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Resumo 

O texto reflete sobre intersetorialidade. Tem por base a capacitação em município, o que 
desencadeou ação intersetorial e apontou para a necessária superação da cultura 
departamentalizada e concorrente que, em geral, permeia as ações institucionais. Ganha 
relevância no atual contexto em que o SUAS se encontra. Isto é, trata-se de um sistema em 
processo de consolidação, amparado por compromisso de ampliação de direitos, o que está 
ameaçado. É relevante, também, por se tratar da aproximação entre o campo de execução 
da política pública e o campo de formação acadêmica, com geração de subsídios para 
avanços metodológicos no trabalho intersetorial. 
 Palavras-chave: Intersetorialidade;proteção social;capacitação 

 Abstract 

The text reflects on intersectoriality. It is based on capacity building in the municipality, which 
triggered intersectorial action and pointed to the necessary overcoming of the 
departmentalized and competing culture that, in general, permeates institutional actions. It 
gains relevance in the current context in which SUAS finds itself. That is, it is a system in the 
process of consolidation, supported by a commitment to increase rights, which is threatened. 
It is also relevant because it is the approximation between the field of public policy execution 
and the field of academic education, with the generation of subsidies for methodological 
advances in intersectoral work. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente estudo tem como propósito reflexões sobre intersetorialidade, considerando o 

dever de Estado na garantia da Proteção Social. Toma como base experiência de capacitação 

ocorrida no município do Rio de Janeiro que desencadeou ação intersetorial entre campo de 

ensino e gestão municipal e apontou para a necessária superação da cultura 

departamentalizada, individualizada e concorrente que, em geral, permeia as ações das 

políticas públicas. 

A pertinência no trato do tema, neste momento, ganha relevância em razão da complexidade 

em que o SUAS se encontra envolvido. Isto é, trata-se de um sistema pensado e em processo 

de consolidação num cenário democrático, amparado por um compromisso ético político de 

ampliação de direito para a população, que se viu golpeado, em sua essência, diante de novos 

atores que chegaram ao governo, trazendo uma visão que não prioriza o dever de Estado, 

direito do cidadão em sua forma de operar o sistema. Ainda que se apropriem das regulações 

que tão arduamente foram conquistadas por um conjunto de atores, entre os quais 

trabalhadores da área de assistência social, a população demandante dos serviços, entre 

outros, a forma de fazer e de regular ameaçam constantemente os direitos, tanto diretamente, 

quando regras e critérios de acesso se veem alterados, como indiretamente, quando medidas 

econômicas e trabalhistas são tomadas sem considerar o quão ameaçadoras são ao processo 

de acesso a  direitos. 

Enfim, o que se pretende é evidenciar que o dever de Estado não pode fugir da disposição e 

disponibilidade de se pensar e agir orientado por princípios e diretrizes que ampliam acesso 

e potencializam as ações. Nesse sentido, a intersetorialidade está colocada na perspectiva 

de potencializar a garantia da proteção social, afirmando que essa disposição e 

disponibilidade são pressupostos para um atuar à luz de compromisso ético-político dos 

trabalhadores do SUAS e para que o fazer profissional faça a diferença na vida da população. 

Na perspectiva do dever de Estado destaca-se a iniciativa municipal de definir a capacitação 

da equipe como ação necessária para avançar na matriz da política de assistência social, ou 

seja, na convivência familiar e comunitária. Na perspectiva intersetorial o fato de ser uma 

decisão que envolveu a proteção social básica e a proteção social especial da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, evolvendo no processo a Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro. 

A análise em questão parte da Seguridade Social, onde a visão intersetorial já se faz presente, 

e destaca a política pública de assistência social, reconhecendo ser a mesma fundamental 

elo no conjunto das proteções sociais. O ponto de partida da presente análise é a Constituição 
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Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã que nos traz como mensagem: 

Nenhum Direito a Menos. 

 

2. A SEGURIDADE SOCIAL BASE: PARA O ACESSO AOS DIREITOS 

A CF/1988 se coloca como necessário ponto de partida por se tratar de marco de um novo 

ciclo no Brasil; isto é, a retomada da liberdade de expressão, ante o rompimento com o ciclo 

ditatorial que perdurou por cerca de vinte anos no país; o reconhecimento da assistência social 

como política pública no campo da seguridade social, em lugar de uma ação de benemerência 

ou favor, orientada pela solidariedade ou pautada no clientelismo, reforçando a 

subalternidade dos que dela necessitavam. 

Trazer a assistência social para junto da saúde e da previdência social, é, sem dúvida, um 

avanço onde se vê garantido, às mesmas, parâmetros conceituais (o Art. 193 e 194 as 

coloca na ordem social tendo como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar 

e a justiça social, compreendendo um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar direitos), operativos (com objetivos como 

universalidade da cobertura e do atendimento; uniformidade e equivalência dos benefícios e 

serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios) e de financiamento (equidade na forma de 

participação no custeio; diversidade da base de financiamento) que ganha tratamento 

específico no artigo 195 que trata das fontes de recurso). 

Os artigos que se seguem reforçam o espírito Cidadão da CF/1988 ao reafirmarem o modelo 

descentralizado e participativo, o que reforça o Título III da organização do Estado que, em 

seu Capítulo I, trata da Organização Político-administrativa, afirmando ser a relação entre 

os entes orientada pelo reconhecimento da autonomia dos mesmos (Art. 18).  

É apropriado que se recorde tais questões para que se tenha a clareza do quão necessário é 

estar atento às mesmas no trilhar de cada uma das políticas públicas e no quão simbólica 

é sua efetivação no que se refere a assistência social cuja trajetória, até então, foi a da não-

política. 

O destaque é também importante por se tratar de uma proposta que envolve políticas 

diferentes que não caminhavam juntas, até então, ou talvez, na perspectiva da “utilidade”, se 

tangenciavam, uma vez que ao trabalhador é necessário garantir saúde para que melhor 

possa produzir e ao ‘não trabalhador” é preciso oferecer alguma “ajuda”. Portanto, atuar de 

forma integrada e articulada representa uma nova concepção, o novo fazer, um desafio. 

2.1. Conceitos, princípios e diretrizes por onde se caminha 
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Destacando o desafio que representa uma atuação conjunta, é importante dizer que para a 

assistência social foi uma grande conquista e, ao mesmo tempo, um grande desafio: sair de 

uma prática conservadora para assumir seu papel de política pública garantidora de direitos; 

avançar numa prática intersetorial que a colocasse em condições de diálogo com outras 

políticas públicas, o que veio exigindo, na perspectiva da institucionalidade, ampliar seu 

campo de regulações, isto é, muitas leis e instrumentos foram criados, muitas pactuações 

foram firmadas, trilhando o caminho do diálogo entre as esferas de governo e entre as 

políticas. 

Para o momento, destaca-se a Lei Orgânica da Assistência Social sancionada em 1993, e a 

luta dos assistentes sociais para que o tema ganhasse a agenda constitucional e continuam 

lutando para que não haja direitos a menos. O ano de 2004, também merece destaque pelo 

fato de nele ter sido aprovada a Política Nacional de Assistência Social, trazendo os 

fundamentos para o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, modelo que vigora no país.  

A LOAS traz em seus objetivos, revisados na Lei 12.435/2007,  a  proteção social, que visa à 

garantia da vida, à redução de danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente a 

proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; a vigilância 

socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e 

nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos; e  defesa de 

direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões 

socioassistenciais. Todos os objetivos estão encaminhados para que a assistência social se 

realize de forma integrada às políticas setoriais. Portanto, evidencia ainda mais a necessidade 

de ação intersetorial e intrasetorial. 

Identifica-se nos princípios e diretrizes da LOAS a reafirmação do dever de Estado, direito do 

cidadão, mas, mais do que isso, os apontamentos para o fazer profissional nos diversos 

campos em que o trabalhador do SUAS está presente: como deve atuar para que a dignidade, 

a autonomia, a igualdade, a equidade, com a garantia de que a inclusão seja concretamente 

alcançável, o que envolve a ação articulada, o que exige  compromisso ético-político, envolve 

a permanente busca por qualificação e o desenvolvimento de uma visão crítica.  

Diante de tais questões, passa-se a tratar da intersetorialidade e da experiência que envolveu 

o diálogo com diferentes campos de atuação e com a universidade.  

2.2. A intersetorialidade necessária em diferentes perspectivas 

Pensar a política pública como sistema único para um país com a dimensão continental e as 

tão diferentes características regionais, como é o caso do Brasil, não é uma tarefa simples e 

exige, além das articulações políticas, uma a arquitetura estratégica que pode ser assim 

colocada: 
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- Perspectiva Político administrativa 

Afirmar-se como modelo de gestão descentralizado e participativo, como dever de Estado e 

destacar a necessidade de a política de Assistência Social ter sua expressão em cada nível 

da Federação, na condição de Comando Único sob a responsabilidade de cada esfera de 

governo, destacando a necessidade de sua realização de forma articulada, cabendo a 

coordenação e as normas gerais à esfera Federal e a coordenação e execução dos programas 

às demais esferas de governo que, no Brasil, é constituída de estados, município e Distrito 

Federal. 

No desenho descentralizado há que se considerar: o território, entendido a partir de Milton 

Santos (2002) como área de significado vivo, a partir dos “atores que dele se utilizam”, ganha 

relevância e o reconhecimento de que muitos dos resultados das ações da política de 

assistência social impactam em outras políticas sociais e vice-versa. Assim, faz-se imperioso 

construir ações territorialmente definidas, conforme orienta a PNAS (2004) para garantir a 

qualidade de vida da população, extravasando os recortes setoriais em que tradicionalmente 

se fragmentaram as políticas sociais. 

- Perspectiva de gestão participativa 

O sistema descentralizado e participativo reconhece o dever de Estado, mas, também, a 

importância da sociedade civil e afirma a necessidade de diálogo permanente com as diversas 

entidades e organizações que atuam na área. Assim, estabelece que se instalem conselhos 

paritários que tenham por parte do governo representação das políticas públicas afins e da 

sociedade civil, representações dos que atuam na área de assistência social nos seus 

diferentes âmbitos, envolvendo prestadores de serviços, trabalhadores da área e a população 

usuária. A presença de outras política afins nos conselhos precisa ser reconhecida no seu 

potencial intersetorial e melhor articulada por seus atores. 

O desenho da gestão participativa aponta para o diálogo do poder público com a sociedade 

civil a ser expressa por meio da organização de conselhos que devem existir em cada esfera 

de governo e da realização de reuniões sistemáticas dos mesmos que devem ter papel 

deliberativo, além da realização de conferências que devem ocorrer em todos os municípios, 

estados e também nacionalmente para avaliar o que está sendo realizado e apontar 

correções, quando necessárias, a partir de amplo diálogo com a população.  

Se é importante a relação democrática fortalecendo o diálogo Poder Público-Sociedade Civil, 

também é importante que o poder público dialogue entre si e, democraticamente construa 

uma gestão em âmbito federativo que possibilite consolidar o Comando Único. Assim, está 

proposto no desenho da gestão a constituição de Comissões Intergestores que devem 
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envolver as três esferas de governo para as decisões nacionais e também as duas esferas de 

governo (estados e municípios) para as decisões estaduais, regionais e locais. 

- Perspectiva de corresponsabilidade entre políticas 

A intersetorialidade está presente na concepção da Política de Assistência Social (2004) onde 

se afirma tratar-se de política pública que “considerando as características da população 

atendida, deve fundamentalmente realizar articulação intersetorial com outras políticas 

sociais, particularmente, as públicas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Emprego, 

Habitação, entre outras, para que as ações não sejam fragmentadas e se mantenha o acesso 

e a qualidade dos serviços para todas as famílias e indivíduos.” (PNAS, 2004).  

A visão intersetorial, portanto, está presente desde a Constituição Federal (1988), quando a 

seguridade social foi instituída e continua sendo norteadora do desenho das ações a serem 

implementadas. Mais do que isso a visão intersetorial está latente na CF/1988 em seu artigo 

sexto quando, ao tratar dos direitos sociais, reconhece um conjunto de políticas que devem 

garantir proteção à população. 

A corresponsabilidade entre as políticas vem sendo expressas nos desenhos dos programas 

governamentais cujo maior ou menor êxito guarda relação com o grau de investimento na 

gestão de pessoas, onde a capacitação está incluída. 

Se há corresponsabilidades entre as diferentes políticas não é menor a responsabilidade da 

própria política de assistência social com destaque para os municípios, onde o atendimento 

direto à população exige o olhar integral família-território, ou seja, as famílias, que são 

atendidas no âmbito dos CRAS e dos CREAS e o significado do território. Então é de extrema 

importância que se consiga olhar para a realidade local com visão crítica e que se consiga se 

ter uma práxis de implementação do trabalho social com famílias. Nesta direção, deve-se 

aprimorar cada vez mais o conhecimento e o investimento no trabalhador do SUAS. 

3. O INVESTIMENTO EM GESTÃO DE PESSOAS COMO ESTRATÉGIA PARA A AÇÃO 
INTERSETORIAL 

O reconhecimento do quão estratégico para o resultado do trabalho é a ação intersetorial, 

levou a iniciativas de investimento em capacitação por parte do município do Rio de Janeiro, 

por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SMDS e seus departamentos 

de Proteção Social Básica -PSB e Proteção Social Especial - PSE para um projeto de 

acompanhamento familiar3. 

                                                 
3 É necessário registrar que o Centro de Capacitação Municipal da Política de Assistência Social e o 

Sistema Municipal de Assistência Social, departamentos da Gestão da Política de Assistência Social 
na SMDS atuaram de forma colaborativa no processo.  



 

7 

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

Inicialmente, a proposta estava restrita a uma ação em parceria com o Núcleo Integrado de 

Estudos e Pesquisas em Seguridade e Assistência Social – NIEPSAS do Departamento de 

Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), coordenado 

pelo professor Marcio Eduardo Brotto. Posteriormente, a proposta foi ampliada, passando a 

prevê atividades integradas em cumprimento das dimensões da pesquisa, ensino e, 

principalmente, extensão – em articulação com as dimensões anteriores com o âmbito da 

execução de políticas no atendimento à população nos Centros de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), com 

foco no acompanhamento familiar. A redimensão da proposta também levou a ampliação dos 

núcleos participantes. Isto é, o Núcleo Serviço Social, Violência e Políticas Intersetoriais do 

Departamento de Serviço Social da PUC-Rio se uniu ao NIEPSAS para compor a Parceria 

com a SMDS-Rio.  

Na perspectiva intersetorial, cabe registrar alguns ganhos:  dois Núcleos que, em geral, se 

voltavam para as especificidades de suas missões, se unem para, trabalhar articuladamente, 

em razão da importância da proposta. Este fato, traz, consequentemente, a dimensão 

interdisciplinar, uma vez que a equipe passou a ser composta por professores com formação 

em Serviço Social e em Psicologia. 

A metodologia de trabalho replicou a diretriz descentralizada trazida pela política de 

assistência social. Assim, as atividades foram realizadas por meio encontros assim 

organizados: oficina com grupo de profissionais da sede da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social com o objetivo de identificar expectativas e colher propostas; oficina 

com esta equipe da sede e os coordenadores das CDS – Coordenadorias de 

Desenvolvimento Social  com o objetivo de apresentar a proposta, nivelar informações e 

identificar as expectativas e, ao mesmo tempo, dimensionar o âmbito do trabalho a ser 

realizado.  Por fim, os demais encontros foram realizados, buscando sempre garantir que os 

mesmos ocorressem em local circunscrito ao território de abrangência das regiões 

administrativas. 

Nos referidos encontros o trabalho desenvolvido pautava-se em um roteiro elaborado pela 

equipe de professores da PUC que se distribuíram pelos grupos em oficinas que, por vezes, 

ocorram concomitantemente em territórios diferentes. Foram realizadas quatro oficinas 

descentralizadas com as dez CDS agrupadas tendo, em média, quarenta participantes. 

Os encontros exploravam o tema do Acompanhamento Familiar, por meio de debate e de 

roteiro orientador, com eixos que enfocavam:  

• Família: concepção, modelos, polêmicas presentes, modelo sociotopográfico 



 

8 

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

• A Atuação Político-profissional: no âmbito das proteções, das seguranças sociais a 

serem afiançadas, da rede a ser envolvida, do papel mediador do profissional na 

garantia de direito, na definição de indicadores para definir a necessidade do 

acompanhamento, da ação intersetorial a ser consolidada. 

• A experiência como instrumento de análise, onde caso escolhido por cada uma das 

unidades deveriam ser trazidos, sem ser, necessariamente, um caso bem-sucedido, 

para serem compartilhados com o objetivo de identificar elementos comuns para 

clarificar procedimentos, fluxos e delimitar competências. 

4. ALGUNS RESULTADOS 

As considerações a seguir não representam um posicionamento dos dois núcleos uma vez 

que todas as oficinas foram concluídas, o material sistematizado, mas não houve tempo 

hábil de se produzir, ainda, um documento final, pelo fato do coordenador ter adoecido e a 

representante da SMDS na interlocução com a equipe PUC ter entrado em licença de 

gestação. É importante registrar que, apesar dos elementos surpresa, o trabalho das oficinas 

não sofreu solução de continuidade, registrando-se para o momento todo o emprenho, tanto 

da equipe da SMDS-Rio, como dos Núcleos da PUC-Rio em dar continuidade aos trabalhos. 

O comprometimento da etapa final se deveu ao fato de não ter sido realizado, conforme 

previsto, o seminário no qual professores convidados deveriam contribuir para a análise e 

encaminhamentos, tendo por base exposições das sistematizações dos conteúdos das 

diferentes etapas das oficinas. 

O adiamento do seminário final inviabilizou a realização do seminário em razão de ter se 

iniciado o período eleitoral no município e o falecimento do coordenador. 

Com respeito aos profissionais que participaram e em homenagem ao professor Marcio 

Eduardo Brotto, que tanto se empenhou para a realização do Projeto, é que o presente 

trabalho está sendo registrado. 

Ainda que não seja trazido, no momento, uma análise do coletivo envolvido, é possível tecer 

algumas reflexões: 

De acordo com o geógrafo Milton Santos o território vivido guarda especificidades que ficam 

por vezes invisíveis para a cidade. A Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro exibiu, por meio 

das experiências trazidas pelos profissionais, realidades e realidades que se diferiam entre 

si de uma região administrativa para outra e, por vezes, na mesma região administrativa. 

A família e as demandas trazidas também guardavam relação com o território. Isto é, nas 

regiões administrativas que, ao que parece, contam com mais recursos institucionais e 



 

9 

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

comunitários, a forma como os problemas se apresentam têm percursos mais claramente 

percorridos pelas famílias. 

Ainda que a SMDS organize a distribuição de seus serviços com base na vigilância social, 

os mesmos encontram-se comprometidos por redução de profissionais em licenças médica, 

pelas diferentes formas de acesso para se articular no território, tanto no que se refere a 

violência como a acessibilidade. 

Na perspectiva da implementação dos serviços, a intersetorialidade torna-se necessária 

para constituir uma nova concepção no processo de planejamento, execução e avaliação, 

exigindo uma mudança cultural que está para além de regulações e de vontade política dos 

gestores e envolve reconhecer o interesse próprio de cada uma das políticas e, ao mesmo 

tempo, construir o interesse comum, enquanto política pública, com gestão eficaz e construir 

o interesse coletivo enquanto o que vai ser efetivo para a população.  

Assim, há que se trazer, também, às reflexões de Junqueira (1997) quando mesmo afirma 

que: 

a qualidade de vida demanda uma visão integrada dos problemas sociais. 

A gestão intersetorial surge como uma nova possibilidade para resolver 

esses problemas que incidem sobre uma população que ocupa 

determinado território. Essa é uma perspectiva importante porque aponta 

uma visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções. Com isso 

busca-se otimizar os recursos escassos procurando soluções integradas, 

pois a complexidade da realidade social exige um olhar que não se esgota 

no âmbito de uma única política social (JUNQUEIRA, 1997, p. 27) 

5. CONSIDERAÇÕES E PROPOSIÇÕES 

O presente projeto ocorreu por meio da articulação entre dois Núcleos que vem 

desenvolvendo com empenho seu trabalho na PUC-RIO numa parceria com a SMDS-Rio. A 

proposta possibilitou a aproximação que pode apontar para desdobramentos mais integrados 

de trabalho dentro da Universidade. 

No que se refere a SMDS-Rio também apontou para um caminho positivo que tem muito por 

avançar:  a ação de capacitação ocorrer de forma conjunta entre as coordenações de PSB e 

de PSE. 

A dinâmica de trabalho alcançou seu objetivo de estimular a troca, a partir das quais se pôde 

identificar o grau de compromisso das equipes.  

A relação PUC-SMDS é um fator a se destacar enquanto uma aproximação necessária e 

desejável na construção de um trabalho técnico e sustentável destinado à população. 
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A realização do trabalho revelou: 

• o necessário nivelamento entre os profissionais que atuam na política de assistência 

social, o que deve fazer parte de uma agenda permanente. A defesa do nivelamento 

não está aqui restrita a informação, ou está apontando para um desconhecimento do 

profissional, mas sim para o reconhecimento de que as demandas no dia a dia, por 

vezes, “sufocam” a possibilidade de leituras, mais aprofundadas e a troca, tão 

necessária no trabalho social. 

• a ação intersetorial reconhecidamente muito comprometida por um processo cultural, 

precisa ser enfrentada. Nesse sentido, há necessidade de se pensar em nivelamentos 

integrados, ou seja, do mesmo modo que o diálogo deve ser provocado para dentro 

da assistência social, deve também o ser junto as demais políticas, pois há 

especificidades em cada uma das mesmas e é necessário ter suas dinâmicas 

apropriadas por todos os profissionais, possibilitando a ação integral e integrada das 

políticas públicas, consequentemente, potencializando resultados. 

No início as reflexões cuidaram de fundamentar os parâmetros do dever de Estado, com 

foco na Seguridade Social e no necessário zelo para que essa política se consolide como 

política pública, rompendo com todo o histórico que a colocou na condição de não-política. 

Atualmente, identifica-se encaminhamentos preocupantes pelo potencial ameaçador de 

retrocessos. Capacitar, estimular ações intersetoriais, fortalecer os espaços de participação 

e replicar junto à população reflexões que reforcem sua condição de cidadão de direitos a 

serviços e benefícios de todas as políticas públicas é um caminho facilitador da 

intersetorialidade e da garantia de nenhum direito a menos. 
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