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Resumo: 

 

O Poder Local proposto nesse trabalho tece ás 

dimensões sócio-políticas que se desenham com as instituições e 

ações cidadãs, tais como: Prefeitura , ONG’s e Movimentos Sociais. 

Esse trabalho tem como objetivo analisar o caso no Município de 

Pelotas. Interpretar os dados das pesquisas realizadas através de 

entrevistas que refletem as articulações e conflitos entre poderes de 

representação ambiental em prol da sustentabilidade. Identificar os 

indivíduos atuantes das políticas públicas e suas ações diante dos 

problemas ambientais locais. Desse modo, o artigo apresenta dados 

relevantes em relação ás interações dos homens com seu meio-

ambiente, considerando a perspectiva da sustentabilidade local ,e por 

fim , ao estudo das políticas públicas para sustentabilidade a níveis 

internacionais . 
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Introdução: 

                            Para introduzir a questão  sobre poder local  e políticas públicas 

recorre-se ao estudioso da área: O  Sociólogo Pedro Jacobi* que desenvolve estudos 

relacionados a governança local e a participação cidadã. Segundo o autor, ao desenrolar 

da história sobre os poderes locais foram desenvolvendo-se canais de comunicação que 

permitiram que movimentos sociais  e indivíduos engajados com causas sociais 

pudessem expressar suas preocupações a cerca dos problemas socioambientais. Assim, 

o autor apresenta a importância do desenvolvimento da cidadania em parcerias com a 

chamada Sociedade Civil e o Estado em prol da implementação das políticas públicas. 

Seguindo essa perspectiva, esse estudo proposto formula que há uma descentralização 

nas decisões do poder institucionalizado através da participação Cidadã 

(Jacobi,1990).Dessa forma, essas questões  irão balizar essa pesquisa, realizada na 

Cidade de Pelotas -RS. 

Metodologia: 

A Coleta de dados foi realizada em organização não 

governamental que trata sobre  a sustentabilidade e os seus desdobramentos 

sobre os temas : Responsabilidade socioambiental nas empresas, espaços de 

participação e ação socioambiental e parcerias públicas-privadas. 

Optou-se pela entrevista informal (Gil ,2009) que consiste em 

deixar o entrevistado a vontade e falar livremente abstraindo informações 

relevantes pelo pesquisador . 

A primeira relação  dos dados refere-se a captação de recursos da ONG  

para desempenhar ações a respeito do licenciamento  e das formas de 

ação ambiental para mudanças em certos pontos que se referem a 

sustentabilidade, como o uso dos recursos naturais e o impacto na 

economia. 

Entrevista I: 

Nossos projetos tem parcerias com o governo e parcerias privadas que 

financiam  projetos mãos da terra ,de educação ambiental, e de produtos 

orgânicos e ecológicos ,pois ,respondem a necessidade de intervir no meio 

que ambientalmente se vê degradado .Nosso trabalho tem cunho ecológico  

de ação extraterritorial  e gerenciando projetos de conscientização do meio 

ambiente...Empresas de grande porte estão ao nosso lado , e, por motivos que 

também inserem nos descontos do seus impostos, algumas ações remetem –

se  a empresa  a assumir o seu passivo de poluir , e resgatar a ideia que a 

empresa polui; joga lixo e pode ter um retorno real entorno das mesmas áreas 

que ela fomentou a degradação.Com isso, locais de vulnerabilidade ambiental 

,caso contrário, seguirá o antigo modo de produção de poluir e lucrar a 

qualquer custo(sem se importar com as gerações futuras)algumas destas 

demandas passam pelo COPAM-Conselho do Meio-Ambiente .Por fim, a 

atividade da nossa ONG’s é trabalhar na relação homem-natureza(ONG-I). 



 

 

A segunda ,entrevista grupal, é  um encontro  de um grupo de 

ativistas de movimento social ,aonde, estava como debatedor o 

representante de outra ONG que visa a fiscalização das ações ilícitas ao 

meio ambiente e a( in)sustentabilidade do planeta. Está metodologia da 

entrevista grupal foi realizada no dia 03/06/2012 no encontro de 

movimento de juventude  da cidade de Pelotas que debatia o meio 

ambiente . 

A entrevista grupal (Gil,2009) consistem em várias perguntas ao 

debatedor pelo grupo ouvinte ,e em uma das perguntas, uma pessoa do 

grupo questionou sobre as ações e a vontade política ,neste ponto, 

considerei chave para explicitar exatamente o tema dessa pesquisa, a 

relação do poder local com sustentabilidade e as políticas públicas para o 

sustentabilidade, cita o debatedor sobre a vontade política: 

Entrevista II: 

                                  O grande problema de haver ações por parte das autoridades é a seguinte: 

existe  nós (movimentos sociais), ONG’s e ativistas que representam a 

vontade da população de mudanças em relação a conservação do meio 

ambiente, por outro lado, há os gestores, o chefe de governo, e neste ponto, 

existem a representação por várias secretárias, e também , a relação com os 

outros poderes ,a exemplo do legislativo , há nesse braço do Estado 

indivíduos com  encaminhamento interessante ,porém, quando chega na hora 

de fazer solicitação ao poder executivo (leia-se  secretária responsável por 

implementar políticas públicas para o meio ambiente )o que acontece? São os 

dois de partidos diferentes, então, por questão de diferenças ideológicas e 

pragmáticas ; deixa-se de lado um encaminhamento que poderia fazer a 

diferença na aplicação de políticas publicas para meio ambiente...” 

(Movimento Socioambiental  – Pelotas ,RS) 

 

 

 

Conclusões: 

                

     Diante do exposto, verifica-se que a Gestão do Poder Local  não poder ser vista 

como separada do restante da população, ou seja, não são apenas Movimentos Sociais, 

Prefeituras e ONG´s  responsáveis por articular  ações em prol do meio ambiente ,e 

também, promovendo o circulo vicioso das instituições que ora poluem e ora  buscam  

soluções , esse rompimento problema-solução-problema:Resolve-se por co-

responsabilização das ações através das áreas da Educação e Saúde, conforme cita 

Pedro Jacobi* (1999,p.46). 
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