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Resumo: Esta pesquisa tem o objetivo de levantar e discutir o termo Rede e sua concepção 
na produção acadêmica do Serviço Social em 2014 e verificar o debate no campo da 
proteção social e o papel do trabalho em rede, especificamente nos periódicos científicos da 
área. Dentre os procedimentos adotados, pode-se citar o levantamento dos periódicos, o 
mapeamento dos artigos, fichamento dos mesmos, sistematização dos resultados e 
finalizando com a elaboração desse artigo. 
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Abstract: This research has the objective raise and discuss the term Network and its 
conception in the academic production of Social Work in 2014 and to verify the debate in the 
field of social protection and the role of networking, specifically in the scientific journals of the 
area. Among the adopted procedures, one can cite the collection of the periodicals, the 
mapping of the articles, their tabulation, systematization of the results and ending with the 
elaboration of this article. 
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1.INTRODUÇÃO 

As Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades desenvolvidas 

pelo Estado diretamente ou indiretamente, com a participação de entes públicos ou 

privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania, de forma difusa ou para 

determinado seguimento social, cultural, étnico ou econômico. As políticas públicas 

correspondem a direitos assegurados constitucionalmente ou que se afirmam graças ao 

reconhecimento por parte da sociedade ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos 

das pessoas, comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais.  

Para Castells (1998), uma rede é “um conjunto de nós conectados, e cada nó, um 

ponto onde a curva se intercepta. Por definição, uma rede não tem centro, e ainda que 

alguns nós possam ser mais importantes que outros todos dependem dos demais na 

medida em que estão na rede”. Castells aponta a interdependência entre os nós de uma 
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rede não ignorando as diferenças que podem residir entre eles e ressaltando que, ainda 

assim, não se configuraria uma centralidade nesta. 

O principal objetivo desta pesquisa de iniciação científica é compreender o termo rede 

de proteção social e sua concepção na produção acadêmica do Serviço Social no ano de 

2014, especificamente em periódicos científicos da área. Para tanto se procedeu a uma 

pesquisa bibliográfica, tendo como referência a produção acadêmica na área do Serviço 

Social em periódicos científicos. Os resultados da pesquisa giram em torno de demonstrar 

que a temática rede de proteção social, intersetorialidade e redes de serviços e sua relação 

com a prática profissional já se constituem uma demanda ao Serviço Social e à pesquisa 

acadêmica. 

2.REFERENCIAL TEORICO 

A origem etimológica da palavra política vem do vocábulo grego politikós, que 

significa tudo aquilo que é proveniente do Estado (FRIEDE, 2007, p. 02). Para Bobbio 

politikós diz respeito às questões urbanas, civis e sociais, pois diz respeito à polis (do grego: 

cidade) (2002, p. 954).  

Não obstante, para Webber, política é “o conjunto de esforços feitos visando a 

participar do poder ou a influenciar a divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de 

um único Estado” (2003, p. 60). Política pública, por seu turno, pode ser considerada como o 

resultado das atividades dos atores públicos, devidamente investidos no poder público, 

como conceitua Maria Goretti Dal Bosco (2007, p. 245) 

Ainda pode ser entendida, segundo Eduardo Appio 

Políticas públicas podem ser conceituadas [...] como 
instrumentos de execução de programas políticos baseados na 
intervenção estatal da sociedade com a finalidade de assegurar 
igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo por escopo 
assegurar as condições materiais de uma existência digna a 
todos os cidadãos. (2009, p. 136) 

 

Para Pereira, Políticas Públicas “são formas de afirmação e concretização dos 

direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais, por parte do Estado. ” (2009, p. 58). 

Sendo assim, políticas públicas representam a pretensão de planejamento de uma 

sociedade ideal, que se constrói com a partir da execução de ações governamentais 

direcionadas a este fim (APPIO, 2009, p. 136). 

O termo rede oriundo do latim, possui um significado genérico que pode ser definido 

da seguinte forma, uma rede pode ser descrita através de objetos, onde estes devem estar 

interligados entre si, possuindo algum tipo de relação. As redes são criadas no intuito de se 

trabalhar em cima de um objetivo comum a todos os envolvidos, são dividias em dois 
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campos, negócios e ciências sociais (NEVES, 2009, p.149). Pode-se ampliar a 

compreensão de rede para o âmbito das políticas públicas. 

A rede é um sistema amplo que reúne várias entidades e pessoas em torno da 

mesma questão, pode ser ela política ou social. Trabalhar em rede não é uma articulação 

fácil, pois precisa comprometimento de todas as partes envolvida nesse processo, pois o 

mais importante nessa questão é o coletivo, no qual o individualismo não pode ser levado 

em consideração (PORTAL EDUCAÇÃO, 2012). 

O surgimento do trabalho em rede se deu na ideia de que seria interessante a troca 

de informações e saberes do Estado, de empresas privadas e da sociedade civil. No 

decorrer dos anos a globalização tem papel importante nas mudanças ocorridas nas últimas 

décadas a um nível mundial, no qual existem mais variáveis a serem tratadas na relação 

desses três ramos para que a rede possa se desenvolver, onde ainda o Estado parece ter o 

papel principal (PEREIRA; TEIXEIRA, 2013, p.115-117). 

Outro quesito relevante em uma rede é a questão da proteção social, a qual é uma 

forma de precaver uma situação de violações de direito, tanto uma situação de risco pessoal 

ou social (GUARÁ et al., 2010, p.20-21). Alguns exemplos são: violência física, psicológica a 

negligência; abandono; violência sexual; situação de rua; trabalho infantil; desabrigo; 

afastamento do convívio familiar, entre outras. 

A Rede de Proteção no âmbito do Serviço Social ao longo dos últimos anos, se torna 

e transforma cada vez mais importante para a operacionalização das Políticas Públicas. 

Podemos notar que os profissionais da área do Serviço Social estão compreendendo a 

importância do trabalho em rede, com uma visão voltada a intersetorialidade. Esta ideia de 

articular setores distintos referente as políticas públicas, tem se tornado importante, na qual 

a população é a principal beneficiada em relação ao acesso aos seus diretos sociais. 

(CAVALCANTI et al., 2013). 

A intersetorialidade das políticas públicas se constitui em espaço de efetivação de 

direitos sociais. Segundo Yazbek (2010, p.25) a intersetorialidade prevê a “articulação entre 

as políticas públicas por meio do desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à 

Proteção Social [...]”. As ações são integradas, havendo articulação entre os diversos 

setores envolvidos desde o planejamento, execução e avaliação destas políticas, 

fortalecendo o trabalho em rede e garantindo o atendimento às necessidades dos usuários 

na sua integralidade, e acesso a serviços de qualidade.  

Portanto intersetorialidade é, uma estratégia colocada no plano das políticas 

públicas, e em particular tem pautado as intervenções da maioria dos profissionais de 

Serviço Social. A intersetorialidade depende de uma amplitude de mudanças no que se 

refere à construção de conhecimento, de modo que o Estado se relaciona em termos 

democráticos com a sociedade civil. Na concepção de Junqueira (2001, p. 3): 
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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, 2001, p. 3) 
 

No entanto, a intersetorialidade ainda é uma tarefa por fazer, mesmo fazendo parte 

da rotina de trabalho do Assistente Social. Para sua execução é perceptível os diversos 

entraves, nas gestões das políticas em meio à organização dos setores e posicionamento 

de diferentes profissionais, sendo importante destacar o que diz Pereira (2012) acerca da 

intersetorialidade, ou seja, ela é um [...] instrumento de otimização de saberes; 

competências e relações sinérgicas em prol de um objetivo comum; e pratica social 

compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação para realização de ações 

conjuntas. 

3.METODOLOGIA 

A pesquisa se inicia com orientações de estudos e temática sobre Políticas Públicas. 

O tema contou com um grupo de estudo com alunos e docentes de Serviço Social, e 

discentes do Direito. Do departamento de Serviço Social, a professora Dra. Jussara Ayres 

Bourguignon e Dra. Cleide Lavoratti, e a acadêmica Mariana Todorovski Barbosa; e do 

Direito, os alunos João Victor Schimanski e Nathany Manosso.  

Os alunos PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica) tiveram 

uma oficina de como utilizar o sistema de busca do portal do CAPES. O grupo se reuniu em 

uma oficina ministrado pelo doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, Daniel Roberto 

Vega Torres, que demostrou a utilização na plataforma do google. A mesma tinha como 

objetivo instrumentalizar os alunos para sistematização de informações sobres os artigos 

dos periódicos, dissertações, tese de doutorado e documentos selecionados para pesquisa. 

Logo após as orientações em grupo, os alunos começaram a realizar suas pesquisas.  

Em relação à pesquisa de Redes e Serviço Social, o levantamento de periódicos no 

portal do CAPES foi o primeiro passo, realizado com algumas dificuldades, pois as buscas 

com a palavra Redes se referenciavam muitas das vezes com a área da computação. Com 

o mapeamento dos artigos, os mesmos foram divididos em três temática, da seguinte forma: 

Intersetorialidade; Redes de Proteção; e Redes e Serviço Social. Finalizada esta etapa, 

elaborou-se o fichamento de cada artigo levantado e assim foram apresentados para a 

orientadora.   
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Nessa etapa foram identificados e analisados os seguintes artigos: Redes de 

políticas: novos desafios para a gestão pública; Redes Sociais e Teoria Social: Revendo os 

Fundamentos do Conceito; A (difícil) produção da intersetorialidade: comentários a partir de 

ações públicas para a juventude; A intersetorialidade enquanto estratégia profissional do 

Serviço Social na saúde; Estratégias intersetoriais de gestão municipal de serviços de 

proteção social: a experiência de Belo Horizonte; Os direitos humanos de crianças e 

adolescentes no Centro de Referência Especializado da Assistência Social; Redes e 

intersetorialidade nas políticas sociais: reflexões sobre sua concepção na política de 

assistência social; A centralidade da família na política de assistência social: contribuições 

para o debate; A importância da implantação do acolhimento social imediato para a 

superação da violência no Creas/Serviço de proteção e atendimento especializado a mulher 

em situação de violência doméstica e familiar de Presidente Prudente – SP; As Políticas 

Públicas e os Adolescentes em Conflito com a Lei; O atendimento e a Rede de proteção da 

criança e do adolescente vítima de violência sexual na perspectiva dos profissionais do 

CREAS; O trabalho em rede como uma estratégia de enfrentamento a fenômenos sociais 

complexos: Uma alternativa de atuação mediante a violência doméstica contra as mulheres; 

Violência intrafamiliar contra criança e adolescente; A política de saúde em sua relação com 

as organizações privadas que prestam serviços público de saúde: A participação estratégica 

do Serviço Social nessas organizações; Níveis de Complexidade e Inserção em uma Rede 

Social de Comunidades Terapêuticas e; O abuso e a exploração sexual infanto-juvenil: 

aproximações acerca das redes sociais e o Serviço Social.  

Depois dessa etapa, foi elaborado três quadros que tinham como temática: 

Intersetorialidade; Redes de Proteção e Redes e Serviço Social. Os Quadros 1, 2 e 3 são 

referentes ao levantamento dos artigos pesquisados e analisados, isto no período de 2014.  

Artigos científicos Autores 

 A (difícil) produção da intersetorialidade: 

comentários a partir de ações públicas para a 

juventude.  

 
João Bôsco Hora Góis 

 

A Intersetorialidade Enquanto Estratégia 

Profissional do Serviço Social na Saúde.  

- Patrícia Barreto Cavalcanti; 

- Rafael Nicolau Carvalho; 

- Ana Paula Rocha Sales de Miranda; 

- Katiusca Torres Medeiros; 

- Andreza Carla da Silva Dantas. 

Estratégias intersetoriais de gestão municipal de 

serviços de proteção social - A experiência de Belo 

Horizonte 

- Laura da Veiga; 

- Carla Bronzo. 

 

O Acolhimento dos Profissionais que Atuam em - Scheila Krenkel; 
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Casa Abrigo na Perspectiva de Mulheres que 

Sofreram Violência 

- Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré. 

Os direitos humanos de crianças e adolescentes no 

Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social 

- Rosilene Marques Sobrinho de França; 

- Maria D’Alva; 

Macedo Ferreira.  

 Redes e Intersetorialidade nas políticas sociais: 

Reflexões sobre sua concepção na política de 

Assistência Social 

- Karine Yanne de Lima Pereira;  

- Solange Maria Teixeira. 

QUADRO 1 – Artigos Científicos que tratam de Intersetorialidade     
Fonte: Elaborado pela autora com base dos artigos analisados 

Os artigos que tratam da intersetorialidade buscam examinar os obstáculos que se 

apresentam às tentativas de implementação de articulação intersetorial no campo das 

políticas sociais. Os esforços de articulação intersetorial vêm, já há muitos anos, fazendo 

parte da atuação de inúmeros profissionais. Esses esforços, contudo, têm esbarrado em 

obstáculos relacionados às tradições político-administrativas que marcam fortemente a 

implementação das ações em diversos campos das políticas sociais. 

Torna-se necessário realizar reflexões que não se limitem a discutir o tema da 

intersetorialidade de modo furtivo, mas sim provocar o debate arrolando categorias que 

estão intrinsicamente vinculadas à sua efetivação, qualificando-a. É justamente durante o 

processo de gestão das políticas públicas (nomeadamente as de natureza social) que os 

problemas estruturais relativos às mesmas ganham visibilidade. 

Operacionalização da intersetorialidade é um processo muito complexo, no âmbito da 

política de assistência social, especialmente frente à carência de uma orientação normativa 

clara, a qual pode acarretar em um distanciamento entre o discurso intersetorial e o que se 

desenvolve na esfera prática. Portanto, é grande o desafio para a efetivação da 

intersetorialidade no âmbito da política de assistência social. Contudo, cabe ressaltar a 

necessidade do desenvolvimento e da efetivação de uma ação intersetorial em âmbito 

prático (nas decisões políticas e nos processos de trabalho), pois ela incorre em mudanças 

na forma de intervenção das políticas sociais, pressupondo a sua necessária articulação (no 

planejamento, implementação e avaliação) e nas ações interdisciplinares essenciais para 

uma atenção integral às demandas dos cidadãos. 

Título dos periódicos científicos Autores 

A Centralidade da Família na Política de Assistência 

Social: Contribuições para o debate 

-  Regina Célia Tamaso Mioto.  

A configuração da rede social de mulheres em situação de 

violência doméstica. 

- Maria de Lurdes Dutra; 

- Paula Licursi Prates;  
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- Eunice Nakamura; 

Wilza Vieira Vilella. 

A Importância da Implantação do Acolhimento Social 

Imediato para a Superação da Violência no 

CREAS/Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 

de Presidente Prudente - SP  

- Maria Eduarda Bomfim Coelho; 

- Silvia Helena Manfrin. 

Proteção Social Especial na Perspectiva do Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – Creas: 

Funções e Efetivação de Direitos.  

-  Luana Castilho;  

- Cilmara Cristina dos Santos 

Programa de transferência de renda e desenvolvimento: 

Uma análise programa Bolsa Família no Município de 

Planalto – BA  

-  Audileia Rodrigues da Silva 

As Políticas Públicas e os Adolescentes em Conflito com a 

Lei 

Andréa Magalhães Duarte;  

Cristiane Gonçalves da Silva;  

Marco Antonio Magalhães Duarte 

Silva.   

 

O Atendimento e a Rede de Proteção da Criança e do 

Adolescente Vítima de Violência Sexual na Perspectiva 

dos Profissionais do Creas 

Suane Pastorija Faraj; 

Aline Cardoso Siqueira 

O Trabalho em Rede como uma Estratégia de 

Enfretamento a Fenômenos Sociais Complexos: Uma 

Alternativa de Atuação Mediante a Violência Doméstica 

Contra as Mulheres 

Jéssica Marina Diniz Borges; 

Heloísa Helena Marinho; 

Marcelle Regine Silva.  

Violência Intrafamiliar contra Criança e Adolescente  

 

- Ediléia Paula dos Santos Squizatto;     

- Daniela Raminelli;  

- Valderês Maria 
 
 

QUADRO 2 – Artigos científicos que tratam de Redes de Proteção Social 
Fonte: Elaborado pela autora com base dos artigos analisados 

Os da temática Redes de Proteção na categoria de incapazes estariam aquelas que, 

não conseguindo atender às expectativas sociais relacionadas ao desempenho das funções 

atribuídas, requerem a interferência externa para a proteção de seus membros. Ou seja: são 

merecedoras da ajuda pública as famílias que falharam na responsabilidade do cuidado e 

proteção de seus membros. (MIOTO, 2000). 

Enfrentar o dilema sempre implícito nas relações entre Estado e Família que é 

caminhar entre o direito de proteção aos membros da família e o direito à privacidade que a 

família tem na gestão de sua própria vida. Em terceiro lugar, lidar com a gestão dos 
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recursos e dos programas de forma que venha atender de fato às necessidades familiares e 

não aos objetivos das instituições. 

Para atender os cidadãos de forma integrada em suas necessidades, as redes são 

uma alternativa de articular os atores envolvidos na busca de um objetivo comum. Por se 

tratar de um assunto de grande importância no contexto das políticas públicas e 

governamentais e também para este trabalho, trazemos a rede como uma maneira de 

potencializar as ações dos atores envolvidos para o alcance de determinado objetivo.  

Título dos periódicos científicos Autores 

A Política de Saúde e sua Relação com as organizações 

Privadas que Prestam Serviços Públicos de Saúde: A 

participação Estratégica do Serviço Social nessas 

Organizações  

- Izabel Cristina Marion Correia;  

- Daniela Aragoso Costa; 

- Maria Marcela Rocha Martins; 

- Luci Martins Barbatto Volpato.  

Política Nacional de Humanização e o Serviço Social: 

Elementos para o Debate 

- Francielle Lopes Alves; 

- Regina Célia Tamaso Mioto; 

Luiza Maria Lorenzini Gerber.  

Níveis de Complexidade e Inserção em uma Rede Social 

de Comunidades Terapêuticas 

- Beatris Kemper Fernandes;  

- Luis Gabriel Abravanel Santos; 

- Bruno Henrique Rocha Fernandes 

O Abuso e a Exploração sexual Infanto-Juvenil: 

Aproximações Acerca das Redes Sociais e o Serviço 

Social   

- Gisele Molina Sapia Almeida Guerra; 
- Andréia Cristina da Silva Almeida; 
- Eli Candido Junior 
 

QUADRO 3 – Artigos científicos que tratam de Redes e Serviço Social 
Fonte: Elaborado pela autora com base dos artigos analisados 

O profissional do Serviço Social é extremamente estratégico, pois ele tem 

competência teórica-metodológica, técnico-operativo e ético-político para se articular com 

usuários e instituição a fim de garantia de direitos sejam efetivados. No artigo com a 

temática “O abuso e a exploração sexual infanto-juvenil: aproximações acerca das redes 

sociais e o serviço social” trouxe bons resultados na atuação do Assistente Social no serviço 

do CREAS e principalmente quando este trabalho é realizado em conjunto com outros 

profissionais e com as demais redes de serviço.  

4.CONSIDERAÇÃO FINAL 

Ao término dessa pesquisa, conclui-se que a temática Redes de Proteção no âmbito 

do Serviço Social, vem a ser de extrema importância para a efetivação das Políticas 

Públicas.  

Os artigos que tratam da intersetorialidade buscam examinar os obstáculos que se 

apresentam às tentativas de implementação de articulação intersetorial no campo das 
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políticas sociais. Esses esforços, contudo, têm esbarrado em obstáculos relacionados às 

tradições conservadoras político-administrativas que marcam fortemente a implementação 

das ações em diversos campos das políticas sociais. 

Os artigos da temática Redes de Proteção, destacam que para atender as demandas 

dos cidadãos de forma integrada em suas necessidades, as redes são uma alternativa de 

articular os atores envolvidos na busca de um objetivo comum. No quadro 2, os autores 

estudados entendem como rede de proteção o resultado de ação integrada entre 

instituições, para atender os usuários que se encontram em alguma situação de risco 

pessoal: sob ameaça de violação de direitos por abandono, violência física, psicológica ou 

sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, de trabalho infantil e outras formas de 

submissão que provocam danos e agravos físicos e emocionais. 

E no último quadro, o número 3, que trata da temática Redes e Serviço Social, 

verificou-se a tentativa de superar a fragmentação dos saberes e das políticas e para 

atender os cidadãos de forma integrada em suas necessidades, as redes são uma 

alternativa de articular os atores envolvidos na busca de um objetivo comum. Assim, 

considera-se que a utilização do trabalho em rede torna-se uma estratégia para o Assistente 

Social, que contribui para a leitura da realidade social, bem como para a construção e 

execução de políticas públicas sociais. 

O grande desafio das políticas sociais, na atualidade, está em conseguir estabelecer 

uma conexão com os diversos setores. A integração das diversas políticas públicas vem 

sendo pensada como alternativa para a eficiência e eficácia das ações desenvolvidas 

através dessas políticas. Pensar em políticas que trabalham em rede, necessariamente nos 

remete ao conceito de intersetorialidade. Nas políticas públicas a intersetorialidade e o 

trabalho em rede aparece como possibilidade de superação de práticas fragmentárias ou 

sobrepostas na relação com os usuários. 
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