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Resumo: O presente resumo é fruto das reflexões desenvolvidas na dissertação de mestrado em
Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia, cujo objetivo foi avaliar as estratégias operacionais
da Gestão Social em rede no sistema descentralizado da Política de Promoção da Saúde no
Município de Boa Vista – RR sob a perspectiva da sustentabilidade socioambiental entre os anos
de 2010 a 20131. A pesquisa foi norteada pela definição de três categorias teóricas: gestão social,
sustentabilidade socioambiental e avaliação de políticas públicas. No que se refere à categoria gestão
social foi focalizada a gestão em rede, enquanto uma tendência atual do modo de gestão pública,
que deve ser adotada pelas políticas sociais, visando entender a relação da gestão em rede com os
princípios da sustentabilidade socioambiental. A categoria sustentabilidade socioambiental foi
discutida a partir da relação homem-natureza, desvelando a ação do Estado na busca pela
Promoção da Saúde, por meio da implementação de políticas públicas diante das demandas da
questão socioambiental. E, por fim, na discussão da categoria avaliação de políticas públicas foi
analisado o modus operandi da gestão em rede da política objeto de estudo. A trilha metodológica
da pesquisa foi alicerçada nos seguintes procedimentos técnico operativos: levantamento
bibliográfico, levantamento documental e levantamento de campo. O estudo centrou-se na análise
dos relatos dos atores sociais envolvidos na gestão e na operacionalização da política, de modo a
desvelar a configuração da racionalidade política do planejamento em âmbito local da política
nacional, enfocando as potencialidades, fragilidades e contradições que permeiam a gestão social
em rede, com base na ótica da sustentabilidade socioambiental. Os resultados da pesquisa empírica
apontaram que a proposta de uma gestão em rede intersetorial é um desafio a ser trilhado pela
SMSA/BV, uma vez que esta não tem se concretizado de modo a permitir a participação efetiva
dos diversos atores sociais na condução das ações de promoção da saúde. Apesar do discurso oficial
indicar que o modelo de gestão adotado é estratégico, a pesquisa revelou que este não tem se
efetivado em sua plenitude, pois as características de gestão reveladas neste estudo apontam para
uma forma verticalizada e burocrática de gestão que se limita ao enfoque setorial. Por outro lado,
a literatura consultada indica que embora os problemas sociais se manifestem setorialmente, sua
solução depende de outras políticas, e a ausência de pactuação entre os distintos setores limita o
funcionamento/conexão da rede, comprometendo assim a eficácia, a eficiência e a efetividade das
ações.
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