
 

1075 

EIXO TEMÁTICO 2 | TRABALHO, QUESTÃO SOCIAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

 

UM OLHAR QUASE INVISÍVEL: intersetorialidade 
 

AN ALMOST INVISIBLE LOOK: intersectoriality 
 

Antonia Márcia Cristina Sousa Lima1 

 

RESUMO  
A intersetorialidade faz parte do cotidiano e da natureza de trabalho dos 
assistentes sociais, desde a proteção social básica até a proteção social 
especial de alta complexidade, visando intervir na promoção da 
proteção social integral, diante de uma realidade social marcada pelo 
agravamento da questão social em suas mais variadas expressões, 
necessitando atuar de forma articulada e integrada às inúmeras políticas 
setoriais. Cabe ressaltar que tal processo se dá de forma planejada, visto 
que não pode ser apenas para validar contratos de parceria formais e/ou 
algo meramente burocrático. Desta forma, este artigo busca discutir a 
intersetorialidade e sua importância na defesa dos direitos e da 
proteção social integral, para tanto, foi utilizada a revisão de literatura. 
 

Palavras-chave: Integralidade; Articulação; Proteção social. 
 

ABSTRACT 
Intersectoriality is part of the daily life and nature of work of social 
workers, from basic social protection to special social protection of high 
complexity, aiming to intervene in the promotion of integral social 
protection, in view of a social reality marked by the worsening of the 
social issue in its most varied expressions, needing to act in an 
articulated and integrated way to the numerous sectoral policies. It is 
worth mentioning that this process takes place in a planned way, since 
it cannot be just to validate formal and/or something merely 
bureaucratic partnership agreements. Thus, this article seeks to discuss 
intersectoriality and its importance in the defense of rights and integral 
social protection, for this purpose, the literature review was used. 
 

Keywords: Integrality; Articulation; Social Protection. 

 
1 Servidora Pública Municipal de Presidente Dutra-Maranhão na Casa de Acolhimento Institucional- Abrigo para 

crianças e adolescentes, no cargo de Assistente Social. Graduação em Serviço Social pela Faculdade do Maranhão- 
FACAM (2018) e Pós-Graduanda em Gestão Social: Políticas Públicas, Saúde e Assistência Social pela 
UNINOVAFAPI-PI. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a intersetorialidade no setor da 

Assistência Social, ator quase invisível, mas que permeia toda a rede de proteção social e é 

indispensável para afiançar as seguranças socioassistenciais e a integralidade das ações. 

Realizar um estudo sobre este campo teórico é um grande desafio, visto a complexidade 

das variadas apreensões subjetivas e objetivas sobre a concepção e entendimento desta pela 

categoria profissional dos assistentes sociais, apesar de seu uso cotidiano. Há ainda o fato de 

que, por ser um tema relativamente pouco explorado pelas produções científicas e acadêmicas 

na área da política de assistência social, e quando retratada, restringe-se na maioria das vezes 

às condicionalidades dos Programas de Transferência de Renda, à política setorial da saúde e 

educação. 

Ressalta-se que nestes últimos tempos, este campo teórico tem chamado a atenção dos 

profissionais, à medida que se observa a desarticulação do trio eficiência, eficácia e efetividade 

na prestação e/ou implementação dos serviços e programas à população usuária, tornando-a 

indispensável para a garantia dos direitos e atendimento das demandas que lhe são impostas. 

Desse modo, esta tem se mostrado um dos eixos indispensáveis à prática profissional dos 

assistentes sociais, especialmente no que se refere à implementação das políticas setoriais, 

visando a integralidade das ações como resposta às diversas expressões da questão social. 

Mas, afinal, o que é intersetorialidade? Quando se pensa sobre o conceito desta palavra, 

o que vem primeiro à mente é a articulação entre dois ou mais setores; o que perpassa a ideia 

de integração e complementaridade de saberes técnicos. Ademais, esta também pode ser 

entendida como a conexão entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações 

conjuntas destinadas à proteção social. 

 

A ação intersetorial é um processo de aprendizagem e de determinação dos sujeitos, 
que deve resultar em uma gestão integrada, capaz de responder com eficácia à solução 
dos problemas da população de um determinado território, saindo, entretanto, do 
âmbito da necessidade para o da liberdade. O homem é considerado na sua 
integralidade, superando a autonomização e a fragmentação que têm caracterizado a 
gestão das políticas sociais para uma dimensão intersetorial. (JUNQUEIRA, 2004, p. 3). 

 

Por sua vez, a intersetorialidade está intrinsecamente relacionada à discussão sobre a 

interdisciplinaridade, e muitas vezes podem até ser confundidas pelo fato de esta última já ser 
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bastante utilizada em produções bibliográficas no campo das ciências sociais, mas cabe 

ressaltar que estas não são sinônimas, tão pouco palavras homônimas, e apesar da semelhança 

prefixal “inter”, são carregadas de distinções, principalmente no que tange à sua aplicação. 

A intersetorialidade diz respeito a uma nova forma de gestão social, e está ligada ás 

diversas redes sociais, à articulação das organizações que atuam no campo das políticas sociais 

e setoriais. É o elo de comunicação entre os setores, no qual exige propostas mais significativas 

para atender os interesses coletivos, com o objetivo de enfrentar problemas complexos e dar 

maior visibilidade às respostas das expressões da questão social, visando compreender o 

singular e o particular do sujeito em sua totalidade. Desse modo, Feuerwerker e Costa (2000) 

afirmam que a intersetorialidade é mais do que um conceito, é uma prática social que vem 

sendo construída a partir da insatisfação com as respostas perante os problemas complexos do 

mundo moderno. 

Assim, esta constitui uma concepção transformadora da realidade social, na qual inova 

novas formas de planejar, executar e controlar a prestação de serviços para garantir os direitos 

sociais e alterar as formas de articulação dos segmentos organizacionais. 

 

2 SERVIÇO SOCIAL: luta pela efetivação da garantia de direitos 

 

O Serviço Social é uma profissão regulamentada pela lei 8662/93, que surge através da 

contradição capital versus trabalho do modo de produção capitalista. Atualmente tem como 

objetivo, garantir a efetivação de direitos, sejam eles civis ou políticos de uma sociedade, na 

defesa da cidadania, como tarefa primordial, e o acesso a bens e serviços, de forma a intervir 

na realidade social dos sujeitos. 

Neste sentido, são várias as legislações que corroboram para o exercício da cidadania e 

uma nova perspectiva profissional voltada à justiça social e a garantia e efetivação de direitos, 

entre elas podemos citar a Constituição Federal de 1988, a própria Lei de Regulamentação da 

Profissão e o Código de Ética dos Assistentes Sociais, ambos de 1993. 

No decorrer do tempo, os estes profissionais têm buscado aperfeiçoar seus 

instrumentos e técnicas de trabalho, de forma a contemplar as três dimensões que 

fundamentam a sua prática profissional: teórico-metodológico, ético-político e técnico- 

operativo, com uma atuação voltada à garantia de direitos, e a capacidade de decifrar, ler e 
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intervir na realidade vivenciada pela população usuária em suas várias esferas que demandam 

sua intervenção consciente e crítica.  

Assim, o Serviço Social atua no intuito de desvelar as contradições oriundas do sistema 

capitalista, intervindo na questão social. 

 
“A questão social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade, 
exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a 
burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e 
repressão”. (CARVALHO e IAMAMOTO, 2008, p.77). 

 

Desse modo, o Assistente Social é chamado a trabalhar com as mais variadas 

metamorfoses da questão social expressas no cotidiano dos indivíduos e se utiliza das diversas 

políticas públicas com o objetivo de intervir nas demandas que lhe são impostas visando a 

garantia da proteção social integral. Assim, seu papel vai além da oferta da prestação de 

serviços, pois busca democratizar, articular e efetivar o acesso a programas, serviços e projetos 

por meio de ações pautadas em princípios ético-políticos voltados ao bem-estar dos cidadãos. 

Além disso, as atribuições e competências desse profissional são elencadas através da 

apreensão crítica da realidade, frente ao contexto sócio-histórico das relações sociais pautados 

na perspectiva da totalidade. Para isso é preciso um olhar atento, dinâmico e crítico, pois é a 

partir do movimento da historicidade do sujeito e das particularidades do modo de produção 

capitalista que são desenvolvidas a compreensão do significado social da profissão, desvelando 

as possibilidades de ação cotidianas com a finalidade de formular respostas profissionais 

capazes de enfrentar as mais variadas expressões da questão social, com a articulação entre o 

público e o privado. 

 

A Intersetorialidade é a superação da fragmentação das políticas públicas, de 
modo que a população seja pensada em sua totalidade: “Nesta perspectiva, a 
intersetorialidade não é um conceito que engloba apenas as políticas sociais, 
mas também sua interface com outras dimensões da cidade, como sua 
infraestrutura e ambiente, que também determinam sua organização e 
regulam a maneira como se dão as relações entre os diversos segmentos 
sociais” (JUNQUEIRA, 1996, p.15) 

 
Cabe destacar que este profissional atua por meio das diversas políticas sociais setoriais: 

saúde, educação, assistência social, habitação, entre outras, seja no campo do setor público ou 

no setor privado, viabilizando direitos e lutando pela ampliação e consolidação da cidadania e 
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democracia, para a elaboração e implementação de serviços de qualidade. Valores estes 

afirmados nos princípios éticos da profissão: autonomia, liberdade e a plena expansão dos 

indivíduos sociais, nos quais também se interligam aos princípios e deveres profissionais: 

ampliação da liberdade, defesa intransigente dos direitos humanos contra todo tipo de arbítrio 

e autoritarismo; defesa, aprofundamento e consolidação da cidadania e da democracia 

(socialização da riqueza socialmente produzida e da participação política); Defesa da equidade 

e da justiça social, universalizando o acesso a bens e serviços relativos a programas e políticas 

sociais e a sua gestão democrática; compromisso com a qualidade na prestação dos serviços, 

competência profissional e articulação com outros profissionais e trabalhadores.  

Porquanto, pensar a intersetorialidade nas ações cotidianas do trabalho profissional é 

um desafio constante, dado que as solicitações que chegam não são permanentes, muito ao 

contrário, se modificam, estão em constante transformação de acordo com o cenário 

sociopolítico existente, o que requer um olhar mais acurado e mais profundo sobre a realidade 

social dos sujeitos, além de políticas públicas que venham a suprir esta demanda. 

Para isso, o profissional necessita de conhecimento teórico-prático, o qual requer em 

sua atuação diálogo com os demais atores das políticas públicas, o que pode ser um grande 

desafio, tanto pela falta de recursos materiais (muitas instituições não possuem carro, telefone, 

computadores com internet, etc.), quanto pelo excesso de trabalho (muita demanda e poucos 

profissionais), o que acarreta na falta de tempo para uma articulação mais profunda, que não 

se restrinja a um mero encaminhamento. 

Além disso, outro grande desafio é o acompanhamento do encaminhamento realizado, 

porque este é um dos pontos cruciais para a articulação intersetorial, entrar em contato antes, 

durante e após o atendimento deste usuário, para saber se aquela demanda foi suprida e se 

não, se há a possibilidade de se realizar, ou se necessita de novo encaminhamento, para que a 

ação não se torne simplesmente mais um “preenchimento de um papel”, mas sim uma 

possibilidade de transformação da vida social daquele sujeito e a supressão da demanda inicial. 

Ademais, há que se destacar também a insuficiência e/ou inexistência dos recursos 

institucionais, muitos órgãos não possuem itens indispensáveis, tais como computador, e até 

mesmo acesso à internet e telefone institucional, e às vezes, para não prejudicar o 

funcionamento dos serviços, os profissionais acabam se utilizando de seus objetos pessoais, 
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para dar andamento aos serviços prestados, o que pode gerar tanto danos materiais quanto 

aumento da carga horária de trabalho. 

Portanto, o Assistente Social é um profissional cuja atuação está voltada ao exercício da 

cidadania e pela busca da efetividade da garantia de direitos presentes nas negociações entre 

as instituições empregadoras, seja na esfera estatal ou privado e a população usuária de seu 

serviço, apesar dos desafios institucionais. 

 

3 TRABALHO INTERSETORIAL: estratégia para a não judicialização da questão social 

 

Atualmente, o Brasil passa por diversas transformações sociais ligada ao modo de 

produção capitalista, caracterizada por privatizações, redução dos gastos econômicos etc. o que 

impacta diretamente a organização e funcionamento das ações desenvolvidas pelo Estado e as 

maneiras como são disponibilizados os recursos e as pactuações para melhor atender à 

população. 

Assim, supõe-se que a intersetorialidade é uma metodologia indispensável para a 

criação, implantação e ampliação de políticas públicas, cujas respostas atendam às 

desigualdades sociais oriundas do modo de produção capitalista, ressaltando-se que devem ser 

respeitadas as particularidades e peculiaridades de cada setor, com o intuito de se ter êxito em 

seus objetivos, além de agregar estratégias para o planejamento e execução dos planos, 

programas, projetos e serviços. 

Para uma melhor articulação, seria necessário a criação de um Conselho Gestor 

Municipal Intersetorial que contemple as diversas políticas públicas, como forma de 

interlocução, discussão, debate, criação de fluxos e protocolos que atendam as especificidades 

do município como maneira de proporcionar maior interação entre os diversos atores sociais: 

trabalhadores das diversas políticas públicas, usuários dos diversos serviços, representantes do 

poder público e sociedade civil, corroborando para se definir estratégias a fim de beneficiar os 

usuários e suprir as exigências existentes. 

A judicialização das políticas sociais tem ganhado ênfase nos últimos anos, e é 

compreendida com o aumento de ações judiciais movidas pelos cidadãos com o objetivo de 

pressionar o Estado a garantir direitos já previstos nas várias legislações, especialmente na 

Constituição Federal de 1988. No Brasil, desde a década de 1990, essa tendência tem ganhado 
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mais visibilidade com a entrada do ideário neoliberal no cenário político, com implicações 

diretas nas políticas sociais, na qual o Estado investe cada vez menos em políticas de proteção 

social, em nome do ajuste fiscal. Assim, a justificativa para esta desproteção da classe 

trabalhadora se deve à grande quantidade de gastos públicos, fazendo com que o sistema 

judiciário se torne um caminho para a efetivação de direitos, segundo Sierra (2011). Cabe 

ressaltar que, a partir do momento em que a judicialização se faz necessária, já se demonstra a 

negação de direitos, pois se o cidadão, detentor de direitos necessita acionar a justiça para ter 

assegurado seus direitos, é um indício de que há falhas no Estado ao prover a proteção social, 

não dando respostas concretas e viáveis às suas necessidades. 

Por tais motivos, essa temática vem sendo discutida por estudiosos das ciências sociais, 

nos quais destacam concepções diferentes. Segundo Oliveira (2015), a judicialização serve para 

corroborar com o sistema de produção capitalista, transformando requisições coletivas em 

individuais e tornando questões ampliadas em restritas. Desse modo, esta ação fragmenta as 

lutas sociais pelos direitos sociais, fazendo com que o indivíduo busque por si só o acesso a 

determinados programas e serviços, enfraquecendo as lutas coletivas e "a justiça não pode e 

nem deve ser o caminho para que se possa tentar a efetivação de direitos sociais fundamentais 

tão arduamente conquistados pela classe trabalhadora, no processo de luta de classes", 

(OLIVEIRA, 2015) 

Ressalta-se que a judicialização promove o acesso não universal das políticas públicas, 

indo de modo contrário ao que preconiza por exemplo as políticas de saúde e assistência social 

em suas diretrizes. Outra análise, conforme a concepção de Sierra (2011), é de que esta 

ferramenta adiciona as demais para fazer com que o poder público seja direcionado a cumprir 

com suas funções, na consumação da cidadania e dos direitos sociais e humanos. Ademais, 

observa-se ainda a falta de investimentos públicos na prestação dos serviços que deveriam 

garantir a proteção social integral, o que permite em contramão que o poder judiciário acione 

e obrigue o Estado a exercer o seu papel em prover políticas públicas eficazes. Nesse sentido, o 

poder judiciário passa a exercer uma nova atribuição com viés político em busca por justiça 

social.  Para alguns estudiosos, este mecanismo deve ser utilizado como último recurso, sendo, 

portanto, um fato isolado, uma exceção, pois os direitos sociais já conquistados devem ser 

usufruídos de forma coletiva a fim de garantir a equidade das ações. 
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Desse modo, a gestão pública das políticas públicas pressupõe um modelo cuja atuação 

esteja baseada na eliminação de ações pontuais e focalizadas e abra cada vez mais espaço para 

ações intersetoriais, visando produzir impactos relevantes e de longa duração, com o desígnio 

de superar a fragmentação do conhecimento e das estruturas sociais e institucionais. 

Na atuação intersetorial deixa de existir hierarquia e privilégios de forma que as 

instituições e os profissionais atuem de forma articulada e com objetivos comuns para 

responder e enfrentar à questão social e suas expressões. A responsabilidade pela demanda é 

compartilhada e ao invés de haver uma ação verticalizada, esta passe a ser horizontal, para que 

se tenha uma direção única: dar resolutividade à demanda do usuário, o que requer uma 

atuação simultânea e complementar. 

Dessa forma, pode-se verificar que quando há a complementaridade das ações não é 

necessário judicializar as manifestações da questão social que foram apresentadas ao órgão de 

origem, uma vez que a articulação entre os setores foi eficaz em dar resolutividades às 

reivindicações encontradas e os sujeitos foram vistos em sua integralidade. Entretanto, se a 

primeira ação for ineficaz e o indivíduo não tiver o acesso necessário que lhe atenda, este 

precisará intervir judicialmente na questão, que é o caso de muitos brasileiros, que para terem 

acesso aos seus direitos individuais, acionam o Poder Judiciário, forçando ao Estado a garantia 

de seus direitos. 

Cabe ressaltar que é possível verificar que o processo de construção da 

intersetorialidade exige mais do que respostas formais, exige um processo constante de diálogo 

entre as diferentes áreas, e acordos de caráter coletivo, que devem observar as singularidades 

e os limites das especificidades de cada área, para se estabelecer interdependência e 

complementaridade das ações. Para tanto, faz-se necessário o constante aprimoramento da 

comunicação e a criação de espaços coletivos de negociação, mediação e elaboração de 

estratégias, no sentido de se estabelecer melhores fluxos e avaliar os trabalhos propostos. Além 

disso, é importante destacar que o desenvolvimento da atuação intersetorial requer respeito a 

cada área e ao trabalho de cada integrante, além da instituição e da rede de atendimento, que 

para facilitar o diálogo se utiliza dos diversos meios, tais como reuniões, encontros, contatos 

telefônicos, fluxos e protocolos, entre outros. 

Desse modo, a intersetorialidade tem tido papel relevante como estratégia de 

enfrentamento da judicialização da questão social em um cenário marcado por ações 
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fragilizadas, pontuais e burocráticas, pautadas no cerceamento e retirada de direitos, 

criminalização e culpabilização do indivíduo por sua situação de vulnerabilidade e risco social, 

com a finalidade de minimizar a responsabilização do Estado. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Ao analisarmos a intersetorialidade enquanto estratégia de ação para a viabilização de 

direitos, observamos que ainda precisamos avançar bastante, especialmente no que diz 

respeito a uma maior articulação entre os setores. Articulação esta que deve ser embasada não 

apenas em preenchimento de formulários, ou práticas burocráticas, mas sim em ações 

objetivas e estratégicas para garantir respostas às demandas profissionais. 

Assim, destaca-se a importância do profissional de serviço social e a necessidade cada 

vez mais recorrente na prestação de serviços pautados na construção de fluxos e protocolos na 

perspectiva de emancipação da população usuária e a democratização no acesso a bens e 

serviços, em uma perspectiva de horizontalidade, onde a atuação intersetorial percorra um 

caminho de pactuação e articulação entre os diversos setores com caráter político, numa 

cultura permanente de diálogo e troca de saberes, com o propósito de se construir 

possibilidades concretas de mudança na realidade social daqueles que demandam de sua 

intervenção, com um olhar ao usuário como sujeito de direitos. 

Desse modo, a atuação profissional deve ser compreendida como uma ação 

indispensável ao enfrentamento das expressões da questão social, de modo a contribuir para o 

atendimento integral da população alvo do seu processo de trabalho, sem desconsiderar as 

contradições inerentes ao modo de produção capitalista, com a finalidade de superar a 

fragmentação e burocratização na gestão e implementação de políticas públicas. 

É necessário destacar que a articulação entre os diversos setores ainda é um desafio na 

prática profissional, posto que superar a fragmentação das políticas sociais, requer mais do que 

uma visão mais ampla sobre as políticas sociais, necessita de acordos e pactuações firmadas, 

além de diálogos constantes, com o objetivo na garantia e efetivação de direitos, sem contrapô-

los ou hierarquizá-los e sem necessitar de uma intervenção judiciária-judicialização das 

expressões da questão social, com a finalidade de se assegurar os direitos já conquistados 

coletivamente. 
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