagogia”, “Educação Ambiental Crítica/Transformadora/Emancipatória”, 

“Educação no Processo de Gestão Ambiental”, “Educação Ambiental sobre, no, para e a 

partir do meio ambiente”, entre tantas outras.  

Todas essas orientações em educação ambiental, contudo, são frutos de um 

amadurecimento teórico do campo, de um indubitável refinamento conceitual, mas 

também do estabelecimento de fronteiras identitárias internas, que não necessariamente 

sejam bem demarcadas, que distinguem e segmentam essas vertentes, estabelecendo 

outras identidades carregadas de significados, contextualizadas e desenvolvidas no 

mesmo momento histórico-social (LAYRARGUES, 2004).  Todas se constituem de 

uma arena, de um espaço social que abriga uma diversidade de práticas de formação de 

sujeitos, em decorrência disso, torna-se necessário situar o ambiente conceitual e 

político onde a educação ambiental pode buscar sua fundamentação enquanto projeto 

educativo que pretende transformar a sociedade. 
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O professor brasiliense Antonio José Rocha (BRASIL, 1998), aponta três 

grandes áreas para a Educação Ambiental. A primeira é a Educação Formal, isto é, a 

que se desenvolve nas escolas e que tanta gente simplesmente conhece como 

"educação". De acordo com o professor, cada escola brasileira segue um "currículo 

oficial", que em geral é o determinado pelo Estado ou a Prefeitura a partir das diretrizes 

propostas pelo MEC e pelo Conselho Nacional de Educação. Mas, além do currículo 

oficial, há o que alguns autores chamam de "currículo oculto”, composto pela soma de 

valores e práticas adotados no dia-a-dia, que influenciam o ensino e que são diferentes 

em cada região ou instituição. A soma do "oculto" com o "oficial" forma o "currículo 

real", que é onde deve entrar a EA, não como disciplina, mas em todas elas, 

interligando-as.  

A segunda área para a educação ambiental, citada por Antonio José Rocha 

(BRASIL, 1998), é a da Educação Não-formal, que se direciona à comunidade e onde 

cabe uma grande diversidade de propostas, como, por exemplo, a ação de uma entidade 

ambientalista num bairro ou o conjunto de atividades promovido por uma empresa ou 

sindicato junto aos trabalhadores ou, ainda, uma proposta educativa para os visitantes 

ou moradores de uma área de proteção ambiental. Os objetivos maiores são melhorar a 

qualidade de vida da comunidade e fortalecer a cidadania. Mas, nos anos 90, algumas 

empresas descobriram que podem lucrar implementando programas ambientais, que 

incluem a EA. Para o professor Antonio Rocha, um exemplo disso está nos: "5 menos 

que são 5 mais ", 'slogan' criado para identificar cinco atitudes que geram economia nos 

custos empresariais e, ao mesmo tempo, diminuem o abuso dos recursos naturais: 1) 

economia de energia, 2) combate ao desperdício de matérias-primas, 3) economia de 

água; 4) redução da poluição do ar ou sonora, 5) coleta seletiva e reciclagem do lixo. 

Para cada um destes itens há ações simples, que podem se tornar hábitos através da 

educação não-formal, como apagar luzes acesas à toa ou participar da coleta seletiva de 

lixo.  

Por fim, Antonio José Rocha (BRASIL, 1998) cita a Educação Informal que, 

como o nome diz, é aquela transmitida "informalmente", por exemplo, através das 

notícias dos jornais, rádio, ou TV, de filmes ou vídeos, por um trabalho artístico, uma 

peça teatral, um livro, ou ainda por campanhas publicitárias, educativas e fiscalizadoras. 

E, neste ponto, vale notar que todos os materiais de comunicação servem para a 

Educação Ambiental, desde que sejam avaliados criticamente. É que, por trás de 
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qualquer discurso, existe uma visão sobre o meio ambiente que tende a ser parcial, 

correspondendo a interesses de um determinado grupo ou a visões muito pessoais. 

Ferraro Júnior (2002), tratando a respeito da polissemia da educação ambiental e 

seu contexto político, cita as quatro grandes vertentes identificadas pelo professor 

Marcos Sorrentino. Sendo que: 

 
[...] a primeira concentra a atuação de entidades e grupos ambientalistas que 
visam estimular a defesa de matas, animais em extinção e assumem um tom 
preservacionista; uma segunda, bastante antiga relaciona-se às práticas 
educacionais ao ar livre, encontra-se nas práticas dos naturalistas, escotismo, 
trilhas ecológicas e ecoturismo; a terceira corrente, denominada gestão 
ambiental, está presente nas lutas dos movimentos sociais da América Latina, 
vincula-se à busca da participação democrática de populações marginais para 
o enfrentamento dos danos sofridos por estas populações em virtude do 
progresso capitalista (perda de área, poluição de águas...); e a quarta categoria 
denominada Economia Ecológica, fundamenta-se principalmente nas idéias 
do Ecodesenvolvimento de Sachs (1986), na valorização do pequeno (“Small 
is beautiful”) de Schumacher (1983). 

 
O Tratado de Educação para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade 

Global, compreende que a Educação Ambiental não é neutra, mas ideológica. É um ato 

político, baseado em valores para a transformação social, e, portanto, deve tratar as 

questões globais críticas, suas causas e inter-relações em uma perspectiva sistêmica, em 

seu contexto social e histórico. Bem como, aspectos primordiais relacionados ao 

desenvolvimento e ao meio ambiente, tais como população, saúde, democracia, fome, 

degradação da flora e fauna devem ser abordados dessa maneira. 

A compreensão da Educação Ambiental a partir de sua função social depõe a 

favor de um certo modelo de Educação Ambiental, que ao invés de investir na 

compreensão da estrutura e funcionamento dos sistemas ecológicos, invista 

prioritariamente na estrutura e funcionamento dos sistemas sociais; que ao invés de 

apontar soluções no âmbito individual e de ordem moral e técnica, aponte soluções no 

âmbito coletivo e de ordem política; que ao invés de se confundir com uma educação 

conservacionista, se assemelhe mais à educação popular; e, sobretudo, que coloque em 

segundo plano conceitos e conteúdos biologizantes do processo ensino-aprendizagem, 

para incorporar em primeiro plano, conceitos e conteúdos oriundos da Sociologia, como 

Estado, Mercado, Sociedade, Governo, Poder, Política, Alienação, Ideologia, 

Democracia, Cidadania etc. (CADERNOS, 2007) 

O desafio da Educação Ambiental, enfim, é transmutar-se gradualmente em uma 

Educação política, até desaparecer a necessidade de se adjetivar de ambiental o 

substantivo educação. 
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4 HISTORICIDADE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA 

 

Ao longo de sua história, a Polícia Militar foi muito mais uma corporação militar 

do que uma organização policial, sendo mais empregada para os fins de segurança 

interna e de defesa nacional, do que para as funções de segurança pública. Até os dias 

atuais, foram poucos os períodos em que, de fato, elas puderam atuar como polícias 

urbanas e ostensivas. 

Em verdade, a proximidade das Polícias Militares com os meios de força 

combatente, sobretudo após a criação do estado republicano, não se restringiu apenas à 

adoção do sobrenome "Militar". Elas nasceram, em 1809, como organizações 

paramilitares subordinadas simultaneamente aos Ministérios da Guerra e da Justiça 

portugueses, e gradativamente sua estrutura burocrática foi tornando-se idêntica a do 

Exército brasileiro (Muniz, 2001).  

No final do século VII, a Coroa Portuguesa se propõe a assumir um controle 

mais sólido sobre a Colônia face ao surgimento de manifestações de autonomia, são 

criadas as Milícias. Caracterizava-se pela discriminação dos elementos coloniais nos 

cargos de comando e pelo caráter permanente de sua mobilização, tendo como objetivos 

principais: o policiamento interno e tarefa punitiva com vistas a manutenção da ordem e 

submissão das forças produtivas coloniais; defesa contra investidas de elementos 

estrangeiros; fortalecimento do poder dos Vice-Reis  em oposição às Ordenanças que 

representam forças locais, de caráter privado, mais a serviço dos interesses locais do que 

da metrópole. (BORGES, 1975) 

O primeiro esboço de organização policial surgiu somente com a instituição dos 

Quadrilheiros, que já existiam em Lisboa desde 1603, coordenados pelo Alcaide e 

tinham por missão a prisão de malfeitores em flagrante ou por ordem do juiz 

(OLIVEIRA, 2008). Segundo Silva (2008 apud SODRÉ, 1979) todo o aparato de 

segurança não tinha como principal objetivo a manutenção da ordem pública, mas a 

defesa dos interesses de Portugal e dos sistemas abastados. 

Segundo Silva (2008 apud Sodré, 1979), a origem do aparato policial militar no 

Brasil começa a se configurar somente após o advento do sistema de capitanias 

hereditárias, no período colonial, quando a segurança interna e externa passou a ser 

realizada basicamente por três forças: 1) Corpos Permanentes do exército que 

representavam as tropas de 1º linha; 2) Milícias que constituíam as Tropas de 2º Linha e 

3) Ordenanças que formavam os contingentes das Tropas de 3º Linha. 
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Com a chegada da Corte Portuguesa ao Brasil, ocorrem significativas alterações, 

pois esse fato histórico trouxe transformações sociais e econômicas para o Brasil, 

propiciando uma melhor organização de uma força policial em território brasileiro. O 

Desembargador Paulo Fernandes Vianna, o primeiro Intendente, considerou o sistema 

policial vigente, os Quadrilheiros, ineficiente e aconselhou o Príncipe Regente a criar 

uma guarda aos moldes daquela que existia em Lisboa. No dia 13 de maio de 1809, D. 

João VI assina o decreto que cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia 

(DMGRP), exclusivamente para a Cidade do Rio de Janeiro (NEVES; CARVALHO, 

1994): 

 
Sendo de absoluta necessidade prover á segurança, e tranqüilidade pública 
desta Cidade, cuja população e tráfico tem crescido consideravelmente, e se 
augmentará todos os dias pela affluencia de Negócios inseparável das 
grandes capitães; e havendo mostrado a experiência, que o estabelecimento 
de huma Guarda Militar de Polícia he o mais próprio não só para aquelle 
dezejado fim da boa ordem e socego publico, mas ainda para obstar ás 
damnozas especulações do Contrabando, que nenhum a outra providencia, 
nem as mais rigorozas Leis prohibitivas tem podido cohibir: Sou Servido 
Crear huma Divizão Militar da Guarda real da Polícia desta Corte, com a 
possível semelhança daquella, que com tão reconhecidas vantagens 
Estabeleci em Lisboa, a qual se organizara´na conformidade do plano, que 
com este baixa, assinado pelo Conde de Linhares, do meu Conselho de 
Estado, Ministro, e secretário de Estado dos negócios Estrangeiros, e da 
Guerra. O Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido, e o faça 
executar na parte, que lhe toca. Palácio do Rio de Janeiro em treze de Maio 
de mil oitocentos e nove. 

 
Este marco é registrado como nascimento das polícias militares brasileiras. A 

Guarda Real da Polícia é criada com estrutura militar e suas praças têm origem nas 

classes inferiores livres, recebendo salário com tempo integral para o trabalho. 

Na Bahia, até a independência do Brasil a manutenção da ordem na Província 

era competência das Milícias, tropas gratuitas e auxiliares do Exército, e das Guardas 

Policiais, forças também auxiliares, com processo de recrutamento e efetivo fixados 

anualmente, encarregados da segurança individual e da perseguição e prisão de 

criminosos.  

 

4.1 A POLÍCIA MILITAR DA BAHIA NO BRASIL IMPÉRIO 

 

Após a Independência do Brasil, a Província da Bahia, que deveria iniciar 

período de paz e tranqüilidade, passou por uma fase de constantes conflitos internos. 

Segundo Araújo (1949) a situação criada pelo General português Comandante das 

Armas da Província da Bahia, Inácio Luís Madeira de Melo, que com sua tropa, resistiu 
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a emancipação brasileira de Portugal, só o fazendo a custo de milhares de vidas e 

acirradas batalhas, criou um estado de ânimo hostil para com os lusitanos, dando-se 

entre estes e baianos constantes conflitos nas ruas.  

Com a separação entre Brasil e Portugal, as instituições tiveram que sofrer 

modificações para adaptação dos interesses nacionais, especialmente a polícia. O 

princípio operacional para aqueles que ocupavam cargos nas forças repressivas consistia 

em defender o interesse econômico, a hierarquia e o status dessas elites (SILVA, 2008 

Apud HOLLOWAY, 1997). 

A Constituição de 1824 estabeleceu no Brasil três categorias militares 

básicas: o Exército como tropa regular e paga, cuja função é, prioritariamente, a defesa 

das fronteiras; as Milícias, tropas regulares e gratuitas, para manutenção da ordem nas 

Comarcas das Províncias do Império e auxiliares do Judiciário; e as Guardas Policiais, 

forças também auxiliares, com processo de recrutamento e efetivos fixados anualmente, 

encarregados da segurança individual, perseguição e prisão de criminosos. (BORGES, 

1975) 

Após a Independência do Brasil, na Bahia ocorriam, costumeiramente, 

agitações e desordens, principalmente em face da permanência de portugueses em 

cargos públicos, notadamente, nos altos postos militares. Outro aspecto a considerar, 

refere-se à presença dos batalhões auxiliares vindos de outras Províncias por ocasião das 

lutas independentistas, que aqui permaneciam aguardando retorno e cuja disciplina 

escapava ao controle das autoridades locais, a exemplo do assassinato do major do 

Batalhão de Caçadores de Pernambuco, que inflamou os ânimos dos militares daquele 

batalhão e recusaram-se a embarcar sem que o autor do crime fosse julgado, com isso o 

Governador da Província foi obrigado a convocar extraordinariamente o Tribunal das 

Relações para julgar o réu e acalmar as agitações da tropa. 

Enquanto isso eclodia em Pernambuco, em julho de 1824, outra revolução, 

proclamada a Confederação de Equador, constituída, além de Pernambuco, pelas 

Províncias do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em outubro do mesmo ano 

aportaram na Província Bahia alguns fugitivos que tomaram parte na Confederação, 

tornando o ambiente ainda mais conflituoso e tenso.     

O policiamento e a manutenção da ordem na cidade da Bahia era executado 

por dois batalhões cívicos organizados no curso das lutas independentistas, o 3º 

Batalhão de Caçadores, chamado de Batalhão dos Periquitos, e o 4º Batalhão de 

Caçadores. O Batalhão dos Periquitos tivera reconhecida atuação nas lutas pela 
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Independência sob o comando do seu organizador, o Major José Antonio da Silva 

Castro.   

O Comandante das Armas da Bahia, Brigadeiro Felisberto Gomes Caldeira, 

suspeitava que o comandante do 3º Batalhão de Caçadores estivesse envolvido com a 

Confederação do Equador e pretendia afastá-lo do comando do Batalhão dos Periquitos 

e substituí-lo por um oficial português. Logo que a tropa tomou conhecimento das 

intenções do Comandante das Armas, revoltou-se, invadindo, em 25 de outubro, o 

quartel do Comando das Armas da Bahia, assassinando o Brigadeiro Felisberto Gomes 

Caldeira. Em virtude disto o Governador Imperial dissolveu o 3º Batalhão, não sendo 

designada outra Unidade para substituí-lo. 

 O Imperador, com intenção de fazer uma visita ao Norte em 1826, estando 

no seu programa a Província da Bahia, dadas as circunstancia tão anormais, resolveu 

criar na mesma um Corpo de Polícia.   

O Brigadeiro José Egídio Gordilho Barbuda, nomeado pelo Imperador D. Pedro 

I para ser Governador das Armas da Bahia cria em Ato Provisório “conforme consta da 

histórica Ordem do Dia do Comandante das Armas, de 1º de janeiro de 1825, a Polícia 

Militar da Bahia, sob a designação de ‘Corpo de Polícia”. (Araújo, 1949) 

 
“O Commandante das Armas reconhecendo sem questão as vantagens 
resultarão aos povos pelo estabelecimento de hum Corpo de Policia, que 
vigie na sua tranqüilidade e na sua conservação da ordem; não podendo ser 
feito com a regularidade e maneiras conveniente à boa administração da 
justiça por indivíduos faltos de instrução e methodos, bem como está 
acontecendo e tendo tencionado fazer todos os esforços para crear este 
estabelecimento com as proporções que me são lícitas, e se bem que ainda 
não possa ser permanente, ao menos lançarei mãos dos recursos hábeis e farei 
tudo por manter no mais perfeito auge systema de serviço, que estando 
nomeado o Sr. Major Manoel Joaquim Pinto Paca para ser o encarregado da 
Polícia em virtude da Portaria do Exmo. Sr. Presidente da Província em data 
de Dezembro ultimo, publicado na ordem do dia de 29, he agora necessario 
ministrar-lhe os meios para poder desempenhar os deveres dos seu 
importantissimo encargo, sem a menos falta; e deverá em consequencia o 
Corpo de Policia ser organizado provisoriamente dos destacamentos dos 
batalhões da guarnição, que serão todos os mezes mudados, cujas praças 
ficarão absolutamente debaixo das ordens inspecção e disciplina do dito 
Major e serão aquarteladas em o Convento de São Bento em o quartel que foi 
do Batalhão de Minas, devendo todas destacarem completamente armadas e 
fardadas”. (ARAUJO, 1949). 
 

Com a cita no Ato que “[...] não podendo ser feito com a regularidade e 

maneiras conveniente à boa administração da justiça por indivíduos faltos de instrução 

e methodos, bem como está acontecendo...” o Governador das Armas deixa claro que os 

componentes do extinto Batalhão dos Periquitos não integrariamo o novo Corpo de 
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Polícia. Supõe-se que o efetivo inicial procedeu do Exército, fundamentada na citação 

de “[...] ser organizado provisoriamente dos destacamentos dos batalhões da 

guarnição, que serão todos os mezes mudados, cujas praças ficarão absolutamente 

debaixo das ordens, inspecção e disciplina”.  

O Corpo de Polícia foi criado definitivamente por Decreto do Imperador D. 

Pedro I, datado de 17 de fevereiro de 1825, “que manda organizar na Cidade da Bahia 

um Corpo de Polícia” nos termos seguintes:  

 
Sendo muito necessario, para a tranquilidade e segurança publica da cidade 
da Bahia, a organização de um corpo, que sendo-lhe incumbidos aquelles 
deveres responda immediatamente pela sua conservação e estabilidade: Hei 
por bem Mandar organizar na cidade da Bahia um corpo de Policia, pelo 
plano, que com este baixa, assignado por João Vieira de Carvalho, do meu 
Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da Guerra. O 
Conselho Supremo Militar o tenha assim entendido e o faça executar. 
(BRASIL, 1825) 

 
Cabia ao novo Corpo de Polícia a tarefa de zelar pela aplicação das posturas 

municipais e pela manutenção das leis e da ordem pública, em razão das inúmeras áreas 

de atrito então existentes, além de organizar provisoriamente, destacamentos para atuar 

no interior do Império. Os anos iniciais foram marcados por conter as sucessivas 

sublevações dos escravos, ainda mais revoltados com sua condição servil, tendo muitos 

deles, gozado temporariamente de liberdade, por terem participado nas lutados pela 

Independência. 

Segundo Muniz (2001) o que estava em jogo era, fundamentalmente, a 

sustentação de uma lógica que pressupunha o "Estado contra a sociedade", ou melhor, 

uma concepção autoritária da ordem pública que excluía os cidadãos de sua produção, 

uma vez que eles eram percebidos como "inimigos internos do regime" que 

"ameaçavam à tranqüilidade e a paz pública" e cabia à Polícia Militar, ir para as ruas 

"manter" a segurança do Estado através da disciplinarização de uma sociedade rebelde à 

"normalidade" e a "boa ordem", por isso, zelar pela aplicação das posturas municipais 

equivaleria a exigir da população uma conduta adequada aos olhos da poderosa elite 

local. 

Os ressentimentos nativistas permaneciam vivos, gerando constantes 

hostilidades e tumultos entre brasileiros e portugueses. A situação agrava em 12 de abril 

de 1831, quando um conceituado comerciante brasileiro é assassinado por um 

português, irrompendo uma revolta liderada pelo 10º Batalhão de Infantaria, batalhão de 

1ª linha da Província do Piauí sediado na Bahia na ocasião. A revolta ganhou apoio de 
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populares, de integrantes dos batalhões de Milícias e de integrantes do Corpo de Polícia, 

que postaram piquetes em atitude hostil em diversos locais, inclusive em frente ao 

Palácio Presidencial. Os insurgentes junto com integrantes do Corpo de Polícia 

atacavam os postos da Corporação nas freguesias, apoderando-se das armas e após 

reunirem-se no recôncavo, entraram na cidade, reunindo-se no Forte de São Pedro, de 

onde passaram a exigir o cumprimento da Ata de 17 de dezembro de 1824, que 

ordenava a deportação dos portugueses. O governo Provincial atende, em partes, as 

exigências dos revoltosos.  Em Agosto do mesmo ano irrompe outra revolta do 10º 

Batalhão de Infantaria e do Corpo de Polícia, que marcharam até a Praça do Palácio, 

dando vivas à Federação e exigindo a deposição do Comandante das Armas da Bahia. O 

9º Batalhão e a Guarda Municipal paga, sufoca o movimento.  

Em decorrência de envolvimento de milicianos do Corpo de Polícia na 

intentona, em tumultos e atos de indisciplina, o Corpo de Polícia foi extinto pelo 

Governo da Província, através do Ato Imperial de 26 de novembro de 1831. O 

policiamento da cidade deveria ficar a cargo da Guarda Nacional, criada em 18 de 

agosto de 1831, todavia, essa força ainda não estava organizada na Província, cabendo, 

por fim, a Guarda Municipal paga o policiamento da cidade da Bahia. 

No Período Regencial, a escalada federalista prosseguia, com reflexo nas 

diversas conturbações sociais nas Províncias, destacando-se a Farroupilha no Rio 

Grande do Sul, a Cabanagem no Pará, a Balaiada no Maranhão e a Sabinada na Bahia. 

Em 12 de agosto de 1834, é aprovado pela Assembléia Geral o Ato Adicional à 

Constituição, no qual autorizava as Assembléias Legislativas Provinciais “Fixar sobre 

informação do Presidente da Província a Força Policial respectiva” 8. 

Em 13 de fevereiro de 1835, na Bahia, é criado o Corpo de Guardas Municipais 

de Permanentes, que além das atribuições conferidas ao antigo Corpo de Polícia, passou 

a velar, mais uma vez, pelo cumprimento das posturas municipais, por solicitação da 

Câmara Municipal da Sede da Província. Em 12 de junho do mesmo ano o Corpo de 

Guardas Municipais de Permanentes é reorganizado, passando a chamar-se, novamente, 

de Corpo de Polícia, deixando, também de pertencer exclusivamente a Capital da 

Comarca para pertencer a toda a Província da Bahia.  

No ano de 1838 é publicada a Lei nº 76, de 28 de junho, que, dentre outras 

coisas, determina que nos casos de rebelião e invasão de inimigos externos, toda a força 

                                                 
8 Ato Adicional, Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834, artigo 11, § 2°. 
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policial da Província ficará sujeita ao Regulamento da 1ª Linha, ou seja, ao Exército. 

(BORGES, 1975) 

Em 1853, o General Francisco José de Souza Soares Andréa, Governador da 

Província, na “Fala” que fez à Câmara Municipal, declarou de referência aos Corpos de 

Polícia, que não podiam continuar esses “Corpos de Paisanos, que deviam ser 

substituídos por Corpos de primeira linha, força mais útil e barata”, querendo a 

extinção do Corpo de Polícia e assim voltar ao que se fazia antes de 1825, ou seja, 

delegar às Milícias e Guardas Policiais, ambas tropas gratuitas e auxiliares do Exército, 

a responsabilidade pelo policiamento da Província. Incerto de que seria a melhor 

decisão a ser tomada declarou: “era conveniente conservar o Corpo de Polícia, por que 

era mais fácil cair em erros do que remediá-los”, pediu, então, a Câmara e foi atendido, 

para que todas Guardas da Província fossem reunidos num único corpo, dividido em 

destacamentos. Foi então publicada a Lei nº 427 de 8 de fevereiro, unificando, 

definitivamente, o Corpo de Polícia e extinguindo as Guardas Municipais do interior. 

Nos anos de 1853 a 1856 ocorre na Província da Bahia uma epidemia de “cólera 

morbus”, que resulta em quase 30 mil mortes. Como o Corpo de Polícia auxiliava as 

autoridades locais na emergência acumulando a sua função de policiar a cidade ficava 

em segundo plano. Em virtude disso, em 18 de dezembro de 1856, é criada, através da 

Lei nº 605, uma Guarda Urbana, adida ao Corpo de Polícia.          

Seguindo o Corpo de Polícia, em 23 de janeiro de 1865, para a guerra do 

Paraguai, ficou na Província um destacamento, que em 4 de maio daquele ano a Lei nº 

961 passou a denominá-lo de Corpo Provisório. Com o término da guerra do Paraguai e 

o retorno dos militares transferidos para os Corpos de Voluntários da Pátria, passou 

novamente a denominar-se de Corpo de Polícia, pelo ato de 7 de janeiro de 1871. 

A despeito do pequeno efetivo do Corpo de Polícia, após a Guerra do Paraguai, 

para suprir as deficiências do policiamento na Capital, o governo Provincial cria, em 24 

de setembro de 1872, a Companhia de Guardas Urbanas, sendo extinta em janeiro do 

ano seguinte. (BORGES, 1975) 

 

4.2 A POLÍCIA MILITAR DA BAHIA NO BRASIL REPÚBLICA 

 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, o Corpo de 

Polícia da Bahia, juntamente com o 9º e o 16º batalhões de guarnição, formaram uma 

brigada no Forte de São Pedro e aclamaram o novo regime (Araújo, 1949). 
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Retomada a normalidade, iniciam-se as reformas e reajustes do aparelho 

administrativo, com intuito de torná-lo mais funcional às exigências do novo regime. As 

decisões refletem muito os interesses das forças ativas presentes ao cenário político por 

ocasião da Proclamação da República. 

O Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889, assinado pelo Chefe de Governo 

Provisório, o Marechal Manoel Deodoro da Fonseca, faculta aos Governos locais, 

decretar a organização de uma Guarda Cívica destinada ao policiamento dos seus 

respectivos territórios, já que a força pública regular (Exército e Armada Nacional) 

ficaria subordinada exclusivamente ao Governo Provisório. 

Na Bahia, através do Ato de 28 de novembro de 1889, é cria a Guarda Cívica, 

com o fim exclusivo de policiar a Capital do Estado, sendo expressamente proibido 

utilizá-la, em qualquer eventualidade, fora da Cidade, o policiamento do interior do 

Estado continuaria a ser realizado pelo Corpo de Polícia. Tal medida para melhorar a 

segurança pública na Capital parece não ter correspondido às expectativas, e apenas seis 

meses após a criação da Guarda Cívica, o Governador da Bahia, o Marechal Hermes 

Ernesto da Fonseca, decide dissolvê-la.    

Ainda em 1889, o Ato de 3 de dezembro, reorganiza o Corpo de Polícia, 

passando a denominá-lo de Corpo Militar de Polícia. Dois anos depois acontece outra 

reorganização, através da Lei Estadual nº 5, de 27 de outubro de 1891, e o Corpo Militar 

de Polícia passa a denominar-se Regimento Policial da Bahia. Em 22 de agosto de 1898, 

pela Lei Estadual 262, mais uma vez a Polícia Militar é reorganizada, passando a 

denominar-se de Brigada Policial da Bahia. As medidas adotadas, mais uma vez, 

parecem não ter surtido o efeito esperado e em 31 de dezembro de 1903, com a 

publicação do Decreto Estadual nº 216, volta a ser designada de Regimento Policial da 

Bahia, nome que manterá até 1914, quando volta a designar-se de Brigada Policial da 

Bahia, com a publicação da Lei nº 1063, de 24 de agosto. 

As diversas reorganizações pelas quais passou a Polícia Militar ao longo 

primeiros anos da República, buscaram modificar, apenas, sua estrutura de operação e a 

quantidade de policiais militares empregados na atividade. De fato, com o advento do 

governo Republicano não se verificou nenhuma mudança significativa na estrutura 

policial, a não ser sua militarização, que aumentava cada vez mais. As atribuições não 

diferiram daquelas exercitas durante o período imperial. 

Ao longo desse período esses laços que ligavam ao Exército regular foram 

ficando cada vez mais fortes com os dispositivos legais que eram emitidos, bem como 
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pelo desejo de seus integrantes, a quem interessava a equiparação aos membros da força 

terrestre, continuando aquarteladas (CHAVES; PINTO; MADUREIA, 1992).  

No período de 1915 e 1918 desenvolve-se uma política de reforma e 

reorganização do Exército, à luz das observações propiciadas pela 1ª guerra mundial. A 

Missão Militar Francesa, que viera reorganizar a Polícia Militar de São Paulo, passa a 

assessorar também o Governo Federal nas propostas para as forças regulares, através do 

Ministério da Guerra.  

Segundo Borges (1975), dentro do programa geral de conferir maior unidade às 

forças militares, vai ser firmado o acordo entre a União e os Estados, no sentido de 

considerar as forças públicas estaduais como forças auxiliares do Exército. No ano de 

1917, uma circular do Ministro da Guerra, de 30 de outubro, informa ao governador da 

Bahia do acordo celebrado entre a União e o Estado de São Paulo, nesse sentido, e 

pondera que “convindo uniformizar este assunpto, tornar-se preciso que accordo 

idêntico seja celebrado como os demais Estados”. O Governador, então, publica o 

Decreto nº 1739, em 31 de outubro deste ano, dando execução ao acordo. A partir de 

então as Polícias Militares de todo o país passaram a figurar como forças auxiliares do 

Exército Brasileiro, situação que perdura até os dias atuais, contribuído, 

significativamente, com o enraizamento da dicotomia “policial” e “militar”, que mais 

tarde trataremos a respeito.   

Entre 1922 e 1946 a Policia Militar da Bahia, priorizou a campanha contra o que 

fora denominado de “banditismo”, desenvolvido, principalmente, por cangaceiros. 

Nesse período, a organização interna da Corporação e os critérios de recrutamento de 

pessoal estiveram muito condicionados às exigências daquela campanha. Como 

exemplos podemos citar a criação das Forças em Operação no Nordeste do Estado, em 

1930, a criação do Destacamento do Nordeste do Estado, em 1936, e a contratação 

provisória de pessoas da região, mais afeitos às intempéries locais, para integrarem o 

efetivo de policiais militares. Durante este período a Polícia Militar adota três 

denominações diferentes, Força Pública (de 1922 a 1935), Polícia Militar (de 1935 a 

1940) e Força Policial (de 1940 a 1946).  

No cenário nacional, somente com a promulgação da Constituição de 1934 é 

que, pela primeira vez, são inseridas as Polícias Militares no texto constitucional, pois 

antes desta Constituição as organizações policiais adotavam as mais variadas 

denominações de acordo com o Estado, como vimos no Estado da Bahia a denominação 

era Força Pública. Neste contexto ocorreu a inserção Constitucional das forças de 
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polícia estaduais, in verbis: “Art.167. As polícias militares são consideradas reservas do 

Exército e gozarão das mesmas vantagens a este atribuídas, quando mobilizadas ou a 

serviço da União”. 

Em 17 de Janeiro de 1936 é sancionada a Lei nº 192, com intuito de reorganizar 

as Policias Militares dos Estados, considerando-as como reservas do Exercito. Essa Lei 

institucionalizou a tradição organizacional militarizada quando determinou que as 

Polícias Militares sejam estruturadas conforme as unidades de infantaria e cavalaria do 

exército regular. Além disso, o comportamento dos policiais militares, dentro e fora de 

serviço, era limitado pelos regulamentos confeccionados pelo Exército e distribuídos, 

gratuitamente, às Polícias Militares para que fossem aplicados.   

Com a publicação do Decreto Estadual nº 13.503, de 17 de novembro de 1946, a 

Força Policial passa a ser designada de Polícia Militar do Estado da Bahia, perdurando 

até os dias de hoje.    

Em 1969, o Regime Militar publica o Decreto-Lei n° 667, em 2 de julho, com 

intuito de, mais uma vez, reorganizar as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros 

Militares dos Estados, dos Território e do Distrito Federal. O Decreto mantém as 

Polícias Militares como forças auxiliares e reserva do Exército, cujo Ministério passa a 

exercer o controle e a coordenação destas. A missão principal passa a ser a manutenção 

da ordem pública e a segurança interna do Estado garantindo o exercício dos poderes 

constituídos. Neste Decreto é perceptível a preocupação do Governo Militar com as 

manifestações públicas, passando para as Polícias Militares a competência de atuar 

preventiva e repressivamente, como “força de dissuasão” em locais ou áreas específicas, 

onde se presuma ser possível a perturbação da ordem, precedendo o eventual emprego 

das Forças Armadas. 

Se por um lado o Decreto-Lei 667/1969, retirou as Polícias Militares dos 

quartéis e levando-as de volta às ruas, por outro lado as afastou ainda mais do 

envolvimento com a comunidade, enrijecendo ainda mais as suas práticas e 

desvirtuando sua missão (MUNIZ, 2001). 

Segundo Muniz (2001 apud Silva, 1990) são implicações práticas do 

desvirtuamento das Polícias Militares que: 

  
[...] cumprindo a sua missão constitucional [...] empenhavam-se na guarda de 
pontos sensíveis, tais como: estações e torres de transmissão de energia 
elétrica, delegações estrangeiras, instalações industriais essenciais, 
instalações telegráficas e postais, instalações de tratamento d'água, adutoras, 
e no controle de distúrbios. Raras eram as missões de policiamento ostensivo, 
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e ainda assim por solicitação da autoridade judiciária ou de outras 
autoridades, e para emprego em grandes eventos.  
 

As Polícias Militares passaram fazer também o "serviço sujo" de repressão 

política que incluía, além do controle de multidões e as operações de choque nas 

situações de manifestações populares, chamadas de “distúrbios civis” às atividades de 

"caça" àqueles considerados inimigos do Estado. Estas atividades repressivas 

abomináveis ainda estão vivas no inconsciente coletivo da população baiana até os dias 

de hoje e afeta, consideravelmente, as atividades em educação ambiental desenvolvidas 

pela COPPA, como veremos mais à frente. 

Com o fim do regime totalitário e o retorno da democracia no país, simbolizado 

pela promulgação da Constituição democrática de 1988, a Policia Militar da Bahia adota 

diversas estratégias para, mais uma vez, reconstruir-se e adequar-se a nova realidade 

social. Todavia, a militarização ideológica da segurança pública e das polícias militares, 

não só da Bahia, mas de todo o Brasil, perdura, a despeito do retorno à democracia. 

Tanto que a Carta Magna de 1988 manteve a vinculação da Polícia Militar como força 

auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. 

Segundo Muniz (2001), a Polícia Militar, afastadas por mais de um século das 

suas atribuições policiais, têm procurado aprender de novo a “fazer polícia”, retomando 

sua identidade policial, isto é, a reconstrução do seu lugar e de sua forma de estar no 

mundo. Ultrapassaram recentemente os muros seguros de seus quartéis e encontrando 

uma realidade urbana, social e política radicalmente distinta e muito mais complexa. 

Contudo, toda esta modernidade dos assuntos de polícia não foi imediatamente 

transposta para a realidade da Polícia Militar. Muniz (2001) esclarece que: 

 
A transição para a consolidação da vida democrática também se faz sentir, de 
forma aguda, nas PMs que, até os dias de hoje, estão tentando superar o 
descompasso entre as missões contemporâneas a ela atribuídas e a sua 
capacidade de poder respondê-las de uma forma efetiva nas ruas de nossas 
cidades [...] dentro de um processo inevitável de revisão de seus valores 
institucionais, dos seus fantasmas, enfim, de seu passado paradoxal.  

 

4.3 A POLÍCIA MILITAR E O POLICIAMENTO AMBIENTAL 

 

Como vimos, tanto no período colonial como no Império, a força policial baiana, 

assim como, todas as outras do país, pouca atividade exerceu em prol do meio ambiente. 

A partir do Segundo Império, começou a ser exaustivamente empregada como força 

auxiliar do exército regular tanto nos esforços de guerra, quanto nos conflitos internos 
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como em rebeliões, motins e revoltas populares, além, evidentemente, das operações de 

grande porte relacionadas ao controle das fronteiras da nação.  

No período que se seguiu, mesmo nos de exceção como a ditadura Vargas 

(1937-1945) e a ditadura militar (1964-1985), a dupla atribuição das polícias militares 

brasileiras persistiu, a de “polícia” e “força militar” (MUNIZ, 2001). Em 1946, com 

uma nova Constituição liberal, a atividade dos corpos militares estaduais foi alterada, 

mas a condição de força auxiliar e reserva do Exército continuou inalterada (CHAVES; 

PINTO; MADUREIA, 1992). 

Na década de 30 começam a existir no Governo as primeiras preocupações de 

disciplinar o uso dos espaços e recursos naturais sob a ótica setorial e voltada a 

dificultar sua apropriação por populações de baixa renda. Em 1934 são promulgados: O 

Código das Águas (ainda vigente) que estabelece os princípios do aproveitamento e 

utilização das águas de domínio público criando direitos e obrigações aos usuários e o 

Código Florestal (substituído, em 1965, pela Lei nº 4771 e este, por sua vez, foi 

substituído, em 2012, pela Lei 12.651) que, entre outros pontos, exigia, para a 

exploração comercial de florestas, procedimentos de difícil consecução para populações 

de baixa renda e previa a organização, por parte dos Estados, de suas polícias florestais. 

Em 1937 pelo Decreto Lei nº 25 é criado o SPHAN - Serviço de Proteção ao Patrimônio 

Histórico, Artístico e Natural (hoje IPHAN). São criados os Primeiros Parques Naturais, 

entre outros: O Parque Nacional de Itatiaia (em 1937), o Parque Nacional de Foz de 

Iguaçu (em 1939) e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos (em 1939). (WINTHER, 

2001) 

No Estado de São Paulo, em decorrência desse Código é publicado o Decreto 

Estadual nº 13.213, de 08 de fevereiro de 1943, que atribuiu essas atividades à 

Procuradoria do Patrimônio, que logo as transferiu para o Serviço Florestal do Estado, 

órgão da Secretaria da Agricultura.  

Em 13 de maio de 1949, a Secretaria da Agricultura percebendo a necessidade 

de se atribuir estas atividades de proteção de Meio Ambiente, a um órgão específico e 

mais especializado, solicitou ao Governo do Estado que tal órgão deveria emergir de 

dentro da Força Pública, nome da Polícia Militar paulista à época.  Sendo assim, em 14 

de dezembro de 1949, é criada na Polícia Militar do Estado de São Paulo uma unidade 

especializada no policiamento ambiental, contando inicialmente com cerca de 20 

policiais, seria a primeira Instituição policial, em todo o Brasil, a realizar essa atividade. 

Segundo o Coronel Policial Militar João Leonardo Mele, ex-comandante da corporação, 
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as razões para o desenvolvimento da Polícia Ambiental em São Paulo ocorreu 

naturalmente em decorrência da “evolução e implementação da legislação ambiental 

estadual e a própria conscientização da população com relação às questões ambientais” 

(SECRETARIA..., 2004). 

A inserção das polícias militares na dimensão de policiamento ostensivo 

ambiental foi sendo reforçada gradativamente com a promulgação de diversos 

dispositivos legais que incluíam a autoridade policial na fiscalização dos recursos 

ambientais. 

Neste sentido podemos citar, por exemplo, o Código Florestal, instituído pela 

Lei nº. 4.771 de 15 de setembro de 1965, que incluiu na fiscalização e guarda das 

florestas a ação da autoridade policial, como pode ser observado no seu Art. 23: “A 

fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a ação 

da autoridade policial por iniciativa própria” (BRASIL, 1965). 

Outro exemplo é a Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a 

Proteção à Fauna, também neste instrumento legal a fiscalização da caça inclui a ação 

da autoridade policial, conforme seu Art. 25, parágrafo único: “A fiscalização da caça 

pelos órgãos especializados não excluem a ação da autoridade policial ou da Forças 

Armadas por iniciativa própria” (BRASIL, 1967). 

Segundo Oliveira (2008), à época da Ditadura Militar o ambientalismo era visto 

pelos militares com uma forma de serem controlados pelos países desenvolvidos e 

impedir o desenvolvimento. Os ambientalistas civis integrantes dos órgãos ambientais 

recém criados resolveram apelar para auto-estima dos militares e propuseram a noção de 

“segurança ambiental” em cursos da Escola Superior de Guerra (ESG). Esse novo 

conceito chamou a atenção dos generais, pois, era uma forma de criticar a burguesia, 

considerada preguiçosa e irresponsável, culpando pela degradação ambiental causada 

pela especulação imobiliária que provocavam.  

Com o processo de redemocratização em andamento no limiar dos anos 80, o 

povo exigindo eleições diretas, os militares, atentos às pesquisas de opinião, perceberam 

que “[...] o meio ambiente já era a segunda maior preocupação dos jovens das cidades 

maiores [...]” e “[...] isto está passando a ser notado e explorado pelas, assim chamadas, 

forças renovadoras‟ como um argumento para agitação” (DEAN, 1996). 

Com a publicação do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganizou 

as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiro Militares dos Estados, dos Território e do 

Distrito Federal e do Decreto nº 66.862, de 8 de julho de 1970, as Polícias Militares 
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passaram executar com exclusividade o policiamento ostensivo fardado e a realizar 

diversos tipos de policiamento, dentre eles o policiamento florestal, o de mananciais, o 

fluvial e o lacustre. Esses tipos de policiamento eram executados muito mais por estar 

inserido na doutrina de segurança nacional de proteção estratégica de pontos sensíveis, 

do que por uma preocupação de preservar os recursos naturais, todavia, foi inserindo no 

quotidiano das Polícias Militares a preocupação dos recursos naturais. 

 Como conseqüência dos dispositivos legais acima citados, é publicada, no 

Estado da Bahia, a Lei Estadual nº 3.406, dispondo sobre a organização básica da 

Polícia Militar do Estado e prevendo a criação da Companhia de Polícia Florestal - Cia. 

PFlo na estrutura organizacional da Polícia Militar. Quatro anos depois, no dia 8 de 

agosto de 1979, é criada, de fato, a Companhia de Polícia Florestal - Cia PFlo, através 

do Decreto Estadual n.º 26.830. Posteriormente, teve sua denominação modificada para 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental – COPPA9.  

Segundo o Manual de Policiamento Ambiental da Polícia Militar de São Paulo 

(2008), o policiamento ostensivo ambiental é: 

 
[...] executado para a preservação da ordem pública em ações de 
policiamento relacionadas com a preservação e conservação da 
biodiversidade do Estado e pela prevenção e repressão das infrações 
cometidas contra o meio ambiente, buscando o equilíbrio entre os seres vivos 
e seu meio, através do desenvolvimento sustentável, de maneira a assegurar a 
vida em todas as suas formas e sua qualidade, salubridade, segurança, bem 
como a dignidade da vida humana.  
 

 A atribuição da Polícia Militar de desenvolver o policiamento florestal, de 

mananciais, fluvial e lacustre passou a ser realizada exclusivamente pela COPPA. Em 

um Estado com as dimensões territoriais como a Bahia, com sede administrativa em 

Salvador e pouco mais de 100 policiais militares, obviamente, tal atribuição seria 

realizada superficialmente. Situação agravada com a evolução da legislação de proteção 

ambiental.  

Diversos estudos foram desenvolvidos para melhorar o policiamento ambiental 

desenvolvido pela Polícia Militar, como veremos mais à frente, todavia, o que foi 

concretizado, trinta anos após a concepção da CiaPFlo, foi a criação de mais duas 

Unidades da Polícia Militar para realizar o policiamento ambiental, desta vez, 

denominadas de Companhias Independentes de Policiamento de Proteção Ambiental - 

                                                 
9 Decreto Estadual n.º 263 de 07 de agosto de 1991. 
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CIPPA, com sede nas cidades de Lençóis e Porto Seguro10, denominadas CIPPA-

Lençóis e CIPPA-Porto Seguro, respectivamente.  

A distribuição das áreas de competência das Unidades de policiamento 

ambiental foi ancorada no conceito de territórios de identidade, aqui compreendido 

como um espaço físico, geralmente continuo, caracterizado por elementos sociais, 

econômicos, ambientais e políticos que definem um importante grau de coesão entre os 

que vivem e trabalham nesse espaço, favorece uma visão integradora dos atores sociais, 

dos mercados e das políticas públicas e, por conseqüência, uma valorização dos recursos 

e dos potenciais das populações locais nos processos de desenvolvimento11. 

 
Figura 2. Mapa da área de responsabilidades das Unidades de policiamento ambiental da Polícia 

Militar da Bahia. 
 

Com a distribuição territorial a COPPA ficou responsável por 138 municípios, 

com aproximadamente 4.302.354 habitantes, tendo apenas duas bases, uma em Salvador 

e outra na Ilha de Itaparica. A CIPPA, sediada na cidade de Lençóis, responsável por 

135 municípios, aproximadamente 2.856.531 habitantes, com todo o seu pessoal lotado 

                                                 
10 Artigo 12, inciso III da Lei Estadual nº 11.356, de 06 de janeiro de 2009.  
11 Conceito apresentado pela Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade da Bahia. Disponível 
em http://www.territoriosdabahia.org.br/index.php?pagina=p_institucional. 
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na Sede. A CIPPA - Porto Seguro, responsável por 144 municípios e, aproximadamente, 

3.982.889 habitantes, tendo, além da Sede, um pelotão e na cidade de Ilhéus.  

Como podemos constatar mapa anterior, as três Unidades de policiamento 

ambiental da Polícia Militar, apresentam pouca capilaridade nas respectivas áreas de 

responsabilidade operacional e o resultado disso tem sido a pouca eficiência na 

prevenção dos danos ambientais e, até mesmo, o desconhecimento da realidade 

socioambiental dos territórios policiados.  

A COPPA, com mais de três décadas de atividades, tem sido o farol norteador 

das outras duas CIPPA, além de ser o referencial histórico e cultural do policiamento 

ambiental do Estado da Bahia, por isso, foi escolhida como local da pesquisa.   

 

5 PERFIL HISTÓRIO, ORGANIZACIONAL E FUNCIONAL DA COPPA 

 

Na metade do século passado imperava a percepção de que o meio ambiente 

estava restrito às florestas e aos espécimes viventes em seu interior. Assim sendo, para 

preservar o meio ambiente era necessário disciplinar o uso desse patrimônio florestal. 

Com essa visão é publicado o Código Florestal de 193412, que, dentre outras assuntos, 

possibilitou aos Estados e municípios a fiscalização e a guarda das florestas existentes.   

Até meados de 1960, inexistia no Estado da Bahia, dentro da estrutura pública 

estatal, qualquer Órgão que realizasse a fiscalização florestal dentro do que preconizava 

o Código Florestal vigente.  

Na Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo – SAER13, Autarquia 

subordinada à Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, responsável pela 

supervisão, coordenação e controle do serviço de abastecimento de água e de esgoto do 

recôncavo baiano (compreendido, à época, pelos municípios de Salvador, Camaçari, 

Candeias e São Francisco do Conde), o engenheiro civil chefe do Departamento de 

Obras, sentiu necessidade de criar um corpo de guarda que protegesse as barragens de 

responsabilidade daquela Autarquia, considerando que, apesar dos vigilantes que 

desenvolviam essa atividade, continuavam aumentando os conflitos decorrentes das 

invasões das áreas de represa por populares, para edificação de casas, desmatamento das 

florestas de proteção dos mananciais para venda ilegal da madeira ou para utilizar na 

construção das casas, bem como a prática de caça e pesca ilegal. Para tanto, chefe do 

                                                 
12 Decreto no 23.793, de 23 de janeiro de 1934. 
13 Criada por meio da Lei nº 1.549, de 16 de novembro de 1961. 
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Departamento de Obras recorreu a um capitão da Polícia Militar, para organizar um 

Corpo de Guardas de represa e áreas de proteção com a finalidade de preservar o 

patrimônio material e sanitário do Órgão. Em 16 de maio de 1962, o referido capitão 

PM foi requisitado pela Diretoria de Operações da SAER.  

Após seis meses de inspeção nas barragens do Cobre, Mata Escura, Prata, 

Pituaçu, Cachoeirinha e Ipitanga, o capitão PM encarregado produziu um diagnostico 

apontando o que denominou de “prejuízos materiais e sanitários” e a respeito do serviço 

desempenhado pela Guarda responsável pela fiscalização das barragens naquele 

momento. Referindo-se a essa Guarda, Freitas (1962) afirmou:  

 
[...] no que se refere a sua Guarda, encontramos sem dúvida alguma 

completa deficiência, sendo sobremodo importante para haver coibido as 
diversas irregularidades e abusos processados de alguns anos para cá e 
mesmo vir a sustar as que dia a dia decorrem e num índice mais intensivo. 
Esta deficiência e importância da atual Guarda – se assim podemos chamar – 
prende-se a falta de pessoal, de meios e de organização, o que vem a 
constituir-se numa Guarda sem objetivo, sem finalidade [...] sem 
apresentação e sem nenhuma possibilidade ou condição de coibir tais 
irregularidades ou mesmo manter a mínima vigilância.  

 
Quando o relatório foi produzido, em 1962, pouco se discutia sobre danos 

socioambientais, contudo, apesar do capitão PM encarregado do estudo desconhecer o 

que hoje denominamos de análise de dano ambiental, bem como, os conceitos que 

envolvem tal questão, em seu relatório estão presentes diversos problemas 

socioambientais que até os dias de hoje são trabalhados por diversos Órgãos Públicos, 

ambientais e não ambientais. Como exemplo, podemos citar as informações 

apresentadas a respeito das barragens do Cobre14, de Pituaçu15 e de Mata Escura, 

respectivamente. 

 
[...] a sua área de Proteção é incursionada com freqüência por pessoas 

estranhas que nela penetram para cortar as árvores da Área Florestal, 
utilizando a sua madeira para venda ou uso pessoal, seja como lenha que no 
emprego de construção de casas [...] incursão de indivíduos para efetuarem a 
caça e a pesca.    

[...] 
Esta barragem apresenta sua Área de Proteção, com um aspecto dos 

mais sérios, seja qual for o ponto de vista [...] merece especial e urgente 
atenção [...] necessita de imediata e enérgica providencia [...] junto aos 
poderes competentes para solucionar as invasões que ali se processaram de 
anos para cá e dia a dia se processam. 

[...] 
A localização dessas casas dentro da Área de Proteção, acarretam 

sérios inconvenientes, principalmente [...] quanto ao ponto de vista sanitário; 
pois os seus moradores utilizam a bacia da represa para lavagem de roupas, 

                                                 
14 Hoje esta área está inserida na Área de Proteção Ambiental da Bacia do Cobre / São Bartolomeu 
15 O remanescente desta área corresponde hoje ao perímetro do Parque Metropolitano de Pituaçu. 
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além de depositarem em suas margens lixo e outros detritos. Observei ainda a 
freqüência de animais a pastar no terreno. 

 
As observações apresentadas pelo capitão PM encarregado do estudo, se à época 

tivessem tido a atenção devida e se os dados ali dispostos fossem trabalhados 

devidamente, teriam atenuado, consideravelmente, os conflitos socioambientais 

contemporâneos em, pelo menos, duas unidades de conservação da Capital, o Parque 

Metropolitano de Pituaçu e o Parque Metropolitano de São Bartolomeu, criadas pelo 

Poder Público na década de 70 e que até os dias atuais sofrem com conflitos fundiários, 

desmatamento e caça em seu interior, diagnosticado por Freitas em seu relatório de 

inspeção. Quanto a barragem de Mata Escura viria a ser desativada 25 anos depois de 

produzido o relatório, em 1987, devido à baixa vazão e, principalmente, pela poluição 

provocada pelo lançamento de esgotos sanitários e resíduos sólidos. 

Seguiu anexo ao relatório de inspeção o “Projeto de Organização do Corpo de 

Guarda às Áreas de Proteção dos Mananciais”. Este projeto tratava da criação de uma 

Guarda com a finalidade de atuar na defesa das barragens e das florestas que as 

circundava, denominada de área de proteção. O referido projeto tratou minuciosamente 

da subordinação e comando da Guarda, do zoneamento das áreas fiscalizadas, 

distribuição do serviço, da formação, do organograma, funcionamento do serviço, 

instrução dos guardas, uniformes e o custo financeiro total para criação e manutenção da 

Guarda. 

O relatório foi encaminhado ao Superintendente da SAER pelo Diretor da 

Divisão de Operações, como vemos no memorando abaixo descrito. 

 
[...] estamos encaminhando à vossa apreciação e superior deliberação 

o relatório de inspeção com o projeto de organização do corpo de Guarda às 
áreas de Proteção dos Mananciais, apresentado a esta Diretoria pela S.P.M16. 
A criação dessa Guarda, julgo, trará grandes benefícios ao patrimônio desta 
S.A.E.R, principalmente as áreas de Proteção dos Mananciais, as quais 
devido às deficiências que são citadas no relatório anexo, foram e continuam  
invadidas e tendo a sua Mata devastada, conforme já é do conhecimento 
dessa Superintendência. Encarecemos a V.S., a necessidade de uma solução 
urgente na criação da referida Guarda... (FREITAS, 1962) 

 
O projeto de criação da Guarda Floresta foi aprovado pelo Superintendente da 

SAER que adotou as providencias necessárias junto ao Secretário de Secretário de 

Saneamento e Recursos Hídricos do Estado. A seleção de pessoal foi feita, sendo que, 

dos onze guardas existentes naquele momento, apenas sete foram aproveitados na nova 

Guarda. Os candidatos fizeram um curso de capacitação e formação no Centro de 

                                                 
16 Seção de Proteção dos Mananciais. 
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Formação de Praças (CFAP), na Vila Policial Militar do Bonfim (VPMB). Pouco mais 

de um ano após a confecção do relatório é criada a Guarda Florestal da SAER, através 

do Decreto Estadual nº 19.133, de 21 de fevereiro de 1964. Segundo o Decreto, o seu 

objetivo era vigiar e proteger os mananciais de água que abasteciam Salvador, Candeias, 

São Francisco do Conde e Camaçari. Por entender, o Governador, tratar-se a atividade 

de um serviço específico da Polícia, decretou que a Guarda Florestal da SAER ficaria 

vinculada à Secretaria de Segurança Pública, para efeito de funcionamento e disciplina, 

assim como, o seu comando caberia a um Oficial da Polícia Militar de posto não 

superior a Capitão, que deveria ser indicado pelo Secretário de Saneamento e Recursos 

Hídricos ao Comandante Geral da Polícia Militar e passaria a ficar à disposição da 

SAER. 

O Capitão PM Ernani Magnavita de Freitas assume o comando da Guarda 

Florestal da SAER logo após a sua criação. Em virtude de sua promoção ao posto de 

Major, retifica-se o artigo 3º do Decreto Estadual de criação da Guarda, em março do 

mesmo ano17, passando o comando ser função privativa de Oficial PM de posto não 

inferior a capitão, adequando a nova situação do então Major Ernani.  

A este respeito, o Tenente Coronel da reserva remunerada, João Bôsco 

Escopérico de Carvalho, em um ofício ao Presidente da Comissão Especial do Histórico 

da Polícia Militar, em 9 de novembro de 2009, escreve: 

 
[...] em 1971, ao ser indicado e apresentado para assumir o Comando da 
Guarda Florestal, órgão existente na SAER – Superintendência de Águas e 
Esgotos do Recôncavo, um fato acontece e surge de forma determinante [...] 
A função era privativa de Oficial da Polícia Militar de posto não superior a 
Capitão, então apelaram para a permanência do Comandante, simplesmente 
alterando o Decreto de Criação, da seguinte forma: ONDE SE LÊ, LEIA-SE, 
não inferior. Desta forma o Oficial que comandava a Guarda poderia chegar 
até o Posto de Coronel. O Senhor Coronel Manoel Cerqueira Cabral, na 
época Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, ficou contrariado, pois 
achava que a função de Comandante da Guarda Florestal não devia ser 
exercida por um Oficial Superior, até porque todos os oficiais deveriam estar 
sempre retornando ao Quartel para que não se esquecessem de suas origens e 
não se perpetuassem em cargos ou funções civis. De imediato preparou um 
novo Decreto retornando ao texto original e em seguida me reapresentou à 
SAER - Superintendência de Águas e Esgotos do Recôncavo. 

 
O Major PM Ernani Magnavita de Freitas aceita o convite para ser 

subcomandante da Escola de Formação de Oficiais, assume o seu lugar o Capitão PM 

João Mendes dos Santos, até 26 de outubro de 1971, quando, mais uma vez, a função de 

                                                 
17 Diário Oficial do Estado de 3 de março de 1964. 
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comandante da Guarda é modificada e passa a ser privativa de Oficial PM de posto não 

superior a Capitão18.  

No dia 1º de novembro de 1971 assume o comando da Guarda Florestal da 

SAER o 1º Tenente PM João Bosco Escopérico de Carvalho. A importância histórica 

deste Oficial PM para o policiamento ambiental no Estado da Bahia é gigantesca, dado 

às imensas contribuições estratégicas por ele desenvolvidas e a condução da transição 

da Guarda Florestal da SAER para o que viria a tornar-se a Companhia de Polícia 

Florestal da Polícia Militar da Bahia. A este respeito fala João Bosco Escopérico, no 

mesmo ofício citado anteriormente: 

  
Com a minha ida para a SAER, comandar a Guarda Florestal surge o meu 
interesse pelo tema “PROTEÇÃO AMBIENTAL”, estágios na Polícia 
Militar de Minas Gerais, Curso de Bombeiro Florestal na Polícia Militar do 
Paraná, me levou a elaborar o Trabalho Técnico que foi apresentado a Polícia 
militar, sugerindo a criação de uma COMPANHIA DE POLÍCIA 
FLORESTAL. O trabalho foi julgado e aprovado, ficando no aguardo de uma 
oportunidade para sua criação e implantação. 
O Tema que meus sonhos embalava não ecoava nos Quartéis, ninguém falava 
sobre preservação ambiental, muitas vezes, de forma jocosa fui chamado de 
“COMANDANTE DA COMPANHIA DE BADOGUEIROS”. Até que surge 
a criação da COMPANHIA DE POLÍCIA FLOTESTAL, em 08 de agosto de 
1979, através de Decreto nº 26.830, publicado no Suplemento LJNG nº 22 de 
13 de agosto do mesmo ano. As dificuldades para implantação foram muitas, 
não vale enumerá-las, [...] hoje o tema PRESERVAÇÃO AMBIENTAL está 
consolidado na Polícia Militar e no mundo de um modo geral.”   

   
Com o advento do Decreto-Lei Federal nº 667/1969 e do Regulamento 

aprovado pelo Decreto Federal nº 66.862/1970 as atribuições da Guarda Florestal da 

SAER entrou em conflito com as atribuições conferidas por estes dispositivos legais à 

Polícia Militar, qual seja, executar com exclusividade em todo território do Estado o 

policiamento ostensivo fardado, dentre eles o florestal, o de mananciais, o fluvial e o 

lacustre. Diante de tal impasse em 15 de dezembro de 1971, o Poder Executivo Estadual 

expediu a Lei 3.002, que, dentre outros Órgãos, declarou extinta a Guarda Florestal da 

Companhia Metropolitana de Águas e Esgotos – COMAE, antiga Superintendência de 

Águas e Esgotos do Recôncavo – SAER19. 

O referido Decreto facultou aos guardas florestais, que optarem pelo seu 

aproveitamento na Polícia Militar, a sua inclusão no Quadro de Praças de Segurança da 

Corporação como Soldado 2ª Classe. Cabendo ao Executivo criar ou reorganizar na 

estrutura da Polícia Militar as unidades de policiamento florestal, com fulcro de operar: 

 

                                                 
18 Decreto Estadual nº 22.595, de 26 de outubro de 1971, publicado no Diário Oficial de 27.10.1971. 
19 Denominação alterada pela Lei Estadual nº 2.929, de 11 de maio de 1971. 
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“... como força de apoio e execução das diretrizes e planos de órgãos 
competentes especializados da Polícia Militar, com o objetivo de proteger e 
assegurar a integridade dos parques ou reservas florestais, bem assim as boas 
condições dos mananciais de abastecimento de energia e água no território do 
Estado.” 
 

Muitos guardas florestais que preenchiam os requisitos previstos na Lei Estadual 

3.002 foram incorporados a Polícia Militar na condição de soldados. O efetivo passou a 

pertencer ao 8º Batalhão, todavia, continuaram servindo à COMAE até 8 de agosto de 

1979, quando é criada a Companhia de Polícia Florestal - Cia PFlo, através do Decreto 

Estadual n.º 26.830. 

No ano de 1972, Comandante da Guarda Florestal da COMAE, o Tenente PM 

João Bosco Escopérico de Carvalho produz um inusitado projeto, que recomenda a 

criação da Polícia Rural e de um Instituto Estadual de Floresta da Bahia – IEFB. O 

projeto apontava a carência de um Órgão de policiamento e preservação da flora e fauna 

do Estado, criando uma estrutura de vigilância ambiental. A este respeito um jornal da 

época, o Diário de Notícias20, publicou: 

 
O trabalho acaba de ser encaminhado ao governador (Antonio Carlos 
Magalhães), em forma de anteprojeto, arguindo a criação do Instituto 
Estadual de Floresta da Bahia. De acordo com as sugestões do tenente Bosco, 
o serviço de proteção florestal poderia ser formado pelos próprios 
contingentes da Polícia Militar existentes em todas as cidades do interior, 
evitando assim a adoção de medidas onerosas para o Estado, com a criação 
de novos efetivos. O primeiro passo do Governo seria criar o Instituto 
Estadual de Floresta da Bahia, por delegação do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, dentro de um programa de proteção a fauna, flora 
e pesca [...] Com este propósito, o IEFBa assinaria convênio com a Polícia 
Militar para a utilização dos efetivos policiais do interior nesse setor de 
proteção [...] desta forma, acrescenta, a utilização dos efetivos já existentes 
contornaria o problema e, ao mesmo tempo, evitaria que a Bahia permaneça, 
por mais tempo, carente de uma cobertura policial florestal.      

 
O projeto previa ainda qualificação dos policiais militares empregados e a 

realização de um programa de educação ambiental, denominado pelo autor, à época, de 

“conscientização, a fim de que o povo possa sentir a importância das florestas e aprenda 

o que elas representam para a sua terra como elemento básico na conservação do solo e 

para as comunidades modernas como fator decisivo de sobrevivência humana.” 21 

Somente quatro anos depois, em 26 de setembro de 1975, é publicada a Lei 

Estadual nº 3.406, dispondo sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado e 

prevendo a criação da Companhia de Polícia Florestal (Cia. PFlo). 

                                                 
20 Caderno 1, pagina 3, coluna “Em Cima do Fato”, dia 7 de outubro de 1972. 
21 Idem. 
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Com cursos na área de policiamento florestal, tais como, estágio na Policia 

Florestal de Minas Gerais (1972), participação no 1º Simpósio Florestal (1973); 

combate a incêndio florestal no Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná (1975) e 

prêmios institucionais pelos trabalhos de natureza técnica, intitulados “Projeto de 

Criação da Polícia Rural e IEFBª” (1973) e “Projeto Contra o Desmatamento Para 

Proteger Nossa Flora” (1975); de fato, não existia em toda a Polícia Militar da Bahia um 

policial mais qualificado em policiamento florestal do que o Comandante da Guarda 

Florestal da COMAE, João Bosco Escopérico de Carvalho. Em relato pessoal a respeito 

da criação da Cia PFlo, o Tenente Coronel da reserva remunerada João Bosco fala: 

 
Sendo Governador do Estado da Bahia o Doutor Roberto F. Santos e estando 
ele a criar o Parque Metropolitano de Pituaçu, através da CONDER, que 
tinha como Presidente o Economista Osmar Gonçalves Sepúlveda e como 
COORDENADOR DO PROJETO PARQUE METROPOLITANO DE 
PITUAÇU, o também Economista Nei Jorge Correia Cardim, meu colega no 
Colégio da Polícia Militar. 
O Governador Roberto Santos, ao transitar por Pituaçu percebeu um invasor 
utilizando um trator e já fazendo desmatamento e aterramento de uma área 
que daria acesso a uma ilha existente no meio do reservatório. Bastante 
indignado com o crime ambiental ali praticado acionou a CONDER. 
O Economista Nei Jorge Correia Cardim, sendo Professor da APM22, foi no 
Serviço de Finanças (BARRIS), em dezembro de 1977, tratar de honorário de 
ensino e lá se encontra comigo, onde narra a situação. 
Eu sugiro a criação da COMPANHIA FLORESTAL e falo sobre o trabalho 
que estava aprovado desde 1975. O mesmo marca reunião comigo e pede que 
eu leve cópia do projeto. (CARVALHO, 2010)  

 
O efeito é rápido e 28 de dezembro do mesmo ano o João Bosco deixa o 

comando da Guarda Florestal da COMAE e passa a ficar a disposição do Gabinete do 

Comando Geral da PM, a fim de planejar e elaborar estudos relativos à implantação da 

Companhia de Polícia Florestal.  

Em 28 de março de 1978 é firmado um convênio entre a Polícia Militar e a 

Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador – CONDER, 

com a finalidade de: 

 
[...] assegurar o policiamento, o controle do uso do solo, a segurança pública 
e de tráfego na área do Parque Metropolitano de Pituaçu [...] bem como 
manter a integridade física das áreas, instalações e prédios públicos nas áreas 
de domínio do Parque, e os estudos para implantação da Cia. de Polícia 
Florestal. 
  

Em conseqüência do convênio, o Coronel da Polícia Militar Filadelfo Reis 

Damasceno, Comandante Geral da Polícia Militar à época, designa o Comandante da 

Guarda Florestal da COMAE, o Capitão da Polícia Militar João Bosco Escopérico de 
                                                 
22 Academia de Polícia Militar.  
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Carvalho, ao Coordenador do Projeto Parque Metropolitano de Pituaçu, Nei Jorge 

Correia Cardim, para participar do planejamento e elaboração dos estudos relativos à 

implantação da CiaPFlo. 

Um ano, no dia 8 de agosto de 1979, é criada a Companhia de Polícia Florestal – 

CiaPFlo, através do Decreto Estadual n.º 26.830.  Contudo, o Decreto Estadual que 

criou a CiaPFlo é bastante simples, nem sequer trata a respeito da missão ou da 

competência da recém criada Unidade Militar, deixando um vácuo doutrinário que só 

não causa grandes danos por que o João Bosco Escopérico, é nomeado comandante. 

Digo isso por que, como disse antes, não existia em toda a Polícia Militar da Bahia um 

policial mais qualificado em policiamento florestal do que João Bosco Escopérico de 

Carvalho e por participar da comissão de planejamento e elaboração da própria CiaPFlo.  

A CiaPFlo nasceu, simbioticamente, ligada ao Parque Metropolitano de Pituaçu 

e, desde a origem, tem sua Sede localizada dentro do perímetro do Parque. A primeira 

Sede foi instalada na Rua dos Radioamadores, no lado norte do perímetro, a atual está 

na situada Rua Sítio Pombal, no lado oeste do perímetro. 

 

 
Figura 3. Localização das Sedes da COPPA dentro do perímetro do Parque Metropolitano de Pituaçu 

 
A respeito da lacuna deixada pelo Decreto Estadual n.º 26.830/1979 o Major da 

Polícia Militar Deraldo Antonio de Moraes da Silva, em entrevista concedida a este 

pesquisador no dia 13 de setembro de 2012, fala que quando chegou para trabalhar na 

CiaPFlo, em 1989, já havia a percepção nos policiais militares de que o Decreto de 

criação da Unidade Militar deixava um vazio e não fundamentava as ações específicas 

de proteção ambiental. Na década de 90, foi designado para representar o Comandante 
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da CiaPFlo da Bahia no 1º Encontro das Policias Florestais do Brasil, organizado pela 

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Neste evento foi produzida a Carta de Corumbá. 

Tratava-se de um documento de intenções sugerindo, dentre outras coisas, que os 

Comandantes Gerais das Polícias Militares dos Estados ali representados 

uniformizassem os nomes das unidades de policiamento florestal, modificando para 

unidades de policiamento e proteção ambiental, “imagino que em um momento histórico 

precisou ser Polícia Florestal, como foi o momento histórico do Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal, que hoje é o IBAMA, por que naquele momento a 

motivação do Estado era desenvolvimento florestal” (SILVA, 2012).  

Com os eventos que precederam a “ECO 92” no Brasil, diversos conceitos 

surgiram ou foram reconstruídos, com a Carta de Corumbá as Polícias Florestais 

tentavam se ajustar a essas mudanças. a Carta de Corumbá foi chegou às mãos do 

Comandante da CIaPFlo, que por sua vez, a apresentou  ao Comandante Geral da 

Polícia Militar. Segundo Silva (2012), pouco tempo depois que o Comandante Geral 

tomou conhecimento do conteúdo da Carta, resolveu modificar o nome de CiaPFlo para 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, COPPA, “alterando inclusive a 

nomenclatura militar de Companhia, que seria Cia, para CO, do nome COPPA, 

buscando associar o nome da unidade militar com a copa das árvores”. (SILVA, 2012) 

A mudança do nome teria que ser feito por decreto, haja vista a necessidade de 

alterar o decreto 26.830/1979. Com isso enxergou-se a possibilidade de preencheu a 

lacuna que existia no decreto anterior e inserir missões e competências para 

fundamentar as ações desenvolvidas pela futura Companhia de Polícia de Proteção 

Ambiental. Com essa intenção, alguns oficiais da CiaPFlo conseguiram ser nomeados 

membros da comissão que criariam a minuta do Decreto Estadual nº 263/1993. A este 

respeito Silva (2012) fala que  

 
[...] participei da comissão, junto com o Major Santana, na época, Tenente 
Nilson Santana e aí fizemos junto aquele rol de missões e competências que, 
certamente, hoje precise ser revisto, mas acredito que tenha feito uma 
abrangência interessante para o momento histórico que a gente vivia, como 
forma de respaldar melhor o serviço de proteção ambiental.  
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Figura 4. Brasões da COPPA de 1979 a 1998 (a esquerda) e a partir de 1998 (a direita) 
 

O recém criado Decreto Estadual 263/1993, além de alterar a denominação da 

Companhia de Polícia Florestal (Cia PFlo) para Companhia de Polícia de Proteção 

Ambiental (COPPA), fortaleceu a instituição definindo no artigo 2º a sua missão de 

“[...] exercer, com exclusividade, o policiamento ostensivo fardado, preventivo e 

repressivo, visando à preservação da vida no meio ambiente e tendo por jurisdição todo 

o território do Estado da Bahia” e no artigo 3º a sua competência,  por meio do qual 

atuar, de maneira sistemática, em cumprimento à legislação específica, visando: 

 
I - Inibir e/ou coibir qualquer tipo de ação predatória que comprometa os 
recursos naturais indispensáveis à sobrevivência de espécies animais e 
vegetais; 
II - Executar, nos limites da sua competência ou por delegação, a política do 
Governo, referente à proteção ao meio ambiente, à proteção das reservas 
naturais e à utilização adequada do solo, tendo em vista sua conservação; 
III - Manter a fiscalização permanente dos recursos ambientais, 
compatibilizando-os com o desenvolvimento econômico e com a proteção do 
meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
IV - Promover e colaborar para o desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental na formação de uma consciência coletiva, conservacionista e de 
valorização da natureza e da qualidade de vida; 
V - Fiscalizar, nos limites de sua competência ou por delegação, a exploração 
dos recursos minerais e hídricos, assim como os processos industriais ou não 
de extração, beneficiamento, transformação e transporte de produtos que, 
pela sua natureza química, física ou biológica, possam causar danos ao meio 
ambiente; 
VI - Fiscalizar a observância das normas relativas à preservação da fauna e 
flora, do transporte de seus espécimes, assim como as decorrentes das 
legislações florestais e pesqueira; 
VII - Manter arquivo de cadastro atualizado, em banco de dados ou outro 
processo similar, com as informações essenciais ao cumprimento de sua 
missão; 
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VIII - Estabelecer cooperação técnica e científica com instituições nacionais 
ligadas à proteção do meio-ambiente; 
IX - Atuar em conjunto com os setores de planejamento, nas situações de 
risco ao meio ambiente urbano, provocado por empreendimentos 
imobiliários, funcionamento de indústrias ou adensamento demográfico 
desordenado. 

 
A publicação do Decreto Estadual 263/1993 legitimou as atividades 

desenvolvidas pela COPPA, contudo, não incentivou o Poder Público Estadual a 

investir na estrutura logística e na capacitação do pessoal, e, apesar dos diversos 

projetos de reestruturação confeccionados ao longo dos anos. 

Sendo uma instituição militar, a organização estrutural e funcional da COPPA é 

baseada na hierarquia e disciplina. Há um único fluxo de poder de decisão, que emana 

do alto da pirâmide organizacional, ocupada exclusivamente pela figura do comandante, 

em direção aos demais membros “abaixo” dele. Todas as decisões são monocráticas, ais 

demais cabe sugerir apenas quando for autorizado pelo comandante, que após, análise 

pessoal aceitará, ou não, a sugestão. Além disso, seu organograma por ser exatamente 

igual aos das demais Unidades de policiamento não atende as especificidades inerentes 

às atividades desenvolvidas por uma unidade de policiamento ambiental.  

 

 

Administrativamente a COPPA possui a mesma estrutura organizacional das 

demais unidades operacionais de policiamento da Policia Militar da Bahia, como disse 

anteriormente. A estrutura ficaria um pouco mais adequada às peculiaridades de uma 

organização de policiamento ambiental se o Núcleo de Estudos Ambientais (NEA) 

estivesse devidamente regularizado e no mesmo nível organizacional da Seção de 

Policiamento Ambiental e da Seção de Apoio Administrativo e Financeiro.  

Figura 5. Organograma da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental. 
Fonte: Portaria nº 080/2006, do Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. 
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O Comando é, simbolicamente, representado pelo Oficial PM Comandante da 

Instituição e seu Estado Maior, este compreendido pelo Oficial PM Subcomandante e os 

Oficiais Chefes de Seção e Setores. Disse simbolicamente por que, de fato, o Comando 

é exercido plenamente pelo Oficial PM Comandante, o Estado Maior é apenas 

consultivo. 

O Comando tem por finalidade planejar, assessorar o Comandante do 

Policiamento Especializado, dirigir, orientar, coordenar, supervisionar e avaliar as 

atividades da Companhia; apreciar e aprovar, no limite da sua competência, programas e 

projetos apresentados pelas Seções; articular-se permanentemente com órgãos e 

entidades municipais, estaduais, federais, nacionais e internacionais, objetivando o 

cumprimento da finalidade da Companhia; formular as políticas e diretrizes básicas da 

Companhia, a programação anual de trabalho, assim como fixar as suas prioridades.  

O Subcomando tem por finalidade prestar assistência e assessoria ao Comando 

da COPPA na coordenação do funcionamento da Companhia, coordenando a 

representação social e política do Comando, prestando assistência ao Comando na 

orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades administrativas e 

operacionais, por meio: 

Do Setor de Missões Especiais, responsável por: planejar, controlar, coordenar, 

orientar e avaliar as atividades de produção de informações no âmbito da COPPA; 

apoiar os demais órgãos do Sistema de Informações da Polícia Militar em consultas que 

lhes permitam assessoria aos seus comandantes e, no âmbito da Coordenadoria de 

Missões Especiais, as Unidades de Inteligência, Contra-Inteligência e Operações, com 

os fornecimentos de dados amplos e conhecimentos voltados, principalmente, para os 

campos de Segurança Pública, Defesa Civil e Meio Ambiente. 

Da Corregedoria Setorial compete: prestar assessoria ao comandante na 

formulação de ações voltadas para orientação e disciplina dos integrantes da COPPA; 

assessorar o comandante na averiguação da responsabilidade criminal, administrativa ou 

disciplinar dos integrantes da Companhia; elaborar pareceres sobre os resultados das 

apurações realizadas; assessorar o comandante com vistas à promoção do exercício da 

cidadania, recebimento, encaminhamento e acompanhamento de sugestões, reclamações 

e denúncias dos cidadãos relativas à prestação de serviço realizada pela Companhia. 

Dos Pelotões de Policiamento Ostensivo: planejar, coordenar, controlar e 

executar as atividades de policiamento ostensivo, nas suas diversas modalidades, dentro 

de sua área de responsabilidade. São eles: 
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• 1º Pelotão - tem a missão de exercer o patrulhamento ambiental no Parque 

Joventino Silva, em Salvador, fazendo cumprir as normas legais do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, preservando a Ordem e Tranqüilidade 

Pública e prevenindo a ocorrência de crimes ambientais;  

• 2º Pelotão - realiza o manejo e resgate de animais silvestres e insetos sociais 

(abelhas e marimbondos) em risco ou que coloque em risco a vida humana.  

• 3º Pelotão - exerce o patrulhamento ambiental no Parque Metropolitano de 

Pituaçu, em Salvador, fazendo cumprir as normas legais do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação, preservando a Ordem e Tranqüilidade Pública e 

prevenindo a ocorrência de crimes ambientais.. 

• 4º Pelotão - realiza o patrulhamento ambiental preventivo e repressivo na zona 

costeira e águas continentais. 

• Pelotão de Emprego Tático Operacional - garante apoio aos demais pelotões 

quando são necessárias ações táticas de enfrentamento, resgate e captura de 

infratores. 

Compete a Seção de Planejamento Operacional: assessorar o Comandante nos 

assuntos relativos ao planejamento, controle e estudo operacional; planejar e 

acompanhar as ações a serem desenvolvidas nos eventos e operações; proceder ao 

levantamento de pontos estratégicos para definir o emprego do policiamento ostensivo; 

elaborar relatórios críticos e operacionais sobre o emprego e avaliação do policiamento; 

manter o efetivo em permanente condição de pleno emprego, através de ações de 

treinamento e instrução; acompanhar, avaliar e realizar levantamentos estatísticos 

relativos ao serviço operacional, analisando os dados e criando um banco de dados 

disponível para a tomada de decisão estratégica do escalão superior; avaliar os 

processos desenvolvidos, fornecendo a assessoria necessária à correção de possíveis 

distorções, baseando as intervenções nos conceitos estabelecidos pela gestão 

contemporânea de qualidade. 

A Seção de Apoio Administrativo e Financeiro é responsável por: coordenar, 

controlar e executar as atividades administrativas e financeiras; coordenar e executar o 

controle e fiscalização das atividades administrativas relacionadas com pessoal, 

material, patrimônio, transportes, serviços gerais, modernização e tecnologia no âmbito 

da Companhia; acompanhar e controlar a formalização e execução dos contratos 

firmados para a Companhia; controlar as atividades referentes ao efetivo; coordenar e 



76 
 

controlar o patrimônio, material, transportes e serviços gerais. Tendo responsabilidade 

administrativa sobre os seguintes setores: 

• Setor Administrativo, executar as atividades administrativas da COPPA, 

executar o controle e fiscalização das atividades administrativas relacionadas 

com pessoal, material, patrimônio, transportes, serviços gerais, modernização e 

tecnologia no âmbito do Companhia;  

• Setor de Pessoal, responsável por executar, controlar e fiscalizar a freqüência 

de pessoal, lançar no SIRH as alterações funcionais do efetivo interno, 

inclusive as decorrentes da execução dosserviços extraordinários, elaborando 

Plano de Férias e Plano de Chamada; 

• Setor de Qualidade e Telemática, responsável por empreender a gestão da 

qualidade na COPPA, através da avaliação de processos e do acompanhamento 

das atividades, visando a melhoria da qualidade dos serviços; exercer 

atividades de trabalho e utilização da informação através do uso combinado de 

computador e meios de telecomunicação; desenvolver projetos que permitam 

um maior acesso à informação através da Internet; e gerir os equipamentos de 

informática da Companhia. 

• Setor de Aprovisionamento e Transporte, responsável por coordenar e controlar 

a utilização, movimentação e guarda dos veículos da COPPA, organizar e 

manter atualizado o cadastro do veículo. 

• Setor de Material e Patrimônio, com competência para controlar a aquisição, 

guarda, distribuição e descarte de todo o material de consumo, permanente e 

demais bens patrimoniais da Companhia; receber o material adquirido para uso 

da COPPA, registrando de acordo com a legislação vigente; 

• Setor de Manutenção, responsável por executar, coordenar e controlar os 

serviços de manutenção, conservação e reparo dos equipamentos, instalações e 

veículos da COPPA, controlar o consumo de combustível, lubrificantes, 

derivados de petróleo, peças e acessórios dos veículos. 

Institucionalmente a COPPA apresenta como visão de futuro “Ampliar sua 

atuação efetiva em todo o Estado da Bahia, buscando aprimorar ao máximo o padrão de 

excelência no cumprimento da missão”; como valores e crenças a “transparência de 

propósitos, respeito a todos os seres, contribuição para o desenvolvimento sustentável, 

sensibilização da sociedade para a (co)fiscalização ambiental”. 
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O policiamento ambiental é realizado pela COPPA através de três formas: 

Inteligência, desenvolvida através da investigação de crimes ambientais (para conhecer 

a autoria) e verificação de veracidade de denúncias; Repressiva, através de ações 

ordinárias e extraordinárias com vistas a prender em flagrante delito os autores de crime 

ambiental e analisar a significância (extensão e magnitude) do dano ambiental causado 

pela ação criminosa; e Preventiva, realizado através do patrulhamento ambiental 

ostensivo fardado em ecossistemas vulneráveis ou de considerável importância 

socioambiental e através da educação ambiental; 

Em outubro de 1998 aconteceu o III Fórum Internacional de Policiamento 

Ambiental, em Santa Catarina. Considerado o mais importante evento a tratar do 

policiamento ambiental no Brasil, contou com a presença dos comandantes das 

instituições responsáveis pelo policiamento ambiental na América do Sul e de 14 dos 27 

Estados (Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Sul, Pará, Ceará, Goiás e 

Amapá) mais o Distrito Federal. 

Neste Fórum foi proposto aos Comandantes Gerais das Polícias Militares 

presentes no evento, a criação e implementação do Conselho Nacional de Polícias 

Militares Ambientais, congregando todas as Polícias Militares estaduais, cuja precípua 

missão é a defesa e preservação de um ambiente sadio e equilibrado, possibilitando um 

grande passo para o da política de gerenciamento ambiental no âmbito nacional, 

destacamento importante papel das Polícias Militares na defesa do ambiente, 

fortalecendo ainda integração entro os países do MERCOSUL, para a solução 

padronizada dos problemas comuns. As metas, ações e programas previstos para o 

Conselho seriam: 

 
a. Prestar cooperação técnica visando o equacionamento dos problemas 
ambientais apreciados, nos processos de fiscalização e educação ambiental; 
b. Criação em seu corpo, de Câmaras Técnicas especializadas em assuntos 
específicos relativos aos diversos campos de atuação do policiamento 
ambiental; 
c. Buscar a inclusão de representante do Conselho Nacional de Polícias 
Militares Ambientais, como membro do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – CONAMA; 
d. Desenvolver estudos conjuntos objetivando o aprimoramento das 
atividades de fiscalização e educação ambiental; 
e. Promover encontros destinados a discussão da temática ambiental para 
capacitação do efetivo das Polícias Militares; 
f. Promover a realização de cursos e estágios para a especialização do 
Policiamento Ambiental, com a participação de órgãos governamentais e não 
governamentais; 
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g. Auxiliar na realização de campanhas de educação ambiental, com o 
envolvimento dos órgãos públicos e comunidade em geral; 
h. Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas em cada evento realizado, 
bem como os resultados obtidos; 
i. Participar do processo democrático relativo a normatização da questão 
ambiental; 
j. Buscar parcerias para viabilizar as ações de educação ambiental; 
k. Buscar o apoio e cooperação dos órgãos de comunicação de massa para 
divulgação das questões ambientais relacionadas às ações do policiamento 
ambiental; 
l. Possibilitar a participação do público interno nos diversos eventos de cunho 
ambiental promovidos por outras organizações e instituições; 
m. Inclusão de representantes das Policias Militares Ambientais no subgrupo 
técnico número 6 (seis) do MERCOSUL, que trata do Meio Ambiente; 
n. Inclusão de representantes do Serviço de Proteção Ambiental da 
Gendarmeria Nacional Argentina, neste ato representado pelo Exmº Sr. 
Comandante Principal Juan Carlos Pigner, Chefe da Divisão de Proteção 
Ambiental, para coordenação, intercâmbio técnico e operacional, bem como 
os demais organismos afins do MERCONSUL; 
o. Elaborar o calendário de todos os atos preparatórios e executórios dos 
eventos ambientais desenvolvidos pelas Polícias Militares Ambientais a nível 
nacional; 
p. Divulgar a realização de eventos possibilitando a participação de 
organismos de proteção ambiental internacionais. (III FÓRUM, 1998) 
 

A proposta ficou restrita ao campo das idéias, nenhuma das medidas previstas 

foram adotadas. Ficou evidente que a proposta não pretendeu a independência da 

Polícia Ambiental da estrutura da Polícia Militar, mas sim que as Polícias Militares 

adotassem a causa ambiental, sob a pena de que outros organismos federais, estaduais e 

municipais, face a competência legislativa concorrente, criassem Organismos 

paramilitares que ocupassem progressivamente o espaço designado à Polícia Ambiental. 

 
Figura 6. Cartaz do I Workshop Nordestino de Polícias Ambientais 
 

Seis anos após o III Fórum Internacional, pouco ou quase nada mudou quanto ao 

fortalecimento e importância das Polícias Ambientais na estrutura das Polícias 
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Militares. Diante disso, no período de 01 a 03 de setembro de 2004, a COPPA 

organizou em Salvador, o I Workshop Nordestino de Polícias Ambientais, com presença 

de representantes das Policias Ambientais das Polícias Militares dos Estados de 

Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe 

Neste importante evento os participantes produziram a Carta de Amaralina, 

através da qual, mais uma vez, os comandantes das Polícias Ambientais, sugeriram aos 

respectivos Comandantes Gerais de suas Polícias Militares propostas para melhorar a 

atuação das polícias ambientais. Sendo: 

 
I – Formação 
a) Que sejam criados núcleos de Educação Ambiental nas estruturas das 
Unidades de policiamento ambiental; 
b) Que sejam padronizados os cursos de capacitação de policiais militares 
ambientais; 
c) Que sejam implantados nos cursos de formação das PM’s do Nordeste as 
disciplinas de Direito Ambiental e Educação Ambiental em quaisquer níveis; 
d) Que sejam ofertadas vagas nos cursos ligados ao Meio Ambiente para as 
outras Unidades de policiamento ambiental de outros Estados por aquelas que 
os estejam realizando; 
e) Que sejam buscados junto as ONG’s, Órgãos Ambientais, Empresas 
Públicas e Privadas cursos e estágios para a qualificação do público interno 
das OPM’s Ambientais, bem como sejam contatadas as Universidades 
públicas e particulares no sentido da disponibilização de bolsas para cursos 
superiores. 
II – Uniformidade e estrutura 
f) Que seja adotado o uso do uniforme diferenciado, por exemplo, o rajado 
rural, que identifique o policiamento ambiental, bem como a caracterização 
das viaturas; 
g) Que seja adotada como estrutura mínima para Unidade de policiamento 
ambiental o valor CIA PM. 
III – Encontros 
h) Que sejam realizados encontros anuais de Comandantes das Unidades de 
policiamento ambiental da região Nordeste com vistas a uniformidade de 
normas, procedimentos e intercâmbios de experiências. 
IV – Operacional 
i) Que seja adotada nas Unidades de policiamento ambiental a formação do 
“Grupo Tático Rural” com curso específico na área; 
j) Que seja implantado um serviço de inteligência com atuação exclusiva na 
área; 
l) Que sejam buscados assentos nos Conselhos Estaduais, Municipais e 
Comitês Gestores de meio ambiente;  
m) Que seja criado um banco de dados único de monografias e trabalhos 
científicos; 
n) Que seja proposta a criação de lei que reconheça como válido o laudo 
emitido por PM ambiental com formação superior na área específica; 
o) Que seja estudada a subordinação da Unidade de policiamento ambiental a 
um Comando Especializado ou Intermediário em nível tático superior e na 
falta deste ao Comando Geral, considerando que tal Unidade atua em todo o 
Estado e pode gerar a celebração de convênios ou termos de cooperação 
(CARTA, 2004). 
 

Em maio do ano de 2006, na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 

ocorre o 1º Encontro dos Comandantes das Unidades Ambientais do Brasil. Dentre 
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outros aspectos se verificou que o efetivo de policiais militares empregados 

especificamente no policiamento ambiental era superior a qualquer outro órgão federal 

ou estadual responsável pela fiscalização ambiental. 

Estes três eventos possibilitaram tem substancial importância para a evolução do 

policiamento ambiental, pois possibilitou o diálogo, a troca de experiências e saberes 

entre as unidades de policiamento ambiental de todo o País, e naturalmente, fomentaram 

novos conceitos e práticas de gestão do policiamento ambiental que evoluíram 

positivamente as instituições. Para a COPPA resultou na constatação da necessidade de 

ter em seus quadros profissionais com conhecimentos multidisciplinares, cada vez mais 

bem capacitados. Bem como, ficou evidente a necessidade de modificação de sua 

organização estrutural e funcional e maior autonomia aos policiais militares ambientais. 

Apesar de sua longa existência, a COPPA não é conhecida fora dos “muros dos 

quartéis”. Um Vereador da cidade do Salvador, na sessão da Câmara Municipal do 

Salvador do dia 28 de janeiro de 1997, disse:  

 
“... eu gostaria de registrar, talvez até por desconhecimento desta cidade, que 
a Cidade do Salvador dispõe de uma Polícia Ambiental, dispõe do policial do 
ambiente, um policial que na realidade vai ser o policial do próximo século, 
do próximo milênio, que vai cuidar da nossa saúde e que infelizmente o 
Governo do Estado não tem tido o cuidado de zelar por essa Polícia 
Ambiental...” (Discurso, 1997) 

 
O desconhecimento da população quanto a existência de uma polícia de proteção 

ambiental, acredito, deve-se ao fato da COPPA não apresentar-se às pessoas como 

centro de referência e proteção do meio ambiente e, principalmente, não ter se 

disponibilizado a ouvir, interagir e trabalhar com a população.  

Como vimos no capítulo anterior, em 2009 com a publicação da Lei Estadual nº 

11.356, em 06 de janeiro de 2009, são criadas na estrutura organizacional da Polícia 

Militar da Bahia mais duas Companhias Independentes de Policiamento de Proteção 

Ambiental - CIPPA, com sede nos Municípios de Lençóis e Porto Seguro. Com isto a 

COPPA deixava de ter responsabilidade em todo o Estado, passando a atuar, 

exclusivamente, em 11 Territórios de identidade: Sisal, Vale do Jiquiriçá, Sertão do São 

Francisco, Bacia do Jacuípe, Semi-Árido Nordeste II, Agreste de Alagonhias/Litoral 

Norte, Portal do Sertão, Recôncavo, Itaparica, Piemonte Norte do Itapicuru e 

Metropolitano de Salvador.  

O plano institucional para dar maior visibilidade à COPPA, empreendido a partir 

de 2009, minimizou o desconhecimento da população quanto a sua existência, através 
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de reportagens em programas de televisão, rádio e jornal. Todavia, ainda hoje é grande 

o número de pessoas que desconhecem a sua existência. A atuação plena das atividades 

desenvolvidas pelo Núcleo de Estudos Ambientais, tornaria a COPPA um centro de 

referência na área da educação ambiental e pesquisa na área de proteção ao meio 

ambiente, para tanto, sua institucionalização é fundamental para garantir a legitimidade. 

Nas palavras de um policial militar educador “o NEA parece um anjo de uma asa só, 

sempre precisa de outro anjo para fazer o bem, pois sozinho não pode voar para 

salvar.”   

 

5.1 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA COPPA  

 

O policiamento ostensivo é essencialmente preventivo, pois através da sua 

presença, “ostensividade”, o policial militar busca coibir a prática de ações delituosas, 

gerando assim, uma sensação de tranqüilidade pública. Realizar o policiamento 

ostensivo ambiental não é diferente, significar atuar na proteção ambiental antecipando 

a ocorrência do crime, com fulcro de evitar a sua consecução e assim, evitar os danos 

resultantes da ação delituosa, haja vista que uma vez danificado um habitat, dificilmente 

retornará ao seu estado anterior. 

O entendimento geral é que as ações de polícia preventiva devem revestir-se, 

fundamentalmente, de caráter educativo, contribuindo para a mudança comportamental 

das pessoas. Neste contexto, a educação ambiental passou a ser percebida como 

importante instrumento para o sucesso do policiamento ambiental, considerando que 

prevenir o crime ambiental é impedir o dano ambiental, ação muito mais eficiente do 

que recuperar esse dano, haja vista a dificuldade em retornar o ambiente danificado à 

situação original. 

O entendimento de Leff (2010) a este respeito é que,  

 
[...] a solução da crise ambiental [...] não poderá surgir apenas através de uma 
gestão racional da natureza e dos riscos da mudança global. A crise ambiental 
leva-nos a interrogar o conhecimento do mundo, a questionar este projeto 
epistemológico que tem buscado a unidade, a uniformidade e a 
homogeneidade; este projeto que anuncia um futuro comum, negando o 
limite, o tempo, a história, a diferença, a diversidade, a outridade.  

 
Nesse sentido, é facilmente perceptível que as estratégias preventivas do 

policiamento ambiental, com vista a impedir o dano ao meio ambiente, não pode 

restringir-se a ação de presença do policial militar ambiental nos locais de risco. É 
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fundamental desenvolver ações de educação ambiental que construam coletivamente 

com a comunidade um repertório de saberes, de habilidades e de valores que 

possibilitem sua participação ativa na gestão destes espaços. 

O Tenente João Bosco Escopérico de Carvalho, Oficial PM que viria a tornar-se 

o primeiro comandante, em 1972, antes mesmo de exercer tal função, produziu um 

trabalho técnico23 para a Polícia Militar no qual a realização de campanhas educativas 

teria grande importância24 no desenvolvimento do policiamento florestal, bem como, 

previa a realização de um “programa de conscientização, a fim de que o povo possa 

sentir a importância das florestas e aprenda o que elas representam para a sua terra” 25.  

A Cia PFlo passou, então, a desenvolver diversas ações de educação ambiental 

não-formal, como palestras e visitas monitoradas de estudantes. Essas ações visavam 

“transmitir” às pessoas informações de saberes ecológicos validados pela ciência 

dominante, com abstração conceitual sem vinculação com a realidade concreta, tendo 

como objetivo fundamental proteger as florestas e os mananciais da ação antrópica, 

através da conscientização (como se fosse possível) dos participantes das ações 

educacionais, ignorando completamente as questões sócio-culturais que envolviam 

essas pessoas. 

Em 1996, Deraldo Antonio Moraes da Silva, militar, à época no posto de 

Tenente da COPPA, acabara de concluir a especialização em Educação Ambiental na 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Trouxe consigo a idéia de criar na 

COPPA o Núcleo de Estudos Ambientais, o NEA. Na entrevista concedida a este 

pesquisador, Silva relata que a intenção era ampliar as ações esporádicas de educação 

ambiental não-formal realizadas pela COPPA, criando em sua estrutura administrativa 

uma seção que ficaria responsável pela formação de policiais militares ambientais, 

qualificação dos serviços desenvolvidos por estes, oferta de cursos para a população, 

alem de agregar professores e estudantes de diversas Universidades para realizar 

pesquisa com os policiais militares e produzir conhecimento na área de proteção 

ambiental. Segundo Silva (2012) a idéia era:  

 

                                                 
23 Projeto para criação da Polícia Rural, da Polícia Florestal e do Instituto Estadual de Floresta da Bahia – 
IEFBa. Posteriormente este projeto viria a constituir-se em um anteprojeto de lei encaminhada ao 
Governador do Estado, contudo não foi implementado. 
24 Projeto contra desmatamento para proteger a nossa flora. Jornal Tribuna da Bahia, Salvador, 30 de 
julho de 1973, p. 16.  
25 Anteprojeto cria na Bahia Instituto para proteger as florestas. Jornal Diário de Notícias, Salvador, 7 de 
outubro de 1972, p. 3. 
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[...] trazer pessoas de fora para compor o Núcleo, trazer conhecimento da 
área ambiental para a Instituição, já que estamos no nível operativo, mas, no 
nível de planejamento estratégico nós não tínhamos um Órgão de pesquisa, 
então, tentamos suprir isso na área de educação ambiental [...] fazer no NEA 
um grupo multidisciplinar, trazendo a universidade para dentro da Instituição 
e pudéssemos estar aprendendo com eles e eles aprendendo conosco, sempre 
gerando novos conhecimentos. [...] o objetivo era fazer, também, educação 
ambiental formal, promovendo cursos para a comunidade. Por exemplo, 
trazer o pescador infrator para dentro do NEA, para que ele estude a 
legislação de pesca e não cometa os crimes ambientais. A idéia era de um 
NEA que pudesse trazer para dentro a comunidade e o infrator para que ele 
conheça a legislação ambiental e não só representar o Estado dizendo que não 
pode fazer algo sem explicar os motivos.  

 
Naquele mesmo ano Silva produziu o projeto criação e implantação de um NEA 

para a COPPA, tendo como referência o projeto do NEA da UDESC. Em linhas gerais, 

o Núcleo teria como objetivos principais: I - desenvolver e apoiar iniciativas de 

pesquisa interdisciplinares no âmbito ambiental; II - desencadear o processo de 

discussão sobre a questão ambiental com a comunidade miliciana; III - promover o 

intercambio com toda a comunidade miliciana e com a sociedade em geral; IV - 

produzir e difundir documentos em torno do temário; V - participar de eventos 

compatíveis com o objetivo do Núcleo; VI – integrar-se ao Fórum Permanente da 

Sociedade Civil sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento; VII – proceder estudos de 

modo a desvelar as relações existentes entre a problemática ambiental e a situação 

constitucional da corporação em preservar o meio ambiente; VIII - promover cursos, 

seminários e palestras sobre os temas ambientais; IX - obter, sistematizar, analisar e 

armazenar informações ambientais, obtidas através de projetos de pesquisa, revistas 

científicas e outros, com vistas a retroalimentação do ensino, pesquisa e extensão; X - 

capacitar educadores na perspectiva multiplicadores de uma consciência ecológica-

política. 

O NEA seria composto de uma equipe, coordenada por um capitão PM, podendo 

fazer parte membros da sociedade civil, desde que qualificados na área ambiental, 

integrantes de Organizações Não Governamentais, interessadas em promover os 

objetivos no Núcleo, além de entidades governamentais. 

A proposta seguiu o tramite obrigatório para institucionalização do NEA pela 

Polícia Militar na organização estrutural e funcional da COPPA. Enquanto aguardava 

esta institucionalização, o NEA ficou vinculado ao subcomando da COPPA, depois ao 

Setor de Qualidade e Telemática. A partir de 2006 ganhou o status de seção 

administrativa, todavia, permanecia irregular, já que, até então, a Polícia Militar não a 

criara na organização estrutural da COPPA.  
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Os trabalhos iniciaram com uma parceria informal com o Instituto de Biologia 

da Universidade Federal da Bahia e com o Zoológico de Salvador. Segundo Silva 

(2012) havia uma troca de saberes onde os policiais militares da COPPA “levavam para 

o Instituto de Biologia o conhecimento inerente a atividade de policiamento ambiental e 

eles traziam o conhecimento de biologia, de fauna marinha, ave-fauna, etc.” (SILVA, 

2012).    

A idéia de “trazer” a Universidade para dentro do NEA e, conseqüentemente, 

para dentro da COPPA, com fulcro de desenvolver pesquisas na área de proteção e 

educação ambiental, estagnou diante de diversas barreiras institucionais. O NEA não 

conseguiu desenvolver-se como centro de referência de pesquisa e educação ambiental, 

quer fora, quer dentro da Polícia Militar da Bahia. Pior ainda, em algum momento 

histórico, esta seção passou a ser vista pelos policiais militares como um local de 

descanso, um local de pouco esforço, onde é possível “fugir” do desgaste físico e do 

perigo resultante do policiamento ostensivo ambiental. Ficou informalmente 

institucionalizado que apenas os policiais militares empregados diretamente no NEA ou 

nas seções administrativas da COPPA poderiam realizar ações de educação ambiental, 

cabendo unicamente a estes a decisão de como desenvolver as atividades em educação 

ambiental. 

Mesmo após 17 anos, desde que foi encaminhado o 1º Projeto de implantação do 

NEA ao alto Comando da Polícia Militar da Bahia, nove anos após a redação da Carta 

de Amaralina e de várias outras propostas encaminhadas ao longo do tempo, até os dias 

de hoje o NEA funciona de forma irregular na organização estrutural e funcional da 

COPPA. 

Várias conseqüências advêm desta irregularidade, muitas delas afetam 

diretamente a qualidade das atividades em educação ambiental desenvolvidas pelo 

NEA. Por exemplo, o planejamento das atividades em educação ambiental 

desenvolvidas pelo Núcleo é de competência da Seção de Planejamento Operacional 

(SPO), que como o próprio nome diz, é a seção responsável por assessorar o 

Comandante nos assuntos relativos ao planejamento, controle e estudo de ações de 

policiamento ostensivo. Algumas vezes, o próprio Núcleo tentou planejar suas 

atividades em educação ambiental, contudo, no ano de 2009, a Diretoria de Ensino da 

Polícia Militar exigiu que a SPO passasse a fazê-lo, para dar validade a estas atividades 

educativas, já que não reconheciam a legitimidade do NEA. 
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A SPO utiliza dois instrumentos para planejar as atividades em educação 

ambiental, a Ordem de Serviço ou a Nota de Instrução. Guedes (1990) as definem 

como:  

 
[...] documento no qual se determina o cumprimento de uma ação que requer 
maiores detalhes ou uma operação policial militar de pequeno porte [...] 
quando se tratar de matéria relativa a ensino ou instrução, emprega-se a Nota 
de Instrução [...] ambas possuem a mesma forma, isto é, os mesmos 
parágrafos”. 
 

Como vimos tanto a Ordem de Serviço quanto a Nota de Instrução têm a mesma 

estrutura, contando com cinco itens: Finalidade, Documentação Básica, Objetivo, 

Condições de Execução e Prescrições Diversas. A “Finalidade” destina-se a apresentar o 

motivo para o qual foi confeccionado o documento. A “Documentação Básica” diz 

respeito aos “documentos, leis, regulamentos, diretrizes, instruções, etc. que deram 

origem [...] ou que servem como elemento de consulta ou amparo legal” (GUEDES, 

1990), seria o referencial teórico da atividade. O “Objetivo” diz respeito ao que se 

pretende alcançar com a atividade educativa, são parâmetros e indicadores para nortear 

os responsáveis pela ação. As “Condições de Execução”, por sua vez, versa sobre “a 

maneira detalhada de como deverá ser cumprida a missão” (GUEDES, 1990), a 

metodologia recomendada para realização da ação, logística necessária, local, data, 

horário e responsáveis pela ação. As “Prescrições Diversas” diz respeito a orientações 

complementares, advertências, restrições e recomendações e providências que deverão 

ser adotadas após a realização da atividade. 

Planejar uma ação ou operação militar de pequeno porte, não é, em hipótese 

alguma, o mesmo que planejar uma atividade educativa que ajude a espécie humana a 

viver em harmonia com a natureza, com seu semelhante, com si próprio e capaz de 

fomentar a construção de valores éticos sociais e ambientais. Como expressou Araújo 

(2002), promover a “reconciliação entre o mundo da cultura e o mundo da natureza ao 

desafiar jargões desenvolvimentistas e reducionismos alienantes formadores de 

opiniões”. 

Outra conseqüência da irregularidade do NEA, diz respeito ao pessoal 

empregado na seção. Apesar do projeto que a fundamentou prever a participação de 

pessoas civis, isso nunca aconteceu. Exclusivamente policiais militares trabalharam 

nesta atividade, sendo 3 o número maior de policiais empregados, chegando a ficar com 

apenas um policial militar durante um bom tempo.  
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Quando há necessidade de outros policiais para realizar a atividade de EA, a 

Seção de Planejamento Operacional “escala” (isto quer dizer: determina) policiais 

militares empregados em outras seções administrativas, independente se conhecem a 

atividade, se tem afinidade ou se desejam participar dela.      
Ainda tratando dos policiais militares que trabalham no NEA, durante todo o 

tempo que estive com eles, foi comum afirmarem que não se sentiam preparados para 

desenvolver atividades em educação ambiental. Achavam que necessitavam de mais 

conhecimento. Segundo eles quando são vistos lendo livros, revistas ou na internet, são 

chamados de “macetosos26”, o que lhes irrita e desanima.    

A terceira conseqüência da irregularidade do NEA é que as documentações e 

registros de arquivos (físicos ou digitais) referentes às atividades em educação 

ambiental encontram-se espalhadas por diversas seções; as mais antigas, referentes aos 

anos anteriores a 2009, foram perdidas. Segundo informações dos Chefes da SPO e do 

NEA, os arquivos físicos anteriores a 2009 foram danificados pela umidade do local 

onde estavam guardados e os arquivos digitais foram perdidos ao formatarem as 

máquinas em que estavam armazenados. Em virtude disso, restringi a análise dos 

planejamentos ao período de 2009 a 2012.  

Neste período foram planejadas 26 atividades em educação ambiental para 

serem realizadas através do NEA, sendo 14 delas através de Ordens de Serviço e 12 por 

meio de Notas de Instrução. Todavia, constatei, através da análise dos relatórios 

administrativos anuais e dos relatórios produzidos pelos policiais após a realização das 

atividades em educação ambiental, que o NEA desenvolveu 113 atividades voltadas 

para a educação ambiental. Ou seja, 77% das atividades educativas não foram sequer 

planejadas. Isto não quer dizer, contudo, que estas atividades foram realizadas 

informalmente, sem conhecimento do Gestor (comandante) da COPPA, pois isso 

dificilmente aconteceria em uma organização com rígida disciplina. 

Segundo Tonso (2005), 

 
“quanto mais variado o “Cardápio”, maior a possibilidade de 
desenvolvimento sem necessidade de crescimento inútil, maior a 
possibilidade de crescimento sem descaracterização e finalmente, maior a 
possibilidade de caracterização que leve a um sentimento de 
PERTENCIMENTO a uma COMUNIDADE DE APRENDIZAGEM, 
diversa e específica.” 
 

                                                 
26 Policial que não gosta de trabalhar e se esquiva de suas obrigações utilizando subterfúgios.  
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A análise dos registros históricos do período em estudo constatou que a COPPA 

possui  um diminuto cardápio de atividades em educação ambiental. Neste período 

foram desenvolvidas três tipos de atividades: a palestra, a exposição e a trilha de 

interpretação ambiental.  

Abaixo, temos o gráfico com o percentual de cada tipo de atividade de EA 

realizada pela COPPA, no período compreendido de 2009 a 2012. 

 
             Figura 7. Porcentagem de tipos de atividades em educação ambiental 

desenvolvidas pela COPPA, de 2009 a 2012. 
 
Com percentual de 52% do total de atividades, a exposição (chamado pelos 

policiais militares ambientais de “estande”) é a tipo de educação ambiental mais 

desenvolvida. Segundo Cardoso (2005), a exposição é “na sua essência, o palco e o 

espaço cênico onde os vários códigos comunicativos interagem, se compõem e se 

articulam fazendo a sintaxe da imagem global”.  

  
[...] expor é sobretudo um processo cujo resultado não é o de um novo 
objecto, mas é antes, o de uma profunda experiência cognitiva. Quer isto 
dizer que à pura percepção dos objectos se sobrepõe a sua interpretação; a 
orientação à sua leitura; a intervenção do observador e a sua apropriação 
simbólica ao seu valor de uso (Cardoso, 2005 apud Bourdieu, 2000). 

 
Na realização da exposição a COPPA apresenta os fardamentos e equipamentos 

utilizados pela instituição no policiamento ambiental, objetos apreendidos durante o 

policiamento, animais taxidermizados, banners, cartazes, e distribuição de materiais 

informativos, como folders e cartilhas. A metodologia adotada visa permitir a leitura, a 

interpretação e a percepção dos objetos e despertar o interesse dos visitantes. O policial 

militar ambiental, à medida que explica ao cidadão a funcionalidade de seu objeto de 

interesse, informa a respeito da história e das atividades desenvolvidas pela COPPA, 

conectando-as com temas socioambientais e de preservação do meio ambiente.  
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Figura 8. Policiais militares da COPPA realizando 

atividade de educação ambiental (Exposição) 
no bairro de Cajazeiras, Salvador, 2012 

 

 
Figura 9. Materiais utilizados na exposição para educação ambiental da COPPA no bairro de 

Cajazeiras, Salvador, 2012. 
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A motivação reside em possibilitar o diálogo entre os objetos e conceitos com as 

pessoas que visitam a exposição, bem como a troca de saberes destas pessoas com os 

policiais militares ambientais. 

Os policiais militares responsáveis pela montagem da exposição ficam também 

responsáveis pelo desenvolvimento da atividade educativa. Não possuem qualquer 

conhecimento a respeito das técnicas expositivas, o fazem extintivamente, adotando a 

distribuição das áreas de exposição de modo a que esta provoque um sentido de 

orientação e conforto ao visitante.  

As atividades em educação ambiental expositivas da COPPA são desenvolvidas 

por, no mínino, 4 horas, não sendo incomum acontecerem durante todo o dia. Estas 

longas atividades educativas tornam-se muito cansativas para os policiais militares e a 

conseqüência tem sido o desânimo dos policiais, devido às repetições das informações; 

cansaço, por que são realizadas em pé, por exigir constante movimentação e interação 

com as pessoas, e, por fim, irritação, por que não desejam mais participar deste tipo de 

atividade, porém, acreditam que a mudança não depende deles. 

Os pontos negativos da atividade de EA expositiva da COPPA, mais citados 

pelos policiais militares em seus relatórios são: a falta de conhecimento e informação 

sobre a realização da atividade, por parte do corpo docente das escolas; o material 

utilizado na exposição, em sua grande maioria, não pertencia a COPPA27; locais 

inadequados para a exposição por deixar os materiais expostos as intempéries ou ser de 

difícil acesso; Inexistência de um veículo adequado para transportar os materiais da 

exposição, sendo levados em veículos abertos, o que os deixa expostos às intempéries, 

comprimidos e aumenta a possibilidade de cair da carroceria e danificar ou extraviar-se; 

transporte para a equipe que vai trabalhar (algumas vezes ficam aguardando por mais de 

uma hora para irem embora após o término do evento); por diversas vezes não ter sido 

disponibilizado água e refeição para o pessoal empregado;        

A segunda atividade de EA mais desenvolvida pela COPPA é a palestra, com 

percentual de 43% (49 atividades). Normalmente é desenvolvida por apenas um policial 

militar, que se posta em uma posição de destaque no local onde ocorre a atividade. 

Utiliza como roteiro projeções em power point para discorrer verbalmente a respeito do 

tema proposto. As pessoas ficam sentadas em silêncio, como espectadores e, ao final da 

                                                 
27 Referiram-se ao mel, extrato de própolis, pólen, balas de mel, produtos emprestados pelo Apiário São 
José e animais da fauna silvestre taxidermizados emprestados pelo Museu Interativo de Anatomia 
Comparada da Universidade Federal da Bahia. 
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atividade, lhes são possibilitadas fazer questionamentos acerca do tema apresentado. 

Este é o momento do diálogo e da troca de saberes entre os policiais militares e as 

pessoas que participam.  Assemelha-se muito a uma aula expositiva. Toda a atividade 

dura em média 1h30min, a fala do palestrante dura aproximadamente uma hora, o que 

deixa pouco tempo para o diálogo.  

As palestras possuem pouca variação, girando em torno de quatro grandes temas. 

Abaixo temos o mapa com o percentual dos principais temas abordados nas palestras. 

  

    
Figura 10. Porcentagem dos principais temas abordados nas palestras da COPPA no período de 2009 a 

2012. 
 
O principal tema discutido trata dos conceitos ecológicos, das dimensões 

técnicas dos processos ecológicos, conceitos de fauna e flora, os grandes biomas do 

Brasil e da Bahia, a biosfera, tecnosfera e sociosfera, animais silvestres e exóticos.  

O segundo tema aborda as atividades desenvolvidas pela COPPA na proteção do 

meio ambiente, missão institucional, evolução histórica, distribuição geográfica, 

competências, visão de futuro, organização estrutural e funcional, principais estratégias 

de policiamento ambiental, e os principais crimes ambientais praticados no Estado da 

Bahia.   

O terceiro grande tema aborda as questões do desenvolvimento sustentável 

(conceito e evolução histórica), as diretrizes da gestão ambiental, consumo responsável, 

boas práticas ambientais, reflexão sobre valores socioambientais, produção e gestão de 

resíduos sólidos e líquidos, recursos hídricos e minerais, e os conflitos do atual modelo 

de civilização.  
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O quarto grande tema discorre a respeito da legislação ambiental, sua evolução 

histórica, fundamentos do direito ambiental, as principais leis, decretos, portarias e 

resoluções, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (limites e peculiaridades), 

as questões dos espaços especialmente protegidos (tipos e regulamentações) e as 

principais leis de proteção a fauna, à flora e à pesca.  

A trilha de interpretação foi a menor atividade em educação ambiental 

desenvolvida pela COPPA no período de 2008 a 2013. Neste tempo foram realizadas 

apenas 5 atividades, correspondendo ao percentual de 5%. Para Rocha (2010), esta 

atividade é uma excelente alternativa para trabalhos educativos em campo, 

possibilitando múltiplos estímulos sensoriais, a partir da experiência prática, da 

reflexão, da análise de seus recursos e da interpretação de suas belezas. Além disso, a 

própria paisagem é utilizada como recurso didático para compreensão sobre a complexa 

temática ambiental. 

 Desde a sua concepção pelo NEA, a trilha de interpretação ambiental, foi 

planejada para ser desenvolvida no Parque Metropolitano de Pituaçu e no Parque 

Joventino Silva, espaços com considerável importância ecossistêmica por constituírem 

remanescentes de mata atlântica localizada no ambiente urbano de Salvador. Vale 

ressaltar que a sede da COPPA fica dentro do perímetro do Parque Metropolitano de 

Pituaçu, o que soa, no mínimo estranho, considerando que a trilha ecológica foi 

desenvolvida apenas 5 vezes em quatro anos.     

 
“as áreas naturais protegidas oferecem oportunidades únicas para a 
(re)aproximação das pessoas aos ambientes naturais, aliando conhecimento, 
reflexões, desafios, afetividade, curiosidade, imaginação e noção de 
pertencimento, o que facilita o cumprimento dos objetivos da educação 
ambiental e da conservação da natureza” 
(ROCHA, 2010 Apud VASCONCELLOS, 2006). 
 

Essa atividade foi planejada para estudantes da rede pública de ensino. O 

objetivo é promover ações de EA nos parques de Pituaçu e Joventino Silva, 

desenvolvendo nos alunos uma compreensão integrada do meio ambiente em suas 

múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, 

políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos, com vistas a conservação, 

recuperação e melhoria do meio ambiente. 
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Figura 11. Atividade de EA, Ecotrilha, realizada pela COPPA no Parque Metropolitano de Pituaçu, 

outubro de 2009. 
Fonte: Diário Oficial do Estado da Bahia, 07.10.2009. Foto de Alberto Coutinho. 

   
A metodologia consistia em caminhar pela área verde do parque, possibilitando 

aos alunos a audição dos sons da mata, o toque, o cheiro e a interação com as pessoas 

que convivem neste espaço e conhecer as questões ambientais e sociais do local. 

As Voluntárias Sociais da Bahia apoiaram duas das quatro edições do projeto 

Ecotrilha, fornecendo transporte e lanche aos estudantes. Os policiais militares 

ambientais do NEA ficaram irritados, quando, logo após a segunda atividade, o Diário 

Oficial do Estado da Bahia de 7 de outubro de 2009, publicou que “[...] a primeira 

edição do projeto Ecotrilha, uma iniciativa das Voluntárias Sociais (VCB) em parceria 

com a Companhia de Polícia de Proteção Ambiental” (ECOTRILHA, 2009), invertendo 

o papel da COPPA de protagonista para coadjuvante da ação ambiental. A este respeito 

um policial militar ambiental, identificado neste trabalho como B3, declarou: “Foi 

minha pior decepção. Por que nós sentamos, pesquisamos e escrevemos cada linha que 

tem ali [...] quando executamos, eles disseram (o Diário Oficial) que o projeto foi das 

Voluntárias Sociais com participação da COPPA. Nem o reconhecimento a gente teve, 

a gente não levou nada. Isso vai abatendo a gente”. 

Abaixo temos a capa do Diário Oficial do Estado do dia 7 de outubro de 2009, 

com a reportagem sobre a Ecotrilha citada por B3.  
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Figura 12. Matéria jornalística publicada no do Estado da Bahia, em 7.10.2009, versando a respeito da 
atividade de Ecotrilha da COPPA.  
 
 A Análise dos arquivos da Seção de Planejamento Operacional (SPO) e do 

Núcleo de Educação Ambiental permitiu-me constatar que as ações de educação 

ambiental da COPPA não ficam restritas aos policiais militares ambientais do Núcleo de 

Educação Ambiental (NEA). Encontrei planejamentos de operações policiais que 

previam a realização de atividades em educação ambiental ora no seu conceito, ora nos 

seus objetivos, assim como, relatórios descrevendo atividades em educação ambiental 

realizadas por policiais militares ambientais mesmo sem serem previstas no conceito 

e/ou nos objetivos das operações. 

A 2ª constatação é que o curso de policiamento ambiental foi a única atividade 

educativa que trata a respeito de educação ambiental em os policiais militares 

participaram, todas as outras atividades trataram acerca de técnicas policiais militares. 

Este curso acontece uma vez a cada ano, tendo ocorrido três edições até o momento, em 

2010, 2011 e 2012. Tem por objetivo proporcionar conhecimentos, experiências e 

habilidades que capacitem o policial militar a executar as mais diversas tarefas e 

atividades operacionais e administrativas do Policiamento Ambiental. Apesar da 

importância apenas 5,8% dos policiais militares da COPPA tiveram a chance de realizá-

lo, haja vista que, em média, 2 das 30 vagas do curso são ofertadas exclusivamente para 

estes policiais. 
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Outra constatação, é que a COPPA limita-se a reagir às solicitações de 

atividades em educação ambiental, sendo procedimento obrigatório para planejamento e 

posterior realização de uma atividade, que este seja precedida de solicitação do 

interessado pela sua realização. A falta de iniciativa institucional em provocar a 

realização de atividades em educação ambiental impede ou, no mínimo, dificulta a 

ampliação do cardápio de atividades, a construção coletiva da atividade e a adaptação da 

atividade à realidade socioambiental onde será desenvolvida.  

Durante a análise dos arquivos verifiquei que a COPPA perdeu diversas 

oportunidades de realizar atividades em educação ambiental durante a realização de em 

eventos voltados para a pauta ambiental, limitando–se a realizar, tão somente o 

policiamento. Por exemplo, temos os eventos voltados para a agenda ambiental 

promovidos pela Secretária do Meio Ambiente no Parque Metropolitano de Pituaçu, tais 

como a Feira Reviva Parque, que reunia, todos os domingos, expositores da comunidade 

local no propósito de gerar oportunidade para as pessoas exporem seus manufaturados; 

o Dia Mundial do Meio Ambiente, em que foram plantadas mil mudas de plantas 

nativas e reuniu um público de aproximadamente mil e quinhentas pessoas entre 

estudantes, professores e moradores locais; Dia Mundial da Árvore, com o plantio de 

trezentas mudas de plantas nativas e a Semana da Criança, que recebeu 

aproximadamente um público de quatro mil pessoas oriundas de escolas, comunidade e 

outros visitantes. Além disso, outras instituições, como a Faculdade de Tecnologia e 

Ciências – FTC, promoveu algumas edições de eventos semelhantes no Parque 

Metropolitano de Pituaçu.  

 

6 METODOLOGIA 

 

A pesquisa em educação ambiental é essencialmente qualitativa, porque é parte 

da essência da educação a necessidade de explorar, nos espaços ocultos das ações 

educativas cotidianas, uma realidade diversa, dinâmica, complexa e específica. Para ser 

compreendida, da forma mais abrangente possível, essa realidade não pode ser somente 

quantificável, reduzida à operacionalização de variáveis matemáticas, é preciso buscar 

nesta atividade educativa significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes 

(Minayo, 2002). 
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Segundo Tozone-Reis (2005) a pesquisa em educação ambiental tem como 

objetivo principal produzir conhecimentos pedagógicos para a consolidação da 

dimensão ambiental na educação. 

A escolha pela Companhia de Policia de Proteção Ambiental (COPPA) como 

local da pesquisa deu-se em virtude desta Unidade Militar ser uma das mais antigas 

instituições de fiscalização ambiental do Estado da Bahia e desenvolver, 

concomitantemente, atividades em educação ambiental a mais de três décadas. 

Para realização desta pesquisa foi utilizado o procedimento metodológico do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que constitui um novo método que vem sendo 

desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP), desde o final da década de 1990, 

para as pesquisas de opinião e de representação social, que tenham como material de 

base depoimentos ou outros suportes de material verbal. Este novo método permite que 

os resultados possam ser generalizados e apareçam numa escala coletiva, como 

depoimento sob a forma de discurso, permitindo um significativo ganho de qualidade 

nessas pesquisas (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012).  

 
O DSC consiste, então, numa forma não-matemática nem metalingüística de 
representar (e de reproduzir), de modo rigoroso, o pensamento de uma 
coletividade, o que se faz mediante uma série de operações sobre os 
depoimentos, que culmina em discursos-síntese que reúnem respostas de 
diferentes indivíduos, com conteúdos discursivos de sentido semelhante 
(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005). 
 

O DSC é uma técnica qualiquantitativa que propõe a organização e tabulação de 

dados qualitativos de natureza verbal, obtidos através de depoimentos verbais obtidos 

em qualquer manifestação discursiva que se possa encontrar em textos e documentos 

escritos, tendo como fundamento os pressupostos teóricos da Representação Social, que 

abordarei mais a frente.  

Segundo Lefévre e Lefévre (2003) o DSC representa uma mudança significativa 

na qualidade, na eficiência e no alcance das pesquisas qualitativas, porque vai permitir 

que se conheça, com a segurança dos procedimentos científicos, em detalhe e na sua 

forma natural, os pensamentos, representações, crenças e valores, de todo tipo e 

tamanho de coletividade, sobre todo tipo de tema que lhe diga respeito. 

No que se refere a característica quali-quanti do DSC, Lefévre e Lefévre, 

registram que: 

 
[...] o DSC apresenta é a dupla representatividade – qualitativa e quantitativa 
– das opiniões coletivas que emergem da pesquisa: a representatividade é 
qualitativa porque na pesquisa com o DSC cada distinta opinião coletiva é 
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apresentada sob a forma de um discurso, que recupera os distintos conteúdos 
e argumentos que conformam a dada opinião na escala social; mas a 
representatividade da opinião também é quantitativa porque tal discurso tem, 
ademais, uma expressão numérica (que indica quantos depoimentos, do total, 
foram necessários para compor cada DSC) e, portanto, confiabilidade 
estatística, considerando-se as sociedades como coletivos de indivíduos  
(LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2006a). 
[...] 
... no DSC, o caráter coletivo e social do pensamento não requer, como 
condição prévia necessária, que os elementos a serem somados sejam 
idênticos ou tornados idênticos, como acontece na soma quantitativa. Mas, se 
esta soma qualitativa é condição necessária para gerar o pensamento coletivo 
não é, ao mesmo tempo, condição suficiente uma vez que tal soma só é 
plenamente capaz de produzir o pensamento coletivo ou social graças a um 
fundamento ou pressuposto quantitativo, ou seja, graças ao fato de que cada 
um dos indivíduos inquiridos na pesquisa, escolhido com base em algum 
critério de representatividade social, grupal ou populacional, contribui, com 
sua cota de fragmento de pensamento, para o pensamento coletivo  
(LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2004). 

 

A proposta do DSC é ler o que está representado no discurso de um grupo, 

consiste basicamente em analisar o material verbal coletado, extraído de cada um dos 

depoimentos, resgatando o estoque de representações sobre um determinado tema, 

presentes num dado espaço social, num dado momento histórico. Neste caso específico, 

a percepção dos policiais militares da COPPA a respeito da educação ambiental. Para 

entender o que as coletividades pensam “é preciso descrever esse pensamento e 

interpretá-lo, ou mais precisamente, primeiro descrevê-lo, para depois interpretá-lo” 

(LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2005).     

A matéria prima do DSC são os depoimentos verbais ou obtidos em qualquer 

manifestação discursiva, sob a forma de um ou vários discursos-síntese escritos na 

primeira pessoa do singular. É um discurso síntese elaborado com pedaços de discursos 

de sentido semelhante reunidos num só discurso, expressando o pensamento de uma 

coletividade, como se esta coletividade fosse o emissor desse discurso, um 

compartilhamento de idéias dentro de um grupo social (SALES et al, 2007). Entende-se 

por discurso todo posicionamento argumentado (DUARTE, 2009). Isso não significa 

que cada um, individualmente, manifesta a mesma idéia ou expressão, próxima de uma 

homogeneidade, mas que em seu conjunto, ou no coletivo, tal discurso é representativo 

do pensamento de todos.  

Para Lefévre e Lefévre (2005), 

 
Em termos metodológicos, o pensamento coletivo está mais validamente 
presente no indivíduo que no grupo, uma vez que o pensamento coletivo é a 
presença, internalizada no pensar de cada um dos membros da coletividade, 
de esquemas sociocognitivos ou de pensamentos socialmente compartilhado. 
Para obter o pensamento coletivo, é preciso, então, convocar os indivíduos, 
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um a um, o universo ou uma amostra representativa de uma coletividade, 
para que cada indivíduo possa expor seu pensamento social internalizados, 
livre da pressão psicossocial do grupo e para que o conjunto dessas 
individualidades opinantes possa representar, sociológica e estatisticamente, 
uma coletividade.  
 

A produção do DSC é um processo complexo, subdividido em vários momentos 

e efetuado por meio de uma série de operações realizadas sobre o material verbal 

coletado nas pesquisas. São necessárias quatro figuras metodológicas: Expressões-

Chave, Idéias Centrais, Ancoragens e o Discurso do Sujeito Coletivo propriamente dito.   

Lefèvre e Lefèvre (2003) compreendem as Expressões Chave como “pedaços, 

trechos do discurso, que devem ser destacados pelo pesquisador, e que revelam a 

essência do conteúdo do discurso ou a teoria subjacente”. Selecionar as Expressões-

Chave significa depurar do discurso tudo o que é irrelevante, não essencial, secundário, 

buscando ficar, o máximo possível, com a essência do pensamento, tal como ela aparece 

literalmente no discurso analisado (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012).  

As Idéias Centrais, por sua vez, são “fórmulas sintéticas que descrevem os 

sentidos presentes nos depoimentos de cada resposta e também nos conjuntos de 

respostas de diferentes indivíduos, que apresentam sentido semelhante ou 

complementar” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2005). 

Lefèvre e Lefèvre (2003) entendem que a Idéia Central: 

 
[...] é um nome ou expressão linguística que revela, descreve e nomeia, da 
maneira mais sintética e precisa possível, o(s) sentido (s) presentes em cada 
uma das respostas analisadas e de cada conjunto homogêneo de Expressões 
Chave, que vai dar nascimento, posteriormente, ao DSC. 
A Idéia Central tem, pois, uma função eminentemente discriminadora, ou 
paradigmática e classificatória, permitindo identificar e distinguir cada 
sentido ou posicionamento presente nos depoimentos ou nos conjuntos 
semanticamente equivalentes de depoimentos. 
  

As Idéias Centrais são o que o entrevistado quis dizer (ou o quê, sobre o quê) e 

as Expressões-Chave são como isso foi dito, “fica mais fácil entender ‘o quê’ um 

indivíduo ou um grupo de indivíduos quis dizer observando ‘como’ essa idéia acabou se 

materializando num determinado discurso” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012). 

Algumas Expressões-chave remetem não apenas a uma Idéia Central 

correspondente, mas também e explicitamente a uma afirmação que denominamos 

Ancoragem. Moscovici (2007) entende que Ancorar é “classificar e dar nome a alguma 

coisa [...] é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, em 

nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma categoria 

que nós pensamos ser apropriada”.  
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Segundo Lefèvre e Lefèvre (2005) as Ancoragens são fórmulas sintéticas que 

descrevem as ideologias, os valores, as crenças, presentes no material verbal das 

respostas, sob a forma de afirmações genéricas destinadas a enquadrar situações 

particulares. Lefèvre e Lefèvre (2005) afirmam que “na metodologia do DSC, 

considera-se que existem Ancoragens apenas quando há, no material verbal, marcas 

discursivas explícitas dessas afirmações genéricas”. É importante ressaltar que nem 

sempre as Ancoragens estarão presentes no discurso analisado. 

O Discurso do Sujeito Coletivo é a reunião das Expressões-Chave presentes nos 

depoimentos, que têm Idéias Centrais e/ou Ancoragens de sentido semelhante ou 

complementar, redigidos na primeira pessoa do singular, com a finalidade de fazer o 

pensamento coletivo falar diretamente, sem intermediação do comentário teórico do 

pesquisador, preservando, assim, na escala coletiva, a natureza discursiva do 

pensamento e sua autonomia.  

“Isso implica instituir um sujeito capaz de incorporar nele o discurso do 

pensamento coletivo” (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2012). Para Lefèvre e Lefèvre (2005) o 

“eu” do DSC é uma tentativa de resgate desse “eu social ou coletivo”, é um recurso 

criado para fazer emergir o inconsciente social que fala no indivíduo e, para sinalizar 

que a sociedade se impõe ao indivíduo pela internalização inconsciente de seus 

discursos, ele precisa ser enunciado na primeira pessoa do singular. 

Para construção do DSC desta pesquisa realizei entrevistas verbais e escritas. A 

amostragem foi feita escolhendo 60 dentre os 120 policiais militares que trabalham na 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA). Deste universo, 50 deles não 

são diretamente responsáveis por realizar atividades em educação ambiental, 

trabalhando no policiamento ostensivo ambiental e 10 policiais militares estão 

diretamente responsáveis por realizar atividades em educação ambiental, seja por que 

trabalham na Seção responsável pela execução de EA, seja por que trabalham no serviço 

administrativo e são “convocados” para realizar atividades educativas. Com os 

primeiros realizei entrevistas escritas aplicando um questionário com duas questões 

abertas, para que respondessem suas concepções em torno do conceito de educação 

ambiental e sua conexão com o policiamento ambiental. Das respostas obtidas foi 

possível extrair as Idéias Centrais em torno das quais foram construídos os DSCs. As 

análises foram apresentadas de forma quantitativa, através de gráficos representando a 

freqüência relativa das respostas que contribuíram com os diferentes tipos de DSCs 

resultantes das respostas dos policiais militares, que contribuíram com sua parte para a 
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constituição do Discurso, bem como, de forma qualitativa, através dos próprios 

discursos construídos em torno de cada Idéia Central. 

Com os 10 policiais militares responsáveis por realizar atividades em educação 

ambiental, realizei a entrevistas verbais seguindo um roteiro comum a todos, tratando a 

respeito da execução das atividades em educação ambiental. A análise foi apresentada 

de forma qualitativa, através dos DSCs destes policiais militares.  

As entrevistas ocorreram na sede da COPPA, em uma sala climatizada, com 

presença apenas deste pesquisador e do entrevistado. Todos assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido da pesquisa, sendo-lhes garantido o anonimato. Para 

isso, cada policial militar depoente foi identificado por um grupo alfa-numérico, 

formado pelo Grupo Focal em que foi classificado e a ordem em que foi entrevistado 

(exemplo: B8). Foi valorizada a liberdade de falar, de pensar e argumentar dos policiais 

militares.  

Depois de transcritas, as entrevistas orais foram comparadas com a transcrição, 

para conferir a fidelidade, e após isso foram editadas (correção de palavras erradas, 

concordâncias nominais e verbais, palavras em inglês, pontuação de acordo com o 

conteúdo das frases), contudo, manteve-se o sentido do que foi falado.  

No desenvolvimento das entrevistas foi possível avaliar dos policiais militares 

suas atitudes, condutas, reações, etc. 

Para análise das percepções foi necessária exaustiva leitura e separação das falas 

individuais de cada um dos depoimentos dos policiais militares ambientais, extraí as 

respectivas Idéias Centrais e Ancoragens e as suas correspondentes Expressões Chave. 

Com as Idéias Centrais/Ancoragens e Expressões-chave semelhantes compus vários 

discursos-síntese que são os Discursos do Sujeito Coletivo. Para os depoimentos 

contraditórios a respeito de uma mesma questão, foram elaborados DSC para as falas 

concordantes e para as falas discordantes.  

Apesar de dividir os policiais militares da COPPA em dois grupos distintos, 

tanto os questionários, quanto as entrevistas verbais foram realizadas individualmente, 

apenas com a presença deste pesquisador e do entrevistado. 

O processo final, seguindo a técnica do DSC, foi a elaboração da síntese, 

utilizando um discurso único redigido na primeira pessoa do singular, compondo a 

interpretação da realidade dos policiais militares da COPPA quanto a educação 

ambiental.  



100 
 

Todos os sujeitos individuais com os quais o sujeito coletivo foi composto 

estiveram representados no Discurso Coletivo, não foi posto na “boca do coletivo” nada 

do que não estivesse “na boca dos indivíduos” que compuseram este coletivo; com 

fulcro de não trair, de nenhum modo, nenhum dos sujeitos individuais dos quais foi 

composto.  

Para conhecer e falar a respeito do fenômeno estudado e determinar o cenário do 

estudo foi necessário utilizar de outras fontes de evidência. Uma das fontes foi a revisão 

da literatura. Através da pesquisa bibliográfica, pude conhecer a evolução história, 

fundamentos, diretrizes, objetivos, definições e classificações da educação ambiental, 

assim como, analisar a Política de Meio Ambiente nos cenários nacional e internacional 

e conhecer a evolução histórica da Polícia Militar do Estado da Bahia. A pesquisa 

bibliográfica foi fundamental para selecionar referenciais teóricos pertinentes às 

Representações Sociais e ao Discurso do Sujeito Coletivo e que pudessem contribuir 

com o entendimento da teoria e do método. 
A pesquisa documental e registros em arquivo foram duas outras fontes de 

evidência fundamentais, principalmente para interpretar e conhecer a história, missão, 

valores, princípios e estrutura organizacional e funcional da COPPA, haja vista a 

inexistência de referenciais teóricos tratando de qualquer tema pertinente a Companhia 

de Polícia de Proteção Ambiental.   

A respeito da pesquisa documental Yin (2001) fala que: 

 
[...] o uso mais importante de documentos é corroborar e valorizar as 
evidências oriundas de outras fontes. Em primeiro lugar, os documentos são 
úteis na hora de se verificar a grafia correta e os cargos ou nomes de 
organizações que podem ter sido mencionados na entrevista. Segundo, os 
documentos podem fornecer outros detalhes específicos para corroborar as 
informações obtidas através de outras fontes. Se uma prova documental 
contradizer algum dado prévio, ao invés de corroborá-lo, o pesquisador [...] 
possui razões claras e específicas para pesquisar o tópico de estudo com mais 
profundidade. 
 

A adoção da pesquisa documental como fonte de evidência, contribuiu, também, 

para conhecer o processo da educação ambiental da COPPA. Para isso utilizei os 

seguintes documentos: Boletim Geral Ostensivo28, Boletim Interno Ostensivo29, Cartas, 

Diário Oficial do Estado da Bahia, Estudos, Memorandos, Ofícios, Projetos de 

atividades em educação ambiental, propostas de projetos, Folderes, Notas de Instrução, 

                                                 
28 Publicação institucional interna dos atos administrativos da Polícia Militar da Bahia. 
29 Publicação institucional interna dos atos administrativos da Companhia de Polícia de Proteção 
Ambiental. 
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Ordens de Serviço, Ordens de Policiamento Ostensivo, Planos, Pareceres, 

Regulamentos e Relatórios. 

A respeito do uso do Registro em Arquivo como fonte de evidência, Yin (2001) 

adverte: 

 
[...] a maioria dos registros em arquivos foi produzida com um objetivo 
específico e para um público específico [...] e essas condições devem ser 
avaliadas por completo, a fim de interpretar a utilidade de quaisquer registros 
arquivados. 
 

Constatei que alguns registros em arquivos referentes ao planejamento e 

execução de atividades em educação ambiental desenvolvidas pela COPPA nos anos 

anteriores a 2009 não estavam disponíveis, por que foram danificados pela umidade do 

local onde estavam arquivados. Assim como, todos os digitais, do período anterior a 

2009, foram perdidos quando os computadores da SPO e do NEA precisaram ser 

formatados em conseqüência do ataque de um vírus digital. Em virtude disso, a pesquisa 

ficou restrita ao período compreendido entre 2009 a 2012. 

Os documentos julgados importantes para compreensão do fenômeno, 

encontrados na pesquisa documental, foram insistentemente revisados. O objetivo deste 

procedimento foi, como disse Yin (2001) verificar se “há qualquer mensagem 

importante nas entrelinhas” e dessa maneira obter revelações importantes.  

Outra fonte de evidência utilizada foi a observação direta. Tratando deste tema Yin 

(2001) descreve: 

 
De uma maneira mais informal, podem-se realizar observações diretas ao 
longo da visita de campo, incluindo aquelas ocasiões durante as quais estão 
sendo coletadas outras evidências, como as evidências provenientes de 
entrevistas. Por exemplo, as condições físicas de um edifício ou de espaços 
de trabalho poderão revelar alguma coisa sobre o clima ou o empobrecimento 
de uma organização; da mesma forma, a localização ou os móveis do 
escritório de um respondente pode ser um bom indicador da posição do 
respondente dentro da organização 
 

Através da observação direta pude obter informações importantes acerca de 

comportamentos, condições ambientais e informações que adicionaram a pesquisa 

evidências relevantes ao conjunto obtido pelas demais fontes e que dificilmente 

poderiam ser obtidas através de outras fontes, tais como o comportamento dos policiais 

ambientais educadores e da população participante durante a realização de uma 

atividade em educação ambiental, as condições dos materiais didáticos utilizados, a 

forma de disposição e condições físicas do mobiliário das Seções administrativas ou o 
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comportamento dos policiais militares da COPPA na preparação de uma atividade em 

educação ambiental.   

As observações foram feitas no período de 11 de março a 29 de abril. Não foi 

possível realizá-los nos dois primeiros meses do ano, em virtude da COPPA estar envolvida 

em outras atividades, como a preparação e execução do policiamento da Lavagem do 

Bonfim, Festival de Verão e Carnaval, deixando para envolver-se com as atividades em 

educação ambiental após o Carnaval. Temos abaixo a tabela com as atividades onde realizei 

as observações. 

 
Tipo Data Local Participantes 

Palestra e 
Exposição 

11.03 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro do 
Calabar, Salvador. 

Exposição 16.03 
Bairro de Portão, 
Lauro de Freitas 

Moradores locais, de diversas idades.  

Palestra e 
Exposição 

18.03 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro do 
Nordeste de Amaralina, Salvador. 

Exposição 20.03 
Praça da rótula da 
feirinha, bairro de 
Cajazeiras 

Moradores locais, de diversas idades.  

Palestra e 
Exposição 

25.03 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro de Rio 
Sena, Salvador. 

Palestra e 
Exposição 

01.04 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro de Itinga, 
Salvador. 

Palestra e 
Exposição 

08.04 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro de Santa 
Cruz, Salvador. 

Palestra e 
Exposição 

15.04 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro do 
Nordeste de Amaralina, Salvador. 

Palestra e 
Exposição 

22.04 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro de 
Fazenda Coutos, Salvador. 

Palestra e 
Exposição 

29.04 Sede da COPPA 
30 crianças, na faixa etária entre 5 e 10 anos, 
oriundos da escola pública do bairro de 
Chapada do Rio Vermelho, Salvador. 

Figura 13. Atividades em educação ambiental realizadas pela COPPA observadas pelo pesquisador   

 
As várias fontes de evidência adotadas neste trabalho foram fundamentais para 

desvelar o cenário no qual estão inseridos os sujeitos desta pesquisa, definir claramente 

quem são eles e quais seus atributos sociais, pessoais, epistemológicos, institucionais, 

políticos e circunstanciais (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2010). Através do procedimento 
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metodológico do Discurso do Sujeito Coletivo, pudemos resgatar e construir as 

representações sociais dos policiais militares da COPPA acerca da educação ambiental. 

 

7 PERCEPÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES  

 

Percepção é a interpretação que uma pessoa faz de uma mensagem e esta pode 

ser diferente dependendo de quem a recebe, o que leva a crer que o nível de instrução e 

experiência influencia no modo como um estímulo é percebido e, conseqüentemente, 

nas atitudes e comportamento de consumo (BRANDALISE et al, 2009). 

É muito provável que pessoas diferentes possam ver a mesma situação de modos 

diferentes, a interpretação do significado de certo evento determina como esses 

indivíduos reagirão.  
O geógrafo sino-americano, Tuan (1980), entende que a percepção é o produto 

da ativação dos sentidos (somáticos), cuja exploração é dirigida por valores culturais. 

Segundo Tuan (1980): 

 
Percepção é tanto a resposta dos sentidos aos estímulos externos, como a 
atividade proposital, na qual certos fenômenos são claramente registrados, 
enquanto outros retrocedem para a sombra ou são bloqueados. Muito do que 
percebemos tem valor para nós, para a sobrevivência biológica, e para 
propiciar algumas satisfações que estão enraizadas na cultura. 

 

A relação que estabelece entre percepção e atitude é a de que “atitude é 

primeiramente uma postura cultural, uma posição que se toma frente ao mundo. Ela tem 

mais estabilidade que a percepção e é formada de uma longa sucessão de percepções, 

isto é, de experiências” (TUAN, 1980). 
A noção de percepção, aplicada a processos de construção de valores, 

conhecimentos e atitudes voltados para uma relação sustentável entre o ser humano e o 

ambiente, define o que podemos chamar de percepção em educação ambiental. 

Conhecer esta percepção em relação aos policiais militares da COPPA é fundamental 

para que possamos compreender melhor a atitude destes profissionais nas atividades 

educativas, as suas expectativas, os seus anseios, satisfações, insatisfações, frustrações e 

concepções vivenciadas e construídas nestas atividades. 

Existe uma necessidade continua de reconstituição do “senso comum” ou a 

forma de compreensão que cria o substrato das imagens e sentidos, sem a qual nenhuma 

coletividade pode operar, o senso comum está continuamente sendo criado e re-criado 

em nossa sociedade. Sem dúvida, cada fato, cada lugar comum esconde dentro de sua 
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própria banalidade um mundo de conhecimento, determinada dose de cultura e um 

mistério que o fazem ao mesmo tempo compulsivo e fascinante (MOSCOVICI, 2007). 

Geralmente usamos nosso sistema perceptivo para interpretar representações de 

mundos que não podemos ver. No mundo feito por mãos humanas em que vivemos, a 

percepção das representações é tão importante como a percepção dos objetos reais. Por 

representação eu quero dizer um conjunto de estímulos feitos pelos homens, que têm a 

finalidade de servir como um substituto a um sinal ou som que não pode ocorrer 

naturalmente. Algumas representações funcionam como substitutos de estímulos; elas 

produzem a mesma experiência que o mundo natural produziria (MOSCOVICI, 2007 

apud BOWER, 1977). 

Moscovici (2007) introduziu o conceito de representação social em seu trabalho 

nesses termos: 

 
As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 
entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum 
gesto, ou duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a 
maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou 
consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas 
correspondem, dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração 
e, por outro lado, à prática especifica que produz essa substância, do mesmo 
modo como a ciência ou o mito correspondem a uma prática científica ou 
mítica. 
Mas se a realidade das representações é fácil de ser compreendida, o conceito 
não o é. Há muitas boas razões pelas quais isso é assim. Na sua maioria, elas 
são históricas e é por isso que nós devemos encarregar os historiadores da 
tarefa de descobri-las. As razões não-históricas podem todas ser reduzidas a 
uma única: sua posição “mista”, no cruzamento entre uma série de conceitos 
sociológicos e uma série de conceitos psicológicos. É nessa encruzilhada que 
nós temos de nos situar. O caminho, certamente, pode representar algo 
pedante quanto a isso, mas nós não podemos ver outra maneira de libertar tal 
conceito de seu glorioso passado, de revitalizá-lo e de compreender sua 
especificidade. 

 
Moscovici (2007) define a representação social como: 
 

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: primeiro, 
estabelecer uma ordem que possibilitará as pessoas orientar-se em seu mundo 
material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 
comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, 
fornecendo-lhes um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os 
vários aspectos de seu mundo e da sua história individual e social. 
 

Segundo Moscovici (2007), dois mecanismos são essenciais no processo de 

construção da representação social: a ancoragem e a objetivação. O primeiro mecanismo 

tenta ancorar idéias estranhas, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, colocá-las 

em um contexto familiar. Sintetizando, classificar e dar nomes são dois aspectos dessa 

ancoragem. O segundo mecanismo tenta objetivá-los, isto é, transformar algo abstrato 
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em algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no mundo 

físico, “temos apenas de comparar Deus com um pai e o que era invisível, 

instantaneamente se toma visível em nossas mentes, como uma pessoa a quem nós 

podemos responder como tal” (MOSCOVICI, 2007). 

É importante entender que “as representações sociais devem ser estudadas 

articulando elementos afetivos, mentais, sociais, integrando a cognição, a linguagem e a 

comunicação às relações sociais que as afetam e à realidade material, social e ideativa 

sobre a qual elas intervêm” (SPINK, 1993 Apud Jodelet, 1989). 

Concordando com tal pensamento, percebemos que o Discurso do Sujeito 

Coletivo, DSC (Lefévre et al, 2000), como uma técnica de tabulação e organização de 

dados qualitativos que tem como fundamento a teoria pressupostos sociológicos da 

Representação Social, é uma proposta metodologia capaz interpretar as representações 

sociais do fenômeno estudado. 

 
Evidentemente o DSC não pretende dar conta de representação social como 
semiose infinita, nem muito menos funcionar como “a palavra final” no que 
toca as estas representações ou a seus sentidos e significados: ele é apenas 
um signo interpretante que busca reconstruir as representações a partir de um 
nível básico (que chamamos aqui de grau zero). 
Os DSC, portanto, não são as representações sociais, mas buscam apenas 
constituir uma camada delas; diretamente sobre esta camada outra camada 
pode ser agregada, constituída esta última por um ou vários discursos ou 
formações discursivas ou ideologias... (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006b). 
 

Os Discursos do Sujeito Coletivo conformam um painel de representações 

sociais sob a forma de discursos. São pensamentos coletivos, opiniões, crenças, 

representações que, por um lado, se tratam de discursos que se formam, são gerados nos 

indivíduos enquanto realidades, que as sentem como opiniões e coisas suas e neles 

geradas, mas que também, por outro lado, são socialmente compartilhados. O que torna 

possível a construção de depoimentos coletivos únicos com os conteúdos e argumentos 

de diferentes depoimentos individuais de sentido semelhante. 

 

7.1 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa são os 120 policiais militares que trabalham na 

Companhia de Polícia de Proteção Ambiental, COPPA, Unidade da Policia Militar da 

Bahia responsável, a mais de três décadas, por desenvolver o policiamento ambiental, e 

de forma intermitente ao longo destes anos, a educação ambiental. Estes policiais 
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militares têm o mesmo processo de formação profissional de qualquer outro policial 

militar. São designados de outras Unidades da Polícia Militar para trabalhar na COPPA, 

sem obrigatoriedade de realizar qualquer curso que os qualifique a realizar o 

policiamento ambiental. Muitos deles passam anos trabalhando na COPPA sem 

participar de qualquer curso que os habilite a trabalhar na área ambiental, aprendem 

fazendo e seguindo sua intuição profissional.   

Para melhor compreensão do evento estudado e pela quantidade dos sujeitos da 

pesquisa, a amostragem foi realizada com 60 policiais militares, sendo que os dividi em 

dois grupos, denominados de A e B. O grupo A é constituído por 50 policiais militares 

que não são responsáveis por realizar atividades em educação ambiental, trabalham nos 

pelotões de policiamento ambiental realizando o policiamento e fiscalização preventiva 

e repressiva. Segundo o percentual das características mais apresentadas, são do sexo 

masculino (92%), com idade média entre 41 e 50 anos (60%), grau de instrução de 

ensino médio completo (50%), com tempo médio de 26 a 30 anos de serviço na Polícia 

Militar (26%) e entre 1 a 5 anos de serviço na COPPA (46%).  

O Grupo B constituído com 10 policiais militares diretamente responsáveis por 

realizar atividades em educação ambiental. Segundo o mesmo critério adotado para 

conhecer o perfil do Grupo A, as características mais apresentadas os definem como 

pessoas do sexo masculino (70%), com idade média entre 31 a 50 anos (100%), grau de 

instrução de ensino médio completo (50%), com tempo médio de 16 a 20 anos de 

serviço na Polícia Militar (50%) e entre 11 a 15 anos de serviço na COPPA (40%). 

Abaixo temos o perfil dos policiais militares incluídos nos Grupos A e B.  

Grupo A 
Indicador % 

Sexo 
Masculino 92 
Feminino 8 

 

Idade 

20 a 30 4 
31 a 40 34 
41 a 50 60 
51 a 60 2 

 

Instrução 

Fundamental  4 
Médio Incompleto 4 
Médio Completo 50 
Superior Incompleto 8 
Superior Completo 34 

 

Tempo de serviço na PMBA 
1 a 5 anos 12 
6 a 10 anos 8 
11 a 15 anos 14 
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16 a 20 anos 18 
21 a 25 anos 22 
26 a 30 anos 26 

 

Tempo de serviço na COPPA 

1 a 5 anos 46 
6 a 10 anos 14 
11 a 15 anos 10 
16 a 20 anos 10 
21 a 25 anos 10 
26 a 30 anos 10 

Grupo B 
INDICADOR % 

Sexo 
Masculino 70 
Feminino 30 

 

Idade 
31 a 40 50 
41 a 50 50 

 

Instrução 
Médio Completo 50 
Superior Incompleto 10 
Superior Completo 40 

 

Tempo de serviço na PMBA 

1 a 5 anos 10 
11 a 15 anos 30 
16 a 20 anos 50 
26 a 30 anos 10 

 

Tempo de serviço na COPPA 

1 a 5 anos 10 
6 a 10 anos 30 
11 a 15 anos 40 
16 a 20 anos 10 
26 a 30 anos 10 

            Figura 14. Perfil dos Sujeitos da pesquisa 
 
 

7.2 RESULTADOS OBTIDOS COM O GRUPO A 

  

Com o grupo A, realizei entrevista formal, aplicando um questionário com duas 

questões abertas, para que respondessem suas concepções. Os entrevistados 

responderam individualmente o formulário, mantendo-me distante o suficiente para 

garantir-lhe a privacidade do momento, mas perto o suficiente para ser chamado quando 

necessário dirimir quaisquer dúvidas a respeito das questões, atento para não interferir 

nas respostas dadas e tomando o cuidado em suprimir quaisquer vestígios que 

permitissem a identificação dos entrevistados. Além disso, o formulário não identificava 

nominalmente o policial que o preencheu, sendo identificado por um grupo alfa-

numérico, formado pelo Grupo focal em que foi classificado e a ordem em que foi 

entrevistado (exemplo A-23).  
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Serão apresentados resultados quali-quantitativos, sendo os resultados 

qualitativos apresentados sob a forma de Discurso do Sujeito Coletivo e os quantitativos 

sob a forma de gráfico. 

 

7.2.1 Resultados da Primeira Questão (“Como entendem a educação ambiental”) 

 

Das respostas obtidas foi possível extrair cinco Idéias Centrais, aqui 

representadas por letras alfabéticas: 

A. Conscientizar as pessoas sobre questões ambientais; 

B. Conhecimento que proporciona a preservação e conservação como proteção do meio 

ambiente; 

C. Processo de ensino para melhorar a convivência do homem com o meio ambiente; 

D. Preparar o ser humano para o desenvolvimento sustentável; 

E. Aprender a cuidar do meio ambiente e do local que vivemos. 

 

7.2.1.1 Resultados Quantitativos 

 

Na primeira questão analisada, foram colhidas um total de 66 respostas 

individuais para as Idéias Centrais. O gráfico abaixo representa a freqüência relativa das 

respostas que contribuíram com os diferentes tipos de DSCs resultantes. A quantidade 

diz respeito ao percentual de policiais militares, ou, mais precisamente, de respostas dos 

policiais militares, que contribuíram com sua parte para a constituição do Discurso. 

 

 
Figura 15. Freqüência de respostas que contribuíram para o DSC da 1ª questão analisada 
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Os dados quantitativos mostraram que do total de respostas da primeira questão 

analisada, 37,9% delas contribuíram para a constituição de um DSC cuja Idéia Central é 

que para os policiais militares da COPPA a educação ambiental é o “Conhecimento que 

proporciona a preservação e conservação como proteção do meio ambiente”.  

 

7.2.1.2 Resultados Qualitativos 

 

O DSC A - “Conscientizar as pessoas sobre questões ambientais”, construído 

com os depoimentos dos policiai militares A1, A2, A3, A14, A15, A24, A30, A32, A33, 

A39, A41, A46 e A49.  

“Processo pedagógico voltado para conscientizar, educar a população 

proporcionando ao individuo entender a importância do ambiente como um todo e a 

nossa relação com ele; inserindo no seio da sociedade informações ecológicas dentro 

da situação social, cultural e econômica do indivíduo, desenvolvendo políticas e ações 

que visam informar e instruir a humanidade da sua interação com meio ambiente, todos 

os recursos e meios disponíveis, sua utilização e seu equilíbrio”.  

 

O DSC B - “Conhecimento que proporciona a preservação e conservação como 

proteção do meio ambiente”, construído com os depoimentos dos policiais militares A4, 

A5, A8, A10, A12, A13, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A25, A26, A27, A29, A37, 

A38, A41, A42, A43, A45, A47, A48 e A50.  

“Toda a atividade que tem por objetivo contribuir, informar, proporcionar e 

estimular o estudo que oriente e prepare a população para conhecer como devem 

preservar e conservar o meio ambiente do qual fazemos parte, protegendo a fauna, a 

flora e a vida de seres que não podem se defender, sua importância, protegendo de 

forma inteligente a natureza e a vida no planeta para as gerações futuras”. 

 

O DSC C - “Processo de ensino para melhorar a convivência do homem com o 

meio ambiente”, contribuição das respostas dos policiais militares A6, A7, A8, A20, 

A37, A39, A47 e A50.  

“Processo de ensino que tem por objetivo levar conhecimento, informação sobre 

o uso, de como conviver e as coisas que devemos fazer para melhorar o convívio com o 

meio ambiente, o estudo de soluções que harmonizam o homem e o meio ambiente. É o 
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ser humano conscientizar que sem o meio ambiente não podemos viver e acabar com a 

poluição, desmatamento, que temos qualidade de vida quando o equilíbrio 

homem/natureza”. 

 

DSC D - “Preparar o ser humano para o desenvolvimento sustentável Preparar 

o ser humano para o desenvolvimento sustentável”, construído com a contribuição das 

respostas dos policiais militares A8, A17, A21, A34, A35, A39 e A47.  

“É introduzir na sociedade, preparar o ser humano para passar o 

conhecimento, informação e a consciência de como conviver de modo sustentável, 

preocupar-se com a capacidade de usar os recursos naturais sem desperdício, com 

escopo de se alcançar o modo sustentável para toda forma de vida”. 

 

DSC E - “Aprender a cuidar do meio ambiente e do local que vivemos”, 

construído com os depoimentos dos policiais militares A11, A9, A16, A23, A28, A30. 

A31, A36, A44, A46, A47, A48 e A40.  

“É arte de ensinar, orientar, educar as pessoas e aprender cuidar do local que 

vivemos, cuidar dos seres vivos, zelar pela natureza, ensinar a não desmatar a 

natureza, a não maltratar os animais, plantas e vida, cuidar do meio ambiente, viver 

melhor, saber lidar com a natureza sem maltratá-la, Consciência a respeito do cuidado 

que devemos ter com o meio ambiente  e aquilo que fazemos para melhorar o local em 

que vivemos”. 

 

7.2.2 Resultados da Segunda Questão (“Como percebe a conexão entre a educação 

ambiental e o policiamento ambiental”) 

 

Das respostas obtidas foi possível extrair quatro Idéias Centrais, aqui 

representadas por algarismos numéricos: 

1. A educação ambiental prepara o policial militar para desempenhar o policiamento 

ambiental; 

2. Não vê conexão; 

3. Educação ambiental como forma de prevenção para evitar crimes ambientais; 

4. A educação ambiental e o policiamento ambiental são importantes para todo o 

Sistema de Segurança Pública; 
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7.2.2.1 Resultados Quantitativos 

 

Na segunda questão analisada, foram colhidas um total de 52 respostas 

individuais para as quatro Idéias Centrais. O gráfico abaixo representa a freqüência 

relativa das respostas que contribuíram com os diferentes tipos de DSCs resultantes. 

Assim como na primeira questão, a quantidade diz respeito ao percentual de respostas 

dos policiais militares, que contribuíram para a constituição do Discurso. 

 

 
               Figura 16. Freqüência de respostas que contribuíram para o DSC da 2ª questão analisada. 

 

Os dados quantitativos mostraram que do total de respostas da segunda questão 

analisada, 42,3% delas contribuíram para a constituição de um DSC cuja Idéia Central é 

que os policiais militares da COPPA percebem que há conexão entre a educação 

ambiental e o policiamento ambiental por que “A educação ambiental prepara o policial 

militar para desempenhar o policiamento ambiental”. 

 

7.2.2.2 Resultados Qualitativos 

 

DSC 1 - “A educação ambiental prepara o policial militar para desempenhar o 

policiamento ambiental”, construído com os depoimentos dos policiais militares A1, 

A3, A5, A10, A11, A15, A18, A19, A20, A25, A26, A27, A29, A35, A36, A38, A42, 

A43, A48, A49, A39 e A44.  

“É para ser uma coisa só, acho que devem caminhar juntos, dentro de uma 

perspectiva do serviço policial ambiental,pois como fazer policiamento ambiental sem 

preparo para tal. Para realizar o policiamento ambiental é necessário conhecimento na 



112 
 

proteção ambiental e a educação ambiental é importante para o policial ter afinidade 

com o serviço a ser desempenhado, por que o profissional empregado no policiamento 

ambiental precisa conhecer o que se dispõe a proteger, precisa ter o conhecimento, 

domine conceitos, para melhor atuar na sua área, para uma execução eficaz e eficiente 

das ações, crucial para sustentar nossas ações enquanto polícia militar ambiental. 

Como policiais ambientais devemos cuidar e preservar o meio ambiente. Quanto 

mais educação menos repressão, a partir do momento em que nos deparamos com os 

crimes e nos propomos não só a combatê-los, mas também investir em informação para 

que não aconteça outra vez. 

O policiamento ambiental necessita da educação ambiental, não há 

policiamento ambiental de verdade, sem educação ambiental. A educação ambiental é 

importante por que capacita o policial, temos que conhecer o ambiente em que vamos 

atuar, através da educação ambiental o policial estará bem orientado para garantir a 

preservação do meio ambiente, a educação ambiental ensina o policial militar a cuidar 

do ambiente. 
O policiamento ambiental pode ser considerado uma forma de educação 

ambiental. Não posso ser e praticar o policiamento ambiental se não tenho 

conhecimento para tal, por que no policiamento ambiental pratica-se a educação 

ambiental tornando assim, parte complementar do policiamento, é essencialmente 

necessária nas fiscalizações, no momento da abordagem, no atendimento das 

ocorrências e denúncias, dos serviços prestados a população, pois é a base para o 

desempenho do serviço”. 
 

DSC 2 - “Não vê conexão”, construído com os depoimentos dos policiais 

militares A2, A3, A12, A24, A32, A46 e A28.  

“Muito solto e distante, pois, no atual contexto não trabalhamos totalmente 

ligados, focados na educação ambiental. Atualmente, não vejo nenhuma conexão, não 

percebo como se misturam, contudo, como podemos trabalhar nesta unidade e não ter 

noção de meio ambiente?” 

 

DSC 3 - “Educação ambiental como forma de prevenção para evitar crimes 

ambientais”, construído com os depoimentos dos policiais militares A6, A7, A8, A12, 

A13, A14, A16, A17, A21, A30, A34, A41 e A47.  
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“São afins, pois está totalmente direcionada a sua nomenclatura, ao qual o 

policial ambiental terá que ter a responsabilidade de instruir o cidadão. A primeira 

instrui e educa, o outro fiscaliza e aplica a lei, por isso a educação ambiental tem que 

estar junto com o policiamento, é uma conexão forte, por que temos melhor 

entendimento na função...tem que ter condições de educar as pessoas, ser um policial 

militar ambiental e educador ambiental, não adianta só repressão. É essencial como 

forma de prevenção e conscientização, educar sempre é preciso e nós como policiais 

temos que ter conhecimento para podermos propagar com as demais pessoas, por que 

ao aplicarmos as leis ambientais devemos passar o mínimo de instrução às pessoas 

para tentar evitar que no futuro eles voltem a cometer os mesmos erros. 

São importantes por que como policiais ambientais devemos ser exemplo de 

informação, devemos orientar as pessoas, no contato com infrator de crimes 

ambientais, palestras realizadas pela COPPA, tem que andar junto, um policial 

orientado serve como multiplicador, informar, educar e reprimir, a educação ambiental 

para conscientizar e policiamento ambiental para fiscalizar, a educação ambiental 

facilita o policiamento ambiental”. 

  

DSC 4 – “A educação ambiental e o policiamento ambiental são importantes 

para todo o Sistema de Segurança Pública”, construído com os depoimentos dos 

policiais militares A22, A31, A32, A33, A45, A23, A20, A40, A4 e A9.   

“Acredito que devem sempre andar juntas, são quase iguais e ajudam a cuidar 

do meio ambiente. A educação ambiental é importante não apenas para o policiamento 

ambiental, mas para qualquer tipo de policiamento, para todo o Sistema que compõe a 

Segurança Publica, pois ensina aos policiais que a preservação do meio ambiente é 

fundamental para o nosso planeta e pra gerações futuras, reduz a potencialização de 

um dano ambiental por falta de conhecimento e ajuda a evitar o dolo nas ações 

cometidas pela população. Acho que todos os policiais militares deveriam tomar curso, 

os policiais capacitados ajudariam ainda mais, por que através do policiamento 

poderemos fiscalizar também os crimes contra o meio ambiente, o policiamento 

ambiental está no contexto do meio ambiente como um todo”. 
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7.3 RESULTADOS OBTIDOS COM O GRUPO B 

 

Com o Grupo Focal B realizei entrevistas orais diretas, em um local adequado, 

com presença apenas deste pesquisador e do entrevistado. Utilizando um roteiro aberto 

e com auxílio de um gravador. Abaixo temos o perfil do Grupo.  

O roteiro adotado nas entrevistas verbais com os policiais militares do Grupo A 

buscou tratar dos seguintes temas: 1 - desafios da educação ambiental no contexto da 

COPPA, 2 - aceitação de diferentes opiniões durante as atividades, 3 – articulação com 

a realidade local, 4 - Planejamento antes, durante e após a realização das atividades e 5 - 

avaliação das atividades educativas. 

Os depoimentos relativos ao tema 1, Desafios da educação ambiental no 

contexto da COPPA, possibilitou construir dois DSCs. O primeiro DSC foi construído 

com os discursos individuais dos policiais militares B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B10, 

que contribuíram para a Idéia Central “falta recursos na parte da atualização profissional 

dos policiais militares e de recursos logísticos”.  

“Falta de apoio do governo, das ONGs, de entidades que realizam educação 

ambiental. Tanto na parte do material didático para utilizar quanto na qualificação das 

pessoas. Não têm recurso necessário para desempenhar um trabalho que venha 

contribuir para a formação dos indivíduos, falta recurso na parte da atualização 

profissional e de recursos logísticos.  

A COPPA precisa de compromisso com a educação ambiental para depois 

desenvolvê-la, alguém com compromisso com a educação ambiental e daí essa pessoa 

poder proporcionar a questão financeira de investimento, aos policiais desenvolver as 

atividades, capacitando, investindo na qualificação, atualização de saberes específicos 

de educação ambiental dos policiais que desenvolvem atividade, a qualificação dos 

policiais ambientais empregados tanto no Núcleo de Estudos Ambientais, quanto os 

responsáveis pelo policiamento ambiental, instruir todos os integrantes que poderiam 

socializar informações educativas e as ações que a COPPA realiza junto à comunidade 

do local onde estão policiando. Pessoal capacitado a COPPA tem, não pela polícia, 

são policiais que buscaram fora, com esforço próprio, sua qualificação em outras 

instituições e trouxeram para a Unidade, mas que a Polícia não promoveu nada disso 

para ninguém. 

Também buscar parcerias, por que acredito que a gente não consegue fazer 

educação ambiental se não temos materiais didáticos, equipamentos, veículos pra 
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transportar os materiais, recursos tanto tecnológicos quanto científicos que possam, 

efetivamente, proporcionar uma educação ambiental de qualidade, o que temos é muito 

pouco. Por que, vou fazer uma atividade de educação ambiental e não tenho como 

adaptar os materiais utilizados a cada local e público, isso faz com que eu leve, sempre, 

o mesmo material para todos os lugares”. 

 

O segundo DSC do Tema 1, foi construído com os discursos individuais dos 

policiais militares B4 e B8, que contribuíram para a Idéia Central “O maior desafio está 

dentro de cada policial militar”. 
“Falta a COPPA estabelecer programas para sair mais para a comunidade e 

divulgar o seu trabalho, o que faz no dia-a-dia e junto com isso, aproveitar e introduzir 

os conceitos de educação ambiental. O maior desafio está dentro de cada policial 

militar. Acho que o que faço aqui não serve para nada. As pessoas aqui consideram que 

a gente trabalha na área e que não desenvolve a educação ambiental, mas só que no 

dia a dia percebo que cada orientação, que cada informação que dou no policiamento 

ostensivo a respeito de condutas ambientais corretas é um tipo de educação ambiental, 

só que muitos não perceberam isso ainda”. 

 
DSC do tema 2 – “Aceitação de diferentes opiniões durante as atividades em 

educação ambiental”. 

“Creio que na grande maioria sim, são toleradas, mas sem sombra de dúvidas, 

vai mais do estado de espírito, do pré-julgamento, do estado emocional, do ambiente 

onde eu estou ouvindo isso. Há uma série de fatores que interferem para que isso 

aconteça. Nem sempre aceito tudo, mas escuto por que é de interesse dos policiais 

empregados na atividade. Na educação ambiental é muito importante respeitar o que o 

outro pensa, a forma como o outro vê as coisas, tenho que escutar, pois nesse processo 

também estou aprendendo, não sei de tudo, há outros saberes.  

Embora esteja trabalhando na área ambiental, na COPPA não tem profissionais 

que fiquem se preparando para atuar na educação ambiental, são empregados em 

outras atividades e estão desatualizados, tenho formação policial militar e a formação, 

mesmo na Companhia de Proteção Ambiental, não é uma formação voltada 

exclusivamente para o meio ambiente, para as questões ecológicas. Sou formado para 

ser policial militar, então, existe, evidentemente, algumas barreiras que, às vezes, 
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inviabilizam isso, esse entendimento mais humano, essa sensibilidade mais voltada 

para a questão ambiental.  

Poucas pessoas se dispõem a isto, percebo que há certo desconforto das pessoas 

em "se expor" naquele momento, de discordar do policial. Cada um tem uma visão, 

argumenta para que sua opinião seja aceita, se não acontecer isso, pouco importa, no 

final se não chegar a um denominador comum, cada uma vai embora com a sua visão. 

É normal encontrar discordância, só que crime é crime independente de 

qualquer coisa, quando alguém diz algo que é crime ambiental e diz que não é crime 

por que é normal, eu discordo dele e digo que está errado e procuro informar sobre a 

legislação, quando vejo que a visão é muito deturpada, procuro me posicionar e 

explicar para convencer e quando, realmente, não sei o que dizer fico quieto, afinal não 

vou falar o que não sei”. 

 
DSC do tema 3 – “Articulação com a realidade local”. 
“Há discordância dentro do Núcleo de Estudos Ambientais, alguns pensam que 

devemos padronizar as atividades e deixá-las iguais para todos os lugares, desenvolver 

a atividade conforme pré-definida, não levar em consideração as características 

socioambientais do local, levar a atividade de educação ambiental planejada e não 

analisar se foi o ideal ou não, se a atividade foi adequada ou não. Sempre que possível, 

devo respeitar a realidade que as pessoas vivem, sua faixa etária, por que são 

parâmetros que modificam muito a forma de apresentar o conhecimento, a forma de vêr 

a questão. Se não for respeitado isso, não tem por que fazer a educação ambiental, não 

tem como chegar lá e impor, tenho que buscar a troca de conhecimentos. 

Tento fazer essa articulação durante a atividade, procuro adequar a atividade 

educativa com os acontecimentos locais, com a realidade local, pessoalmente, busco 

adequar a atividade de educação ambiental com a realidade local, adequando as 

informações, as atividades e a linguagem a cada realidade local, levar as reflexões 

para a realidade das pessoas que estão participando, através das respostas às questões 

levantadas pelas pessoas durante o desenvolvimento das atividades, não antes na fase 

preparatória de elaboração da atividade, mas o curto tempo para desenvolver as 

atividades de educação ambiental não permite esta flexibilidade, durante as exposições, 

não entro em contato demorado para saber a realidade socioambiental, as pessoas 

passam muito rapidamente, alguns curiosos observam de longe e quando aproximam-se 
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buscam apenas o que lhes interessam,  se dirigem quando há alguma pergunta sobre o 

que lhes interessam, alguma informação básica. 

Não há liberdade para trabalhar, fazer pesquisa em outro lugar ou buscar 

informações em outro lugar. Preciso estar aqui conforme a escala de serviço, sou 

recrutado para realizar a Educação Ambiental, nem mesmo discutimos o que vamos 

realizar, muito menos conhecer as características socioambientais do local onde vamos 

atuar, nem mesmo sabia onde seria realizada e que tipo de atividade de educação 

ambiental seria desenvolvida”.  

 

DCS tema 4 – “Planejamento antes, durante e após a realização das atividades 

em educação ambiental”. 

“Infelizmente, nunca participei de planejamento algum, seja antes, durante ou 

após a atividade educativa, nunca teve um processo coletivo para analisar, planejar o 

que vai fazer, não há planejamento estratégico para desenvolver a atividade de 

educação ambiental, tão pouco ocorre um planejamento no decorrer da atividade 

educativa, normalmente a harmonia acontece durante a realização dos trabalhos, onde 

os policiais tentam trabalhar juntos, somando seus saberes e esforçando-se para atuar 

em equipe, o publico é apenas um espectador, normalmente a COPPA desenvolve as 

ações de educação ambiental de forma unilateral, passa a decisão de poucos, não 

construímos nada juntos, não paramos para planejar, mas acho que o planejamento 

deveria ser coletivo, discutindo o que vai ser apresentado, deve ser um processo 

conjunto, não tem como um só planejar essas ações. 

Durante as ações é tudo muito individual, deve-se ao fato do interesse dos 

policiais responsáveis pela atividade realizá-la com excelência, cada um passa o que 

conhece, pode acontecer de numa mesma atividade passarmos conhecimentos 

divergentes, cada um decide sozinho o que vai fazer, a boa vontade em realizar a 

atividade de educação ambiental é que faz com que o improviso dê certo, não 

conversamos, vamos executando espontaneamente, cada um preparara individualmente 

o que vai fazer, não é um trabalho em grupo, as ações coletivas na COPPA são 

individuais. Normalmente, recebo ordem para ir para atividade e recebo ordem do que 

fazer durante a atividade, por isso não me sinto como um educador ambiental, me sinto 

como um coadjuvante, que está ali em pé, para rir, ficar apresentável, estar receptivo, 

etc.” 
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DSC do Tema 5 – “Avaliação das atividades em educação ambiental” 

“Sempre bato na mesma tecla, uso a história hegemônica e comum, afinal, não 

temos um grupo que sente, analise e discuta quais as atividades que serão 

desenvolvidas, simplesmente nos vimos no momento de realizar a atividade, não há 

essa preocupação, até porque, creio que a COPPA tem apenas 33 anos de existência, é 

pouco para que esteja com essa dinâmica em exercício. O ideal, o interessante, é levar 

várias... diferentes versões, para que em cima dessas informações o outro reflita em que 

acreditar, procuro mostrar todas as "verdades" conhecidas, é complicado em 

atividades de educação ambiental curtas, tais como estande, esse tipo de atitude não dá 

muito certo, levam a muitas discussões, por isso, procuro trabalhar com as idéias 

hegemônicas, levando apenas uma versão da história. Tenho que mostrar todos os 

lados, isto é possível quando são palestras, mas para isto é necessário qualificar o 

policial ambiental educador, depende do conhecimento, tanto do educador quanto da 

pessoa que estou interagindo, com que estou lidando. Geralmente, quando a pessoa 

demonstra ter certo conhecimento e está interessada, busco gerar a reflexão através 

das várias versões da história. Isso está faltando, faço a educação ambiental e não 

reflito, tão pouco discuto com os demais membros do grupo sobre o que fizemos, como 

foi desenvolvida a atividade. Então está faltando esta reflexão para desenvolver o 

processo ensino-aprendizagem melhor. 

Procuro sempre levar as pessoas a questionar-se, é importante que as pessoas 

reflitam sobre o que está sendo desenvolvido na atividade, busco levar primeiro a 

sensibilização, depois a reflexão e depois a conscientização. A reflexão requer parar 

para buscar melhorias, é importante que leve a informação e, através da troca de 

conhecimentos, buscar a reflexão dessas informações dos outros e para si, para saber o 

que pode melhorar.  

Algumas pessoas consigo levar a reflexão, depende da outra pessoa, se ela está 

receptiva ou não, a refletir sobre aquilo que foi informado. Tem pessoas que só querem 

informações específicas, não tem tempo para o diálogo, outras levam até mesmo os 

filhos para o diálogo. Talvez, na verdade, se restrinja mais a levar informação às 

pessoas, só passar a informação, a depender da pessoa tento levá-lo, mas nunca tinha 

parado para pensar neste assunto. Sinceramente”. 
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7.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Analisando os DSC do grupo “A” compreendemos que os policiais militares da 

COPPA percebem a educação ambiental como processo educacional que capacita o ser 

humano a proteger o meio ambiente, através da preservação e conservação. 37,9% das 

respostas dadas por eles contribuíram para esta Idéia Central. Segundo tal percepção, a 

educação ambiental prepara a “... população para conhecer como devem preservar e 

conservar o meio ambiente [...] protegendo a fauna, a flora e a vida de seres que não 

podem se defender...”. Tal perspectiva propõe uma educação ambiental politicamente 

neutra, separando o contexto ambiental do social, centrada no ponto de vista de que a 

qualidade ambiental está se degradando, ameaçando a qualidade de vida humana, 

propondo ações focadas na manutenção intacta de áreas protegidas e na defesa da 

biodiversidade, dissociando a sociedade da natureza e almejando como solução o 

engajamento dedicado de todos para prevenir e resolver os problemas ambientais. As 

expressões definidoras dessa percepção são: 

• “... estudo que oriente e prepare a população para conhecer como devem 

preservar e conservar o meio ambiente...”; 

• “... protegendo a fauna, a flora e a vida de seres...”; 

• “... protegendo [...] a natureza e a vida no planeta para as gerações futuras”. 

Como os policiais militares da COPPA percebem a educação ambiental como 

um saber que pode proporcionar a proteção do meio ambiente, ao analisarmos os DSCs 

da 2ª questão, que envolve a prática do policiamento ambiental, observei que este 

policiais militares percebem que para executar as suas funções é fundamental saberem a 

respeito desta educação ambiental percebida por eles. 42,3% das respostas contribuíram 

com esta Idéia Central. Isto fica claro nas diversas afirmações presentes no Discurso: 

• “... A educação ambiental é importante por que capacita o policial...”; 

• “... através da educação ambiental o policial estará bem orientado para 

garantir a preservação do meio ambiente...”; 

• “a educação ambiental ensina o policial militar a cuidar do ambiente...”; 

• “... para melhor atuar na sua área, para uma execução eficaz e eficiente das 

ações...”; 

• “... não há policiamento ambiental de verdade, sem educação ambiental...”. 
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Em alguns momentos os policiais militares percebem a educação ambiental como 

sinônimo de policiamento ambiental: 

• “É para ser uma coisa só...”; 

• “O policiamento ambiental pode ser considerado uma forma de educação 

ambiental...”; 

• “... no policiamento ambiental pratica-se a educação ambiental tornando assim, 

parte complementar do policiamento...”. 

A análise de todos os DSCs permitiu compreender que os policiais militares 

ambientais da COPPA percebem a educação ambiental como uma forma de proteger o 

meio ambiente (compreendido como atributos da natureza, como fauna e flora, etc.). Tal 

percepção acerca da educação ambiental causa uma simbiose com o policiamento 

ambiental desenvolvido por eles, haja vista que sua função também é proteger o meio 

ambiente. Percebem a ambos como um processo único, a ponto considerarem que não 

há qualquer possibilidade de executar o policiamento ambiental sem que antes 

conheçam a respeito da educação ambiental; percebem que a educação ambiental é a 

preparação, o saber básico, para que possam desenvolver o policiamento ambiental e 

precisam conhecê-la tanto quanto às técnicas do policiamento.  

Tratando a respeito de como a educação ambiental é realizada pelos policiais 

militares da COPPA, a analise dos DSCs, mostram que 80 % dos policiais militares 

responsáveis por realizar as atividades em educação ambiental percebem que os maiores 

desafios encontrados são a falta de investimento, seja logístico, seja na sua qualificação 

profissional. Tal percepção é visível em várias partes do Discurso: 

• “Não têm recurso necessário para desempenhar um trabalho...” 

• “... falta recurso na parte da atualização profissional e de recursos logísticos.” 

• “... acredito que a gente não consegue fazer educação ambiental se não temos 

materiais didáticos, equipamentos, veículos pra transportar os materiais...” 

Em trechos do Discurso, é possível entender que esta falta de investimento 

influencia diretamente na prática da atividade, quando falam que “... vou fazer uma 

atividade de educação ambiental e não tenho como adaptar os materiais utilizados a 

cada local e público...”.  

Sua percepção é que a solução destes desafios não depende deles e sim do 

comandante da COPPA. Isto é visível quando discursam que “... A COPPA (aqui 

compreendida como comandante) precisa de compromisso com a educação ambiental 
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para depois desenvolvê-la, alguém com compromisso com a educação ambiental...”. 

Este compromisso é entendido pelos policiais militares como “... proporcionar a 

questão financeira de investimento, [...] investindo na qualificação dos policiais 

ambientais [...] buscar parcerias [...] recursos tanto tecnológicos quanto científicos...”.     

Quanto aos policiais militares que representam os outros 20%, têm a percepção 

de que o maior desafio encontrado na realização das atividades em educação ambiental 

é acreditarem em si mesmos. No DSC isto fica evidente quando falam que: 

• “... O maior desafio está dentro de cada policial militar...” 

• “... As pessoas aqui consideram que a gente trabalha na área e que não 

desenvolve a educação ambiental...”  

• “Acho que o que faço aqui não serve para nada” 

A análise do DSC tratando acerca da aceitação, por parte dos policiais 

militares, de diferentes opiniões durante as atividades em educação ambiental, 

possibilitou conhecer que os policiais percebem que sua formação profissional é uma 

barreira, muito difícil de ser transposta, e que os impedem de, até mesmo, ouvir as 

diferenças. Isto é apresentado por eles quando falam que “Embora esteja trabalhando 

na área ambiental [...] tenho formação policial militar [...] então, existem, 

evidentemente, algumas barreiras que, às vezes, inviabilizam isso, esse entendimento 

mais humano, essa sensibilidade [...]quando alguém diz algo que é crime ambiental e 

diz que não é crime por que é normal, eu discordo dele e digo que está errado 

[...]quando vejo que a visão é muito deturpada, procuro me posicionar”. 

Eles percebem que as pessoas que discordam das opiniões deles parecem 

sentir-se incomodadas, quando discursam que “Poucas pessoas se dispõem a isto...”, 

estão se referindo às opiniões diferentes, “... percebo que há certo desconforto das 

pessoas em ‘se expor’ naquele momento, de discordar do policial...”.  

Contudo, os policiais militares demonstram certa preocupação diante destas 

questões e entendem que há necessidade de adotar outra postura, de mudarem estas 

percepções, pois segundo eles “... Na educação ambiental é muito importante respeitar 

o que o outro pensa, a forma como o outro vê as coisas [...], pois, nesse processo 

também estou aprendendo, não sei de tudo, há outros saberes...”.   

Com respeito a articulação da atividade em educação ambiental com a realidade 

do local onde está sendo desenvolvida, a análise do DSC demonstra que os policiais 

militares têm a percepção de que, apesar do esforço pessoal, não conseguem fazê-lo, 

mesmo sabendo o quanto isso é importante para o sucesso da atividade. As falas 
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apresentadas no DSC explicitam que “Tento fazer essa articulação durante a atividade, 

procuro adequar [...] com os acontecimentos locais, com a realidade local, 

pessoalmente, busco adequar [...] as informações, as atividades e a linguagem a cada 

realidade local...”. 

Atribuem a explicação para esta incapacidade a diversos fatores, tais como 

“curto tempo para desenvolver as atividades de educação ambiental não permite esta 

flexibilidade”, das pessoas que “passam muito rapidamente”, de “alguns curiosos 

observam de longe e quando aproximam-se buscam apenas o que lhes interessam” e 

que “Não há liberdade para trabalhar”. 

Esta situação vai ao encontro das palavras de Loureiro (2009), segundo o qual 

tem sido comum no Brasil a execução de cursos e eventos de educação ambiental sem 

um prévio conhecimento e diagnóstico da dinâmica socioambiental do território, dos 

conflitos e formas de organização social existentes, dos modos de produção e garantia 

de sobrevivência dos grupos sociais, das culturas e saberes que definem relações e 

sentidos dados à natureza. Os conteúdos são estruturados sem considerar estas 

informações e o diálogo com quem é o sujeito do processo educativo, repetindo os 

mesmos cursos em cenários absolutamente distintos, o que evidencia a falta de 

compromisso com os grupos mais vulneráveis socioambientalmente. O professor 

Genebaldo Dias Freire, a este respeito, avisa que: "não há uma receita para se elaborar 

um programa de educação ambiental para uma escola ou comunidade; ela dependerá das 

suas peculiaridades, do seu contexto sócio-ambiental-cultural e político” (BRASIL, 

1998). 

 Tratando a respeito do planejamento das atividades em educação ambiental, a 

análise do DSC referindo-se a este tema, mostra a percepção dos policiais militares é 

que não planejam qualquer fase da atividade educativa. Tal percepção é notável quando 

falam que “... nunca teve um processo coletivo para analisar, planejar o que vai fazer, 

não há planejamento estratégico para desenvolver a atividade [...], tão pouco ocorre 

um planejamento no decorrer da atividade educativa [...] não construímos nada juntos, 

não paramos para planejar...”. Para suprir a ausência de planejamento “... tentam 

trabalhar juntos, somando seus saberes e esforçando-se para atuar em equipe [...] a 

boa vontade em realizar a atividade de educação ambiental é que faz com que o 

improviso dê certo...”. As conseqüências da falta de planejamento são citadas pelos 

policiais militares: 

• “... o publico é apenas um espectador...” 
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• “... a COPPA desenvolve as ações de educação ambiental de forma 

unilateral...” 

• “Durante as ações é tudo muito individual...” 

• “... pode acontecer de numa mesma atividade passarmos conhecimentos 

divergentes...” 

• “... cada um decide sozinho o que vai fazer...” 

As frases mais simbólicas da percepção que os policiais militares têm a respeito 

do planejamento das atividades em educação ambiental são: “... as ações coletivas na 

COPPA são individuais...” e “... por isso não me sinto como um educador ambiental, 

me sinto como um coadjuvante, que está ali em pé, para rir, ficar apresentável, estar 

receptivo, etc.” 

A respeito da avaliação que fazem das atividades em educação ambiental que 

desenvolvem, a percepção que os policiais militares encarregados de executá-las têm é 

que “Sempre bato na mesma tecla, uso a história hegemônica e comum...”, um 

contraponto é percebido, por que, apesar entenderem que trabalhar com as diferentes 

versões dos fatos “é complicado em atividades de educação ambiental curtas...”, que 

isso “... não dá muito certo...” por que “... levam a muitas discussões...”, defendem que 

procuram “... sempre levar as pessoas a questionar-se, [...] levar primeiro a 

sensibilização, depois a reflexão e depois a conscientização...”. Mas, como fazê-lo 

apresentando apenas a versão hegemônica dos fatos, que sabemos, é a versão da classe 

dominante. É possível refletir dialogando, apenas, com uma versão da história? E a 

versão dos subjulgados? A versão dos excluídos? A versão dos sem voz?  

Avaliando as atividades educativas, os policiais militares da COPPA, 

responsáveis por sua realização, em seu Discurso deram as respostas às questões acima: 

“A reflexão requer parar para buscar melhorias, é importante que leve a informação e, 

através da troca de conhecimentos, buscar a reflexão dessas informações dos outros e 

para si, para saber o que pode melhorar.”. Então, se percebem que o diálogo entre os 

diversos saberes é importante para buscar a reflexão, por que limitam-se a abordar 

apenas a versão hegemônica? Mais uma vez, os próprios policiais militares respondem 

em seu discurso: “... Talvez, na verdade, se restrinja mais a levar informação às 

pessoas, só passar a informação [...] mas nunca tinha parado para pensar neste 

assunto. Sinceramente.” 
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8 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho não tem a intenção de esgotar, tão pouco ser a palavra final 

da percepção que os policiais militares da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental 

têm a respeito da educação ambiental, considerando que os Discursos do Sujeito 

Coletivo construídos, não são as representações sociais do fenômeno, mas, buscaram 

constituir uma camada delas e, diretamente sobre esta camada, outra camada poderá ser 

agregada com a contribuição de outros estudos, constituída esta última por um ou vários 

discursos ou formações discursivas (LEFÈVRE; LEFÈVRE, 2006b). 

Os policiais militares ambientais da COPPA percebem a educação ambiental 

como um processo educacional que capacita o ser humano a proteger o meio ambiente, 

através da preservação e conservação. Segundo tal percepção a educação ambiental 

deve ser politicamente neutra, separada do contexto sociocultural, centrada no ponto de 

vista de que a qualidade ambiental está se degradando, ameaçando a qualidade de vida 

humana, propondo ações focadas na manutenção intacta de áreas protegidas e na defesa 

da biodiversidade. Além disso, é visível a influência da formação militar dos policiais 

na compreensão da educação ambiental, percebendo-a como processo que deve ser 

utilizado para a defesa e proteção da fauna e flora, que, segundo tal percepção, não 

podem defender-se da ação antrópica. 

Como os policiais militares da COPPA percebem a educação ambiental como 

um saber que deve proporcionar a proteção do meio ambiente da ação antrópica, não 

causou estranheza a percepção acerca da relação desse processo educativo com o 

policiamento ambiental, segundo a qual para executar as suas funções de policial 

ambiental, é fundamental saber a respeito desta educação ambiental percebida por eles. 

Esta percepção fica clara nas diversas afirmações presentes no Discurso, onde a 

educação ambiental e policiamento ambiental confundem-se, são sinônimos, ou devem 

somar-se para a proteção do meio ambiente e ficarem restritas às diretrizes do serviço 

policial ambiental. Além disso, percebem que precisam conhecer a educação ambiental 

tanto quanto às técnicas do policiamento, desde a sua formação. Nesse contexto, 

entendem a educação ambiental como saber básico para que possam desenvolver o 

policiamento ambiental que defenderá a natureza da ação antrópica. Sem uma não pode 

existir o outro, ou seja, sem educação ambiental o policial não pode realizar o 

policiamento ambiental.  
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A análise das informações obtidas através das outras fontes de evidência 

permitiu entender que educação ambiental desenvolvida pela COPPA tem priorizado a 

realização de atividades em educação ambiental em detrimento de projetos político-

pedagógicos da educação ambiental. Segundo Cavalcante (2005) a primeira centra-se nas 

oportunidades de trazer a questão ambiental para a pauta de discussão (semana do meio 

ambiente, dia da árvore, projeto de reciclagem, reportagens sobre efeito estufa, etc.), a 

segunda centra-se no compromisso de colocar tais questões dentro de uma plataforma 

política definida, que está atrelada às discussões de poder na sociedade e que devem ser 

trazidas para o universo de reflexão pedagógica havendo ou não esta oportunidade.  

Quanto ao desenvolvimento das atividades em educação ambiental, os Discursos 

dos policiais militares expuseram um cenário que dificilmente seria possível desvelar-se 

através de outro processo metodológico que não o DSC. São exemplos significativos disto, 

a percepção de que não só a ausência de materiais didáticos e a logística de transporte são 

um entrave no processo educativo, mas também, as carências em habilidades e 

competências pedagógicas dos policiais, fazendo com que se sintam inseguros ou 

limitados a uma mesma metodologia para todas as atividades educativas, independente do 

contexto sócio-ambiental-cultural e político de onde estão sendo realizados; bem como, 

a percepção de que sua formação profissional e o modo como a população os percebem 

são fatores que dificultam o diálogo democrático e a troca de saberes durante as atividades 

em educação ambiental.      

A ausência de temas envolvendo direitos humanos foi outra carência diagnosticada 

através da análise dos temas trabalhados. Os direitos humanos de 3ª geração precisam ser 

tratados, não só por que têm como pressuposto a proteção de grupos sociais vulneráveis 

e a preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas porque promovem a 

melhoria da qualidade de vida da população, assegurando o meio ambiente equilibrado, 

serviços públicos eficientes, respeito à diversidade e proteção aos hiposuficientes. Para 

Carvalho (2008) “A promoção dos Direitos Humanos, a elevação da qualidade de vida e 

o atendimento das necessidades e aspirações humanas somente poderão ser efetivados 

em ambiente sadio e ecologicamente equilibrado”. 

Segundo Rocha (2011) “o acesso à instrução é posto como um meio de 

potencialização dos sujeitos para participarem e tomarem decisões na defesa dos seus 

direitos”, por isso, a educação ambiental desenvolvida pela COPPA precisa transcender 

às discussões de interação com a natureza, seja ela preservacionista ou conservacionista, 

para incorporar o diálogo com a sociedade e provocar reflexões acerca de direitos 
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humanos e suas implicações de caráter ético, econômico, político, jurídico e social e as 

tensões na relação sociedade e ambiente, oriundas das relações de poder, não apenas 

reconhecendo que existem, mas discutindo-as coletivamente para refletir, com a 

sociedade, a responsabilidade de todos frente a estas questões.  

O ponto fundamental para possibilitar o diálogo em busca de soluções para tais 

questões é que os espaços pedagógicos, criados nas atividades em educação ambiental, 

sejam democráticos e participativos, resultantes de uma dinâmica construída 

socialmente, sem superiores nem subordinados, sem hierarquia de saberes e sem 

autoritarismo.  

Ficou constatada, seja através das percepções dos policiais militares, seja através 

das outras fontes de evidência, que há pouca informação sistematizada disponível para 

os policiais militares educadores e gestores que atuam no planejamento, delineamento, 

implementação e avaliação das atividades em educação ambiental. Assim como, 

observamos que as atividades educativas são realizadas em uma diversidade de palcos, 

para públicos igualmente variados. 

Tais constatações deixam claro que a educação ambiental da COPPA não pode 

ficar restrita à realização de atividades desconexas, planejadas sem qualquer 

fundamentação pedagógica, implementadas com foco na individualidade e carentes de 

reflexão coletiva e estéreis de avaliação.  

Entendendo que o pano de fundo das questões encontradas nas percepções dos 

policiais militares da COPPA e na análise das informações sobre as atividades 

educativas que participam, reside na ausência de um Projeto Político Pedagógico (PPP).  

Compreendido como a sistematização, nunca definitiva, de um processo de 

planejamento participativo, um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 

mudança da realidade, o PPP envolve uma construção coletiva de conhecimento, se 

aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa 

que se quer realizar (VASCONCELLOS, 2000). Consiste na formulação e enunciação 

de uma proposta educacional, de suas bases conceituais e políticas até a sua 

operacionalização. É um processo que tem como característica sua construção 

participativa, no qual os sujeitos se vêem e atuam sobre as suas demandas e planos, que 

serão periodicamente revistos e sistematicamente re-construídos.  

 
O Projeto Educativo é, claramente, um documento de planificação escolar 
que poderíamos caracterizar do seguinte modo: de longo prazo quanto à sua 
duração; integral quanto à sua amplitude, na medida em que abarco todos os 
aspectos da realidade escolar; flexível e aberto; democrático porque 
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elaborado de forma participada e restiltado de consensos. 
(VASCONCELLOS, 2000 Apud DIOGO, 1998) 

 
O PPP é uma forma de resgatar a auto-estima e a confiança dos policiais 

militares educadores e enfrentar a descrença do processo educativo ambiental da 

COPPA, percebidos pelos policiais militares durante este trabalho. Haja vista seu valor 

de articulação da prática, de memória do significado da ação, de elemento de referência 

e por envolver uma construção coletiva de conhecimento na tentativa de resgatar o 

sentido humano, científico e libertador do planejamento (VASCONCELLOS, 2000). 

Conhecer a percepção dos policiais militares quanto a educação ambiental e 

analisar todo o processo educativo realizado pela COPPA me faz concluir que a 

construção do PPP para Companhia de Polícia de Proteção Ambiental é imprescindível 

para consolidação e implementação conceitual, política e pedagógica da educação 

ambiental na instituição. Este processo, por certo, irá requerer o envolvimento ativo dos 

policiais militares da COPPA e das principais comunidades onde o processo 

educacional ambiental.  

No decorrer da pesquisa, tal questão foi amadurecida e validada pelo comando 

da instituição, que entendeu o PPP como uma forma de organizar o processo educativo 

da COPPA. O aval do comando é extremamente importante para não frustrar todo o 

trabalho desenvolvido posteriormente.  

Embora reconheça que não há receitas prontas para elaboração de um PPP, para 

qualquer contexto e aplicado a qualquer tipo de organização, bem como o 

desenvolvimento de alguns processos independentes que se entrecruzarão no seu 

desenvolvimento, entendo que o ideal é a elaboração de um PPP Geral que contemple a 

inserção de pequenos PPPs específicos para cada Território de Identidade. 

O PPP Geral seria elaborado no período máximo de um semestre. Além de 

sistematizar os projetos em educação ambiental que seriam desenvolvidos no Território 

de Identidade da Região Metropolitana de Salvador, estabeleceria as diretrizes, 

metodologias e os processos para construção dos PPPs específicos para os dez outros 

Territórios de Identidade. Estes PPPs específicos seriam construídos em dois semestres, 

com a coordenação de uma equipe de elaboração do Projeto, devidamente capacitada 

para tal.  

O primeiro passo para a construção do PPP foi dado no dia 29 de agosto desse 

ano, em uma reunião deste pesquisador com o os policias militares que desenvolvem o 

processo educativo e alguns tomadores de decisão da COPPA, que definiu o 
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cronograma e as estratégias adotadas para a construção do PPP, cujo a ata está anexa a 

esta pesquisa.   

Reavaliado e reconstruído após algum tempo, o Projeto Político Pedagógico da 

COPPA potencializará o processo em educação ambiental desenvolvido pela Instituição, 

e isto lhe possibilitará intensificar suas ações preventivas para a melhoria 

socioambiental do Estado. O diálogo, com base nas percepções apresentadas pelos 

policiais militares, contribuirá, expressivamente, com o processo de mudança de alguns 

aspectos negativos, desenvolvendo a cooperação institucional para evitar a falta de 

“compromisso com a educação ambiental para depois desenvolvê-la”, suprindo a 

ausência de “programas para sair mais para a comunidade e divulgar o seu trabalho”, 

ajudando-os a compreender que “o maior desafio está dentro de cada policial militar”, 

haja vista, que percebem que a sua formação policial militar apresenta “algumas 

barreiras que, às vezes, inviabilizam isso, esse entendimento mais humano, essa 

sensibilidade mais voltada para a questão ambiental”. 

O desenvolvimento dos processos em educação ambiental com a população 

minimizará o “desconforto das pessoas em "se expor" naquele momento, de discordar 

do policial” e planejamento coletivo impedirá que se repita, com freqüência, que o 

policial militar seja “recrutado para realizar a Educação Ambiental, nem mesmo 

discutimos o que vamos realizar, muito menos conhecer as características 

socioambientais do local onde vamos atuar, nem mesmo sabia onde seria realizada e 

que tipo de atividade de educação ambiental seria desenvolvida” e não mais se 

percebam como “um coadjuvante, que está ali em pé, para rir, ficar apresentável, estar 

receptivo.”  
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