
I Simpósio Livre - Porto Velho

A Organização dos Fóruns de Educação:

Uma perspectiva para o monitoramento e 
avaliação dos Planos de Educação

“Há uma diferença entre interesse e compromisso. 

Se está interessado em fazer uma coisa, você a faz

apenas quando lhe é conveniente. 

Quando está comprometido com a realização de determinada coisa, 
você não aceita desculpas, apenas resultados”.

Ken Blanchard.



Por que Planejar?

 Reis Veloso, fora aluno de Mário Henrique Simonsen, e 
como Ministro do Planejamento (Governo Geisel) e a 
ajuda do BNDE e IPEA, preparou o II Plano Nacional 
de desenvolvimento – II PND;

 Quando perguntaram a Simonsen o que achara do 
Plano, ele respondeu: “Não leio ficção”.



Perspectiva a ser defendida:

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS

PLANOS DE EDUCAÇÃO COM O FOCO NA

GESTÃO SOCIAL A PARTIR DO MUNICÍPIO 

E PELA DINÂMICA DO

FUNCIONANDO EM REDE



Mecanismos para pensar as Metas

COMPETÊNCIA

COOPERAÇÃO

Diretrizes

(Grandes linhas
Orientadoras)

AÇÕES

(Conjunto de atividades
de implemento
das diretrizes)

ATIVIDADES

(Unidades de 
operacionalização 

das ações)



Proposta de Desenvolvimento

 O sociólogo português Boaventura de 
Sousa Santos:

ESTADO MERCADO COMUNIDADES/
SOCIEDADE

Não deram conta de promover a 
emancipação da sociedade



Análise Geral de Contexto

Contexto
MACROECONOMICO

Monitoramento e 
Avaliação dos

Planos de Educação

Contexto
TECNOLÓGICO

Contexto
DEMOGRÁFICO

Contexto
SÓCIO-CULTURAL

Contexto
POLÍTICO-LEGAL



EXCLUSÃO  SOCIAL

FENOMENO MULTIDIMENSIONAL

AFETA AS CONDIÇÕES OBJETIVAS DE VIDA E SOBREVIVÊNCIA

PESSOAS DEPENDENDO CADA VEZ MAIS DE AÇÕES EVENTUAIS E COMPENSATÓRIAS

GESTÃO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO



Uma sociedade em transformação

 Em meio século - sociedades deixam de ser rurais 
para serem urbanas;

 Grande impacto social e político;

 Estrutura do estado descentralizada;

 Municipalização e Poder Local

 Evolução da Democracia Representativa para 
Sistemas Descentralizados e Participativos.

 Países desenvolvidos adotam uma Estrutura de Estado 
Descentralizada:

 Suécia – poderes locais gerem 72%;

 Brasil – Municípios gerem 13%

 Costa Rica – Municípios gerem 5%



Funcionamento das 
Políticas Públicas (visão tradicional)

 São setoriais e desarticuladas;

 Gestão com características:

 centralizadoras

 hierárquicas;

 práticas burocráticas prevalentes que  

não geram a promoção humana;

 Política pública com sua redes específicas.



Funcionamento das 
Políticas Públicas (visão tradicional)

 Os resultados de uma gestão do tipo tradicional 
produzem como resultados:

 Fragmentação da atenção às necessidades sociais;

 Paralelismo de ações;

 Centralização das decisões, informações e recursos;

 Divergências quanto aos objetivos e o papel específico 
de cada área;

 Fortalecimento de hierarquias e poderes políticos/ 
decisórios;

 Fragilização dos usuários.



Estrutura  
Organizacional

Tradicional



Gestão Social Mediante: 

 Estrutura Piramidal

 Estrutura de Rede



REAFIRMAR A GARANTIA DE DIREITOS
REALIDADE LOCAL

GESTÃO MUNICIPAL DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO

ESTRATÉGIAS DE INCLUSÃO SOCIAL

REDES  SOCIAIS

COMO IMPLEMENTAR UM PROJETO ARTICULADO E INTEGRADO QUE
RESULTE EM AÇÕES EFETIVAS DE CUMPRIMENTO DAS METAS?

COMO FAZER UMA GESTÃO SOCIAL COMPETENTE DAS AÇÕES A
SEREM EFETIVADAS NO ÂMBITO MUNICIPAL?



Na natureza os animais atuam em rede

 Enquanto membros de um 
grupo grande, cada indivíduo
aumenta suas chances de 
detectar predadores, encontrar 
comida, achar um parceiro ou 
seguir uma rota de migração.

 Para esses animais, coordenar 
seus movimentos uns com os 
outros pode ser uma questão 
de vida e morte.



A “inteligência dos enxames”

 Os elementos do comportamento 
inteligente de grupo

 controle descentralizado, 
 reação a indícios locais, 
 regras práticas

acabam por formar uma eficiente 
estratégia para se lidar com situações 
complexas.

 "Não estamos acostumados a 
resolver problemas 
descentralizados de maneira 
também descentralizada.” 

EricBonabeau, cientista-chefe da Icosystem
Corporation, em Cambridge, Massachusetts. 



 Dois pontos merecem reflexão (PNE/CF):

 A importância da participação popular na
formulação, implantação e monitoramento dos
Planos de Educação.

 A superação do modelo burocrático, tecnicista,
sectário que ainda domina a prática da gestão
pública.

Gestão Política



Moderna Gestão Social

 Modelos Flexíveis em que o processo de 
descentralização e participação social sejam 
efetivados de forma a favorecer parcerias com a 
sociedade civil organizada nas ações e decisões 
que dizem respeito ao encaminhamento da PP;

 Prevalência da Participação Social, descentralização 
e intersetorialidade.



Gestão Social – Conceito 

 “..., gestão das demandas e necessidades 
do cidadãos. A política social, os programas 
sociais, os projetos são canais e respostas 
a estas necessidades e demandas.” 

Carvalho, 1999, p.19; Apud Bourguignon



Classificação das 
Redes Sociais

 Rede Social Espontânea;

 Redes Sócio Comunitárias;

 Rede Social Movimentalista;

 Redes Setoriais Públicas;

 Redes de Serviços Privados;

 Redes Regionais

 Redes Intersetoriais



Intersetorialidade

 Articulação entre as políticas públicas 
através do desenvolvimento de ações 
conjuntas destinadas a promoção da 
educação e inclusão social.

Princípio que orienta as práticas de 
construção das Redes Municipais



Gestão Social e Redes Sociais

 Gestão social se preocupa com ações de 
caráter público;

 As Redes sociais são canais ou estratégias 
de enfrentamento das expressões da 
questão social numa realidade municipal.



Rede Social

 Sugere a ideia de articulação, conexão, 
vínculos, ações complementares, relações 
horizontais entre parceiros;

 Interdependência de serviços para 
garantir a integridade da atenção aos 
segmentos sociais vulnerabilizados ou em 
situação de risco social ou pessoal.



 1º Desafio:

 Como não perder de vista o aluno diante de tanto 
“tarefismo” que o cotidiano da “rede” impõe?

 2º Desafio:

 O tempo – há muito que fazer; poucos e lentos 
resultados e muitas vezes verdadeiros retrocessos;

 3º Desafio:

 Como trabalhar mais localmente (município) porém 
com impacto nacional ou mesmo global;

Gestão Política.



 4º Desafio:

 Como efetivar a rede, mantê-la viva, rica, participativa... 
Na qual seus membros se sintam de fato parte?

 A onde criar partilhas possíveis?

 5º Desafio:

 Como causar algum impacto efetivamente positivo na 
vida das pessoas;

Gestão Política.



Muito Obrigada pela atenção!

Prof. Maria Berenice Tourinho

Departamento de

Ciências Sociais

Atue em favor das novas gerações. 
Pense nisso!!!

kang@unir.br

mailto:kang@unir.br

