
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 
 

(Gestão de Políticas Sociais) 
 

A intersetorialidade das ações no contexto do apoio profissional 
para uma decisão amadurecida entre ficar ou não com os(as) 

filhos(as) 
 

                               Eduardo Augusto Farias1 
                              Sandra Lourenço de Andrade Fortuna2 

 

Resumo: Este trabalho é um ensaio teórico sobre as contradições que interferem no 
processo de intersetorialidade, reafirmando as ações em rede que devem ser 
operacionalizadas e executadas com as mães que manifestem desejo de entregar seus 
filhos à adoção, destacando que sua efetivação depende do suporte e financiamento das 
políticas sociais envolvidas nesse processo. Considerando a relação intersetorial entre as 
instituições públicas e privadas e o Sistema de Garantia de direitos, que junto a interlocução 
com as políticas de proteção social públicas deve conceber apoio profissional para uma 
decisão amadurecida das mães e gestantes em permanecer ou não com a criança. 
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Abstract: This work is a theoretical essay on the contradictions that interfere in the 
intersectorial process, reaffirming the network actions that must be operationalized and 
executed with the mothers who express the desire to surrender their children to the adoption, 
emphasizing that the effectiveness depends on the support and financing of the Social 
policies involved in this process. Considering the intersectoral relationship between public 
and private institutions and the System of Guarantee of rights, which together with the 
interlocution with the social protection policies public should provide professional support for 
a mature decision of mothers and pregnant women to stay with the child. 
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1 Introdução 
 
 

Analisar os fundamentos da gestão pública numa perspectiva democrática 

requer visualizar a razão instrumental ou a finalidade racional, que é aquela destinada a 

liberdade humana no sentido de garantir os interesses de todos e não somente de uma 

parcela junto a transformação da sociedade em princípios éticos e universais. É de suma 

importância esclarecer que controlar a burocracia não é superá-la, uma das formas de 

superação da burocracia seria pela administração democrática, onde se contextualiza a 

instrumentalidade das ações, com um Estado forte, amplo e intervencionista para garantir a 

universalidade de direitos. 

O Estado reflete as contradições de classe, também mantendo sobre seu 

suporte administrativo um grupo de burocratas que muitas vezes se especializam para não 

sofrer interferências, nem formas de pressão da orbita democrática, onde privilegiam 

somente a dimensão técnica separada da dimensão política. 

Nesse contexto temos que conseguir estratégias para superar esse insulamento 

burocrático, onde na interlocução das políticas sociais e na intersetorialidade em relação ao 

processo de entrega à adoção, mediante ao acompanhamento as mães e gestantes que 

manifestam desejo em entregar seus filhos à adoção, visualiza-se uma subordinação política 

ao poder judiciário. 

A administração pública contra hegemônica deve manifestar-se de maneira 

técnica e política, onde os profissionais atuantes na perspectiva do Sistema de Garantia de 

Direitos (SGD) e das Políticas de Proteção Social Públicas devem avaliar a pobreza como 

resultante da questão social, o Estado moderno e sua função diante do adensamento do 

capitalismo e da urbanização, as lutas sociais em relação a organização dos trabalhadores 

diante da qualidade de vida, a estrutura burocrática, estatal, pública e gerencial, tendo em 

vista que vivemos numa sociedade capitalista, que se traduz em relações sociais desiguais, 

contraditórias e individualistas, e a interrelação dos profissionais dando suporte aos 

cosujeitos da intervenção nos temas de direitos humanos e cidadania. 

Para que haja um processo de articulação das ações em redes de forma 

qualitativa em relação as mães que manifestem desejo de entregar seus filhos à adoção, e 

no contexto geral da intersetorialidade há que se ter o suporte do financiamento da Política 

de Assistência Social no desenvolver do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no 

qual deve-se garantir infraestrutura para se trabalhar o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral a Família (PAIF) ou o  Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à Família e 

Indivíduos (PAEFI) no sentido de que os mesmos garantam respectivamente “um trabalho 

social de caráter continuado com famílias, cuja finalidade é fortalecer a função protetiva das 
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famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e 

contribuir com a melhoria de sua qualidade de vida”. (TJ – SP, 2015). E também caso 

necessária consistam as ações em um trabalho social especializado, de caráter continuado, 

a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos, 

compreendendo ações direcionadas à promoção de direitos, à preservação e fortalecimento 

de vínculos familiares, comunitários e sociais e ao fortalecimento da função protetiva destas 

famílias.  

Este artigo traz uma análise das contradições que podem interferir no processo 

de intersetorialidade, onde se faz uma referência as ações em rede intersetorial que devem 

ser instrumentalizadas, operacionalizadas e executas com as mães que manifestem desejo 

de entregar seus filhos à adoção, destacando que para acontecerem de forma efetiva há 

que se ter o suporte e o financiamento da das políticas sociais envolvidas nesse processo, 

bem como, recursos humanos especialmente de equipes interdisciplinares nos 

atendimentos sócio jurídicos, no qual orientamos como esse processo acontece nos 

municípios de pequeno porte I, do Estado do Paraná.  

No entanto, considera-se a relação de intersetorialidade entre as instituições 

públicas e privadas, o Sistema de Garantia de direitos (SGD) como uma articulação e 

integração de instituições e instâncias do poder público na aplicação de mecanismos de 

promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente que 

junto a interlocução das políticas de proteção social deve conceber a garantia de direitos e 

apoio profissional para uma decisão amadurecida das mães entre ficar ou não com a 

criança. 

 
 

2 Gestão de Políticas Sociais e Intersetorialidade 

 
 

Tendo em vista que a intersetorialidade possui extrema ligação e finalidade com 

a própria política social, com as duas apresentando uma identidade complexa ela pode ser 

entendida como instrumento de otimização de saberes com práticas sociais compartilhadas 

pelos profissionais, onde passa a requerer pesquisa, planejamento e avaliação para 

realização das ações conjuntas (Pereira-Pereira, 2014, p. 23). Nesse âmbito visualiza-se 

que o financiamento para ações de caráter intersetorial deve abranger o contexto das 

políticas de proteção pública e privadas, do sistema de garantia de direitos, da política de 

saúde, da política de educação e demais setores das políticas sociais que devem se 

articular para ações estratégicas que garantam o acesso e a consolidação de direitos das 

famílias por elas atendidas. 
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Para Pereira-Pereira (2014, p.24) a intersetorialidade deve ser visualizada numa 

perspectiva dialética caso queira ser fiel a realidade das famílias atendidas pelas políticas de 

proteção social bem como no sistema de garantia de direitos, tendo em vista que para 

decifrarmos a realidade social que está na dinâmica social das famílias temos que entender 

suas histórias de vida em um sistema capitalista contraditório, desumano e desigual, assim 

é importante conhecer e descobrir a importância dos vínculos estruturais, conceituais e 

políticos que se manifestam no interior e exterior da sociedade capitalista, a fim de que 

consigamos apreender as complexidades envoltas e impostas na vida cotidiana da classe 

trabalhadora. 

Sabe-se que a declaração do desejo de entrega da criança pode acontecer nos 

serviços da assistência social, e diante dessa demanda o profissional responsável pelo 

atendimento deverá realizar a acolhida e a escuta dessa mulher. O serviço de referência 

para realizar a escuta dessa mulher é o PAIF, executado no Centro de Referência de 

Assistência Social (CRAS) ou o PAEFI, executado no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS). Neste sentido o trabalho dos profissionais da assistência 

social não envolve só a escuta, mas acolhida, visita domiciliar, orientação, 

encaminhamentos, acompanhamento familiar ou individual, interlocução com o SGD e 

mobilização das redes sociais de apoio (TJ/SP, 2015).  

Atualmente as políticas sociais caminham para trabalhar a intersetorialidade que 

deve ser vista como uma estratégia de gestão, que em muitos casos, se operacionaliza pelo 

trabalho articulado em redes, o que muitos autores chamam de rede intersetorial as políticas 

referentes a criança e adolescente, o serviço social no âmbito do sistema sócio jurídico, a 

política de assistência social, a política de saúde e demais envolvidos neste processo 

precisam constantemente dessa comunicação, tendo em vista o melhor interesse da criança 

e adolescente, o direito a família para uma convivência familiar e comunitária saudável. 

Junto a este processo a instrumentalidade deve se desenhar a partir da participação dos 

usuários e suas famílias como sujeitos ativos coprotagonistas da intervenção no sentido de 

que participem na definição dos encaminhamentos, sempre se respeitando a vontade dos 

mesmos em relação ao processo interventivo, e por outro lado não os culpabilizando pelas 

intempéries que se manifestam nas expressões da questão social. 

Sabe-se que nos municípios de pequeno porte I, no Estado do Paraná 

praticamente inexistem profissionais de serviço social e da psicologia nas Varas da Infância 

e Juventude, este contexto adverso precariza e dificulta o trabalho dos profissionais, bem 

como o atendimento à população que requer ações no âmbito sócio jurídico.  
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Os profissionais das políticas de proteção social públicas, especialmente os 

vinculados aos CRAS3  e CREAS4  são conduzidos aos atendimentos das famílias no âmbito 

sócio jurídico pela indisponibilidade e falta dos profissionais dessa área, o que ocorre é que 

os protocolos de atendimento no qual estão inseridas as famílias envolvidas nesses 

processos acabam por não se estabelecer, tendo vista que essa intersetorialidade deveria 

acontecer entre todas as políticas e os envolvidos no processo.  

Caso não exista atendimento no município ou se ele for inadequado ou 

insuficiente, a equipe técnica deverá informar o promotor de Justiça da Infância e da 

Juventude ou o defensor público para a tomada de providências cabíveis, seja com ação 

coletiva, seja com ação individual para garantia dos direitos específicos da família, realidade 

essa que deixa a desejar uma ação instrumentalizada, intersetorial e efetiva nos municípios 

de pequeno porte I do Estado do Paraná, tendo em vista a falta da equipe interdisciplinar 

nas Varas da Infância e Juventude, pois as equipes da rede de proteção social municipal 

acumulam as funções que seriam de atribuição sócio jurídico, não ocorrendo o que Pereira-

Pereira (2014, p. 26) denomina de “transcendência do escopo setorial, que se traduz como 

articulação de saberes e experiências aliada a planejamento e execução compartilhada das 

ações entre as políticas sociais com vista ao atendimento conjunto das demandas e 

necessidades sociais”. 

Destacamos que nos municípios de menor porte muitas vezes não há 

infraestrutura adequada, seja pela falta de recursos, seja pela falta de equipe técnica, ou 

ainda pela falta das mesmas equipes terem o direito a capacitação continuada nas políticas 

de proteção social públicas e no sistema de garantia de direitos, o que dificulta uma rede de 

proteção consolidada, necessitando aos profissionais muita capacidade de negociação, 

articulação e competência para possibilitar o acesso das famílias aos seus direitos.  

 

                                                 
3 Considerando a definição expressa na Lei nº 12.435/2011 o Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores 
índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no 
seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de 
proteção social básica às famílias. Dada sua capilaridade nos territórios se caracteriza como a 
principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ou seja, é uma unidade 
que possibilita o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social de assistência 
social. Tendo por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do acesso aos direitos de cidadania. MDS, (2009, 
p. 9). 
4 De acordo com a definição expressa na Lei nº 12.435/2001 o Centro de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREAS) é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou 
regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 
risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções 
especializadas da proteção social especial, que tem como papel constituir-se em lócus de referência, 
nos territórios, da oferta de trabalho social especializado no SUAS a famílias e indivíduos em situação 
de risco pessoal ou social, por violação de direitos. MDS, (2011, p. 23) 
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Ao vislumbrar as possibilidades contidas no racionalismo, no sentido de 
manipular as contradições sociais, o Estado cria e aperfeiçoa um espaço 
sócio institucional a ser ocupado pelos assistentes sociais envolvendo uma 
complexificação pelos desafios conjunturais [...] (GUERRA, 2007, p. 124).  

 
Sendo assim, as práticas judiciárias devem pensar a intersetorialidade 

compreendida à luz da relação dialética, entendendo a história de vida dos sujeitos 

envolvidos nos processos e refletindo sobre as metamorfoses advindas do mundo do 

trabalho e da lógica capitalista que particulariza da vida das famílias envolvidas e muitas 

vezes encerram as possibilidades presentes. A instrumentalidade pode se transcender de 

maneira intersetorial envolvendo as esferas e planejando junto as famílias um projeto de 

vida alternativa apreendendo o movimento histórico, a dinâmica e o cotidiano das 

demandas. Sendo imprescindível destacar que no caso da política de defesa dos diretos da 

criança e do adolescente a intersetorialidade está "desenhada"/deve se materializar no 

sistema de garantia de direitos. 

Segundo Pereira-Pereira (2014, p. 27), 

 
Efetivamente, a concepção de intersetorialidade vincula-se primariamente à 
discussão de interdisciplinaridade que, por ser mais e com maior produção 
bibliográfica, lhe serve de referência. Daí a importância da explicação dos 
principais traços da interdisciplinaridade como o paradigma 
epistemologicamente mais trabalhado, embora não esgotado da 
concentração de saberes com vista ao conhecimento mais denso e 
abrangente de realidades complexas. 

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente, sancionado em 13 de julho de 1990, 

rompe com o processo histórico de discriminação à criança em situação de risco social e é 

considerado um marco histórico na evolução de uma política de atendimento, reconhecendo 

a criança e o adolescente como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, cujos 

direitos devem ser garantidos.  

 
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por sua vez, declara a 
criança e o adolescente como sujeito de direitos, devendo ser garantido que 
se desenvolva livremente em meio aberto, no convívio com a família natural 
ou, como último recurso, com a família substituta – em detrimento da 
institucionalização. (FÁVERO, 2007 p. 37). 

 
Embora a criança tenha o direito de conviver com sua família biológica, isso 

muitas vezes não ocorre pelo fato de que um enorme contingente de famílias se encontram 

em diversas situações de vulnerabilidades e outras vezes já foram invalidadas pela 

conjuntura neoliberal que não lhes garantiu sustentabilidade e direitos básicos, na finalidade 

de formar a criança como cidadão de direitos, e possibilitar por intermédio das políticas 

sociais seu acesso à educação, saúde, cultura e oportunidades; pois o neoliberalismo 

desumaniza as relações sociais.  
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A CF de 1988 e o ECA delimitam as ações da União, restringindo o papel dos 

Estados e ampliando de forma considerável às competências e responsabilidades do 

município e da comunidade organizada. Desta forma, as ações ou competências são 

coordenadas nos três níveis de governo, cabendo assim, à esfera federal a universalidade 

do acesso aos serviços, a igualdade de condições de atendimento; a equalização de 

oportunidades e a redistribuição de recursos que contribuem para diminuir as diversidades e 

as desigualdades regionais existentes no país. À esfera estadual e municipal compete à 

coordenação e execução diretas dos serviços a serem prestados na área da criança e do 

adolescente. 

O sistema capitalista possui uma estrutura antidemocrática, esta estrutura define 

limites insuperáveis para a democracia, pois se coloca em um contexto adverso de relações 

sociais que gira em torno da exploração da força de trabalho, que é considerada por este 

sistema como mercadoria.  

Sabe-se que o sistema em sua estrutura é desigual não fornece direitos básicos 

nem garantia de uma vida melhor a essas famílias. Em contraponto uma gestão social 

pautada por princípios democráticos, onde tenha ênfase na descentralização, 

municipalização e intersetorialidade das ações pode amenizar as sequelas da questão 

social, por intermédio do acesso a saúde, cultura, assistência social, educação, trabalho, 

habitação e demais políticas. Políticas essas que no contexto intersetorial do cotidiano 

profissional tornam-se cada vez mais escassas.  

Segundo, Pereira-Pereira (2014, p. 37), 

 
É partindo da visão interdisciplinar que a intersetorialidade deve ser tratada; 
mas com uma ressalva a título de esclarecimento: os denominados setores, 
que devem se interligar, não são propriamente setores, mas políticas 
particulares, ou especiais, com problemáticas de lógica comum – e de 
interpenetrações irrecusáveis. Como cada política é um conjunto de 
decisões e ações, resultante de relações conflituosas entre interesses 
contrários, que extrapolam seus pseudo perímetros setoriais, fica claro que 
a intersetorialidade é a representação objetivada da unidade dessas 
decisões e ações. 

 
Não podemos deixar de enfatizar que a ideologia neoliberal e seus efeitos do 

desemprego são devastadores a classe trabalhadora principalmente as mulheres que 

historicamente vivenciam a ausência de campos de trabalhos qualificados e estáveis, 

participando da riqueza produzida a partir da inserção em sistemas informais de trabalho, 

com ofertas de trabalho insuficientes, quando presas a um ciclo de emprego e desemprego, 

sem quaisquer condições de se responsabilizar e manter seus filhos.  

Vemos as políticas sociais colocadas sob a égide do Estado neoliberal, que age 

de forma punitiva, alargando o horizonte das desigualdades de gênero e sociais. Em relação 



 

8 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

as mães são estigmatizadas como, “mães que abandonam”, contudo foram elas 

abandonadas pelo Estado que não ofereceu acesso as políticas sociais de caráter efetivo. 

Estamos diante de um Estado penal que rejeita a ética da proteção social, 

criminaliza e pune os pobres, os diferentes, os desiguais, os estranhos, punindo os que 

mediante a insegurança do modelo dominante não conseguiram se adaptar aos interesses 

reais do capital.  

Para o modelo vigente as desigualdades sociais são necessárias e apenas os 

seus excessos devem ser controlados, passa-se a legitimar apenas a igualdade formal ou 

jurídica, que não questiona as iniquidades da ordem social geradora e reprodutora de 

desigualdades.  

Para que se concretize o direito dessas mulheres/mães, torna-se fundamental a 

participação dos órgãos que trabalham com as políticas públicas como, o setor judiciário, a 

assistência social, a saúde. Estes devem articular novas propostas, pois alguns casos de 

entrega podem ser detectados antes do nascimento dos bebês. É de extrema importância 

discutir oficinas de formação para a gestante no qual a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

possa ser oferecida juntamente a política de assistência social e o sistema judiciário. Nela 

pode ser oferecido atendimentos interdisciplinares bem, como Psicologia, Serviço Social, 

Enfermagem, Direito, Medicina e outros, para que essa demanda tenha um horizonte, 

sabendo optar pelo caminho a seguir, ou seja, o caminho que pode levar a adoção ou a 

convivência da criança com sua família biológica. Pois ninguém simplesmente entrega um 

filho, antes disso muitas vezes há um conflito de emocional internalizado pela mãe. 

Segundo Monerat & Souza (2014, p. 52), 

 
É recorrente o pensamento de que as mudanças processadas pelas 
reformas setoriais na saúde, educação, assistência social, política urbana, 
etc., postas em prática a partir da década de 1990, não foram capazes, até 
o momento, de dar conta das profundas iniquidades sociais que marcam a 
realidade brasileira. Tal quadro vem sendo agravado em face das 
características no modelo de desenvolvimento capitalista contemporâneo, 
trazendo além dos antigos desafios não superados, novos desafios ao 
sistema de proteção social. Neste contexto, se faz inventar novas 
institucionalidades para nosso sistema de demanda que vem sendo exposta 
muito claramente pela sociedade nos últimos tempos. E, neste cenário, a 
intersetorialidade surge como uma estratégia alternativa de gestão social, 
muito embora sua implementação exija a superação de enormes desafios 
[...] 

 
Pode-se dizer que houve uma mudança cultural no contexto da adoção, a qual 

se deu pela afirmação de novos valores ao longo dos anos o país vem acumulando massa 

crítica e conhecimento nessa realidade. Tal condição possibilitou obter mais espaço na 

agenda política e as instituições de abrigo hoje, junto aos Movimentos Sociais e Conselhos 
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se articulam nacional e internacionalmente para a conquista de direitos no que concerne a 

temática da adoção. 

Mas isso também explica o retorno à família e as organizações sem fins 

lucrativos o chamado “terceiro setor”, agentes do bem-estar, substituindo a política pública. 

Na atual conjuntura não se constituem enquanto uma rede complementar, mas assumem a 

condição de “alternativa eficaz” para viabilizar o atendimento das necessidades sociais, um 

retrocesso histórico que a autora Yazbek (1993 e 2000) denomina por refilantropização das 

políticas sociais. (BEHRING, BOSCHETTI, 2011, p. 162).  

Sendo válido acrescentar da mesma autora, o modelo é um Estado que apela 

para a solidariedade social e se põe como parceiro da sociedade em suas 

responsabilidades sociais, redesenhando as ações sociais e as políticas sociais em geral. 

Este processo tem como expressão maior o crescimento do Terceiro Setor (não 

governamental, não lucrativo, com ênfase na participação voluntária) e interfere diretamente 

no caráter público e construtor de direitos das políticas sociais. Ou seja, ainda nos 

defrontamos com o legado da subordinação do social ao econômico. 

Bidarra (2009, p. 488) destaca que entre as decisões mais impactantes 

referindo-se aos ditos tipos de “reforma” colocados no âmbito da Seguridade Social, está 

aquela em que o Estado pode e deve se se desobrigar da execução direta das políticas 

setoriais.  

Assim enfatiza que devemos instrumentalizar ações intersetoriais no 

empreendimento da democratização do Estado aliadas a disseminação e compartilhamento, 

mais plural e equitativo das instâncias de poder decisório, pois ainda que de modo parcial 

este tipo de atuação pode colaborar com a articulação da participação que é necessária 

para o estabelecimento de práticas intersetoriais e estas devem analisar que “muitas são 

nossas disparidades regionais e também as diversidades locais” (JOVCHELOVITCH, p. 35). 

Dessa forma é imprescindível ter um conhecimento da realidade e do diagnóstico sócio 

territorial a fim de que se possa empreender ações intersetoriais de caráter efetivo, dinâmico 

e que estejam motivadas pela perspectiva de direitos.  

Segundo Jovechelovitch (1998, p. 35) a descentralização camuflada reparte o 

poder entre o chefe do executivo e seus assessores, ou desconcentra os serviços sem 

descentralizar o poder de uma esfera para outra, em referência ao processo de uma 

descentralização participativa que tenha elegido o caráter intersetorial reforça que ela é mais 

ampla e mais do que a figura do prefeito e seus assessores, pois envolve o coletivo local.  

Em referência ao processo de municipalização que articula as forças do 

município como um todo para a prestação de serviços onde se prescreve uma tentativa de 

rompimento com a burocracia, planejamento participativo e não apenas formal, enfatiza-se 

que é necessária uma postura dialogal e de caráter intersetorial, onde as ações de cada 
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esfera se unam em um mesmo propósito ou objetivo, ou seja garantir o acesso das 

demandas as políticas sociais públicas à luz da perspectiva de direitos. 

 
O conceito mais amplo de municipalização pressupõe uma forma de poder 
mediador mais amplo que o prefeito e seus assessores. Poderíamos 
chamá-lo de poder local, e dele tomariam parte não só o executivo, mas o 
legislativo e organizações comunitárias, além, é claro, do papel 
imprescindível dos conselhos setoriais paritários responsáveis pela 
aprovação e controle das políticas públicas em todos os níveis. 
(JOVCHELOVITCH, p. 35) 
 

A gestão social municipalizada, descentralizada, participativa e integrada requer 

participação, controle social e trabalho em rede, e planejamento social onde a esfera política 

caminhe junto a técnica administrativa. Nesse contexto o assistente social tem que 

“aprender a gerenciar a complexidade, sendo que gerenciar é orientar a dinâmica da 

organização” (TENÓRIO, 2001). 

Por isso o assistente social no que se refere a gestão das políticas públicas 

intersetoriais deverá estar atendo a legislação instrumentalizando as ações teórico, técnico, 

operativa na finalidade de gerenciar a complexidade das mudanças contemporâneas. Para 

que uma ideia de gestão descentralizada e que opte pela ação intersetorial e interdisciplinar 

funcione é necessário resgatar o sentido social e político das práxis profissionais, sem 

perder o foco de seu caráter interventivo. Construir municípios com caráter democrático 

requer uma postura dialogal de seus governantes com ênfase na participação da 

comunidade e dos sujeitos institucionais.  

Contudo, em vários municípios brasileiros é predominante uma cultura 

conservadora que privilegia o poder centralizado na figura do prefeito, onde muitas vezes o 

poder político tem sido passado de pai para filho e reproduzido por intermédio de práticas 

patrimonialistas. Neste sentido as famílias da classe dominante tentam manipular as 

instituições, elas controlam o poder político, as políticas sociais e empreendem no sentido 

de garantir seu processo eleitoral, não abrindo as portas para o processo de 

descentralização, e isso acaba interferindo nos procedimentos que se vinculem a 

intersetorialidade que requer um planejamento estratégico e participativo das ações 

intersetoriais.  

 
 
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Diante da realidade observada com relação as diversas situações vivenciadas 

pelas mães,  buscamos em Bidarra (2009, p. 492) que defende a intersetorialidade como um 

caminho para tecer as redes de proteção social, enfatizando que a articulação entre as 

diversas unidades da rede de proteção social fortalece o conjunto das atividades, das ações, 
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dos serviços, programas e projetos, referente ao nosso objetivo de pesquisa: reconhecer a 

defesa dos direitos numa perspectiva intersetorial na política de atendimento à criança e ao 

adolescente e as mães que eventualmente necessitam de um acompanhamento 

interdisciplinar. 

 Entende-se que uma mãe (mulher) que procura apoio para uma decisão 

amadurecida sobre permanecer ou não com a criança pode ser sujeito de ações de caráter 

intersetorial que devem se processar na integralidade sendo expressão das capacidades 

combinadas do SGD, efetivadas pelas políticas básicas e especiais, mas também com a 

perspectiva de direitos com base nas políticas proteção a mulheres de uma forma que não 

as criminalize e penalize pela sua manifestação e desejo de entrega a criança para adoção, 

onde os profissionais atuem com base nos princípios do Projeto Ético Político do Serviço 

Social e consigam assim construir alternativas pautadas na intersetorialidade, junto aos 

demais atores envolvidos no processo para que orientem suas ações à luz da perspectiva 

de direitos. 

Frente ao descrito neste artigo a intersetorialidade pode definir as ações dos 

profissionais que transitam entre seus saberes e seus fazeres, reconhecendo o movimento e 

as contradições postas, dando ênfase ao processo interdisciplinar e pautando o seu 

exercício profissional que muitas vezes está vinculado a uma realidade que é comum a duas 

ou mais disciplinas, de modo que contribua no real atendimento das demandas.  

Em suma, a intersetorialidade acaba envolvendo as esferas e por meio dela 

pode-se planejar junto às famílias um projeto de vida alternativa apreendendo o movimento 

histórico, a dinâmica e o cotidiano das demandas e assim favorecendo o acesso das 

famílias aos seus direitos. 
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