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Política Municipal de Educação Ambiental, órgãos gestores e mecanismos de gestão 

 O processo de redemocratização brasileira na década de 80 do século passado e a constante 

organização de sua sociedade civil, passam a imprimir constantemente uma redefinição da lógica de 

ação e gestão do Estado e na formulação de políticas públicas. A sociedade tende, neste caminho, a 

estreitar a relação sociedade civil e política, dando espaço para a consolidação da participação 

popular e a ideia de governança pública. 

A questão ambiental desponta mundialmente na década de 70 e cada vez mais passa a fazer 

parte das demandas sociais e ações estatais no Brasil. Assim a política ambiental é incorporada às 

atividades do Estado em todas as esferas, dentre elas a municipal. Junto a estas e em aproximação ou 

conflito com as ações da sociedade civil organizada está o foco desta conferência, ou seja, a 

educação ambiental. 

A história da educação ambiental da cidade começou a ser escrita há mais de duas décadas, no 

entanto, poucas são as referências em relação à Política Municipal de Educação Ambiental. 

Informações, a partir de relatos orais, datam período anterior a 1990 para ações relacionadas à 

temática. A Lei estabelecida em maio de 1999, foi apresentada através do PL 7740/1997 pelo então 

vereador André Freyesleben Ferreira. 

Historicamente, a SME, através das unidades educativas vem realizando projetos, 

primeiramente de forma isolada, e com o passar do tempo com as tentativas de ações mais 

articuladas como foi o estabelecimento da agenda 21 local e a criação das Comvidas, e ainda mais 

recentemente com a adesão a programas nacionais como Aprendendo com Hortas Escolares e 

Escolas Sustentáveis, entre outras muitas e diversas ações no âmbito da Secretaria Municipal de 

Educação. Atualmente, está reestruturando seu setor de projetos especiais e reorganizando a 

coordenação de educação ambiental na secretaria. 

A FLORAM, desde sua criação em 1995, já contava com um setor de educação ambiental. Este 

sendo coordenado, na maior parte do tempo, pela Biológa Sayonara do Amaral, que se tornou a 

principal referência do segmento para o munícipio. No entanto, é somente em 2011 que a FLORAM 

passou a ter quadro próprio de servidores. Por alguns períodos não existiam profissionais efetivos no 

setor de educação ambiental, e somente em 2015 se consegue efetivar um pedagogo, um geógrafo e 

um técnico administrativo. Em 2019, conta com dois servidores à disposição da SME e dois 

terceirizados, além dos três efetivos. 



Portanto, os órgãos gestores diretamente vinculados à Política de Educação Ambiental são a 

FLORAM e a SME, que definem diretrizes e desenvolvem ações. A FLORAM em cadência com as 

ações de educação ambiental estabelecidas pelo MMA, enquanto a SME vinculadas com as ações 

estabelecidas pelo MEC. No entanto, muitos setores de outras instituições governamentais exercem 

também esse papel dentro das suas especificidades, como a COMCAP, a SMAS, SMS, entre outros.  

Além dos gestores municipais, ainda outras entidades influenciam e participam na gestão da 

educação ambiental da cidade. Destacamos as IES, as organizações da sociedade civil, como 

institutos e ongs, por exemplo, ainda algumas fundações e empresas, além de algumas pessoas de 

referência na cidade. 

Em função dessa diversidade de instituições e entidades envolvidas com a educação ambiental, 

por vezes de forma bastante isolada, muitos dos mecanismos de gestão se confundem e até se 

contradizem. A parcela de responsabilidade de cada ente não está nitidamente delimitada, e isso 

acaba causando sobreposição de ações e ainda algumas áreas ficam descobertas. 

 

Perguntas orientadoras? 

1.  Após vinte anos, o que temos relacionado às políticas públicas de educação ambiental? 

2. Quem faz parte do sistema Municipal de educação Ambiental? Há um sistema? 

3. Quais são os mecanismos de gestão ou quais deveriam ser? 

4. Como funciona a educação a ambiental no município de Florianópolis? 

5. Quem são os educadores e educadores da cidade? 

 


