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Resumo: Este artigo objetiva refletir sobre o significado assumido pelas categorias 
intersetorialidade, território e redes de serviços na gestão das políticas sociais   
considerando as perspectivas dadas pela Constituição de 1988 e pela ofensiva neoliberal, 
que coexistem no cenário brasileiro desde os anos 1990. Estas perspectivas, contraditórias 
entre si, produzem diferenças fundamentais no significado e nas práticas relacionadas a 
estas categorias. Portanto, adotá-las como diretrizes na gestão de políticas sociais, exige 
clareza de que podem representar tanto respostas meramente gerenciais quanto estratégias 
para o enfrentamento das expressões da questão social na direção de um Estado 
responsável pela proteção social. 

Palavras-chave: Política Social; Intersetorialidade; Território; 
Redes de Serviços. 

Abstract: This article aims to reflect on the meaning assumed by the categories 
intersectorality, territory and service networks in the social policies management. It considers 
the perspectives given by the 1988 Constitution and the neoliberal offensive, which coexist in 
the Brazilian scenario since the 1990s. These perspectives, contradictory themselves, 
produce fundamental differences in meaning and in practices related to those categories. 
Therefore, adopt them as guidelines in managing social policies, requires clarity that it can 
represent both management responses and a strategy for dealing with expressions of social 
issues towards a social protection responsible State. 

 Key-words: Social policies; Intersectorality; Territory; Service 
Networks. 

1. INTRODUÇÃO 

O tema gestão de políticas sociais públicas vem sendo amplamente discutido no Brasil nas 

últimas décadas, notadamente a partir do novo ordenamento jurídico promovido pela 

Constituição Federal de 1988. 

Resultado do quadro político dos anos 1980 e do protagonismo dos movimentos sociais que 

lutavam por democracia e direitos de cidadania, o texto constitucional trouxe importantes 

avanços em relação às políticas sociais e sua gestão. 
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Além de diretrizes como descentralização político-administrativa e participação da 

sociedade, ao processo de gestão foram incorporados outros elementos, dentre os quais 

destacamos a intersetorialidade e a dimensão territorial. 

Contudo, no contexto imediato à promulgação da CF/1988, quando se iniciava a 

regulamentação das diferentes políticas sociais, o país foi inserido no processo de ajuste 

estrutural da economia decorrente do novo padrão financeiro internacional e das mudanças 

no modo de acumulação capitalista. Isto repercutiu decisivamente nas funções do Estado 

brasileiro e significou um retrocesso em relação a implantação das políticas sociais, visto 

que um dos principais argumentos nos quais se apoia o neoliberalismo é a redução dos 

gastos públicos, especialmente no campo social, já que as demandas desse campo podem 

também ser atendidas pela sociedade.  

Portanto, a conjuntura dos anos 1990 no Brasil é permeada por duas perspectivas: uma de 

caráter neoliberal, trazida pelos organismos internacionais de financiamento que, com vistas 

a reduzir o gasto público, busca restringir a atuação do Estado com as políticas sociais, 

transferindo responsabilidades para a sociedade civil. Nesta direção prevalecem a 

privatização, a focalização e a descentralização.  

A outra perspectiva, dada pela Constituição Federal de 1988, é a de um Estado social, com 

suas funções ampliadas, responsável pela proteção social, por meio a expansão de políticas 

sociais. Esta perspectiva busca a reconfiguração do Estado no sentido de torná-lo mais 

democrático, mais ágil no atendimento às demandas sociais, além de ser mais permeável à 

participação e ao controle social. 

Portanto, cria-se o paradoxo de implementar políticas sociais de caráter universalizante em 

um contexto de ajuste econômico restrito. Isso supõe que diretrizes estabelecidas 

legamente na Constituição de 1988 para a gestão das políticas sociais sejam apropriadas de 

distintas maneiras, conforme a orientação teórica, política e ideológica sobre o papel do 

Estado.  

Partindo destas considerações, este artigo tem o objetivo de refletir sobre o significado 

assumido pelas categorias intersetorialidade, território e redes de serviços a partir das duas 

perspectivas apontadas, contemplando parte das discussões realizadas no âmbito da 

pesquisa desenvolvida pelo Núcleo de Estudos em Gestão de Políticas Sociais/UEL.  

2. INTERSETORIALIDADE, TERRITÓRIO E REDES DE SERVIÇOS 

Os conceitos intersetorialidade, território vêm ganhando repercussão nas discussões 

relacionadas à gestão de políticas sociais no Brasil, notadamente, a partir da Constituição 
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Federal de 1988 que, fortemente influenciada pelas lutas democráticas e populares dos 

anos 1970 e 1980, é considerada o marco legal das mudanças na política social brasileira.  

Ao instituir um reordenamento para gestão das ações sociais públicas, dentre outras 

inovações, o texto constitucional e a legislação infraconstitucional indicaram a 

intersetorialidade e a dimensão territorial como diretrizes para a organização de tais 

políticas.  

Todavia, estes avanços ocorreram em um contexto marcado pelo agravamento das relações 

internacionais. Como resultado da crise do capitalismo contemporâneo, somado à queda do 

Leste Europeu houve, a partir dos anos 1970 um declínio em todo o mundo das concepções 

socialistas e, assim, as teses neoliberais ganharam força no mundo capitalista.  

De acordo com Soares (2002), o processo de ajuste e das reformas neoliberais nos países 

da América Latina ocorreu em momentos diferenciados. No Chile, este processo já se 

iniciou nos anos 1970, mas é a partir dos anos 1980 que a maioria dos países latino-

americanos desencadeou estes ajustes. No Brasil, em razão do seu estágio de 

desenvolvimento, as repercussões desta crise operaram fortemente nos anos 1990 e, 

portanto, as garantias constitucionais brasileiras foram obtidas quando o mundo falava e 

praticava o neoliberalismo.  

Para Yazbek (1995), o neoliberalismo trouxe profundos paradoxos uma vez que, ao mesmo 

tempo em que foram reconhecidos constitucionalmente os direitos sociais, o Estado se 

inseriu no contexto de ajustamento a uma nova ordem capitalista internacional, provocando 

o desmonte das conquistas no campo social. As políticas ortodoxas de estabilização 

econômica, especialmente com suas restrições aos gastos públicos, reduziram os 

investimentos sociais do Estado. 

Estes dois movimentos contraditórios – ajuste neoliberal e ampliação do Estado Social, 

trazem diferenças fundamentais em relação ao papel a ser exercido pelo Estado, na 

orientação da política social e na interpretação das diretrizes para sua gestão, encerrando 

vários significados e práticas, no caso destas reflexões, à intersetorialidade, território e a 

noção de redes de serviços. 

Em se tratando da intersetorialidade, conforme aponta Pereira (2014), assim como o termo 

política social, esta possui um conceito polissêmico e, portanto, carece de um investimento 

urgente em qualificar o termo, visto que, “vem sendo constantemente invocado, sem possuir 

sentido unívoco, e tem se prestado a diferentes interpretações” (PEREIRA, 2014, p.24) e 

práticas. 
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Invocada por diversos atores que atuam nas políticas sociais públicas, a intersetorialidade 

tem dado origem a práticas diversas que, equivocadamente, podem parecer que se tratam 

da mesma coisa porém, carregam antagonismo na sua essência. Presente não somente nas 

discussões no campo das políticas públicas, mas em outros setores da sociedade como 

ONGs, empresas, educação (via interdisciplinaridade), etc., a intersetorialidade ganha força 

a medida em que aparece como uma aposta para o enfrentamento de diversos problemas 

com maior eficiência e eficácia e estratégia de gestão. Este caráter polissêmico da 

intersetorialidade se dá no bojo da disputa de dois modelos de Estado.  

É fato que a organização do aparato governamental brasileiro se dá por meio da 

setorialização e departamentalização como procedimento técnico e burocrático. Todavia, se 

pensada na perspectiva de universalização e garantia de direitos, impõe a necessidade de 

uma intervenção que ultrapasse a departamentalização e fragmentação das políticas 

públicas, em que uma atuação conjunta se restringe a atuação de diversos setores sobre a 

demanda apresentada, sem que haja uma mudança de cultura e valores e onde os setores 

são desconexos e independentes.  

Neste sentido,  

A atuação intersetorial requer o esforço de planejamento e diálogo de diferentes 
áreas, não se baseia em decisões pessoais, mas sim profissionais, institucionais e 
políticas. Para isso é necessário investir em mecanismos que favoreçam a 
articulação, comunicação e relacionamentos e mudar a cultura organizacional, no 
sentido de estabelecer novas bases de relacionamento entre órgãos e agentes 
públicos, possibilitando a adesão dos profissionais envolvidos para o trabalho 
cooperativo e compartilhado. (PAZ e TABOADA, 2010, p. 38). 

Apesar de buscar romper com a fragmentação, a intersetorialidade não deve ser entendida 

como antagônica e/ou substituta da ação setorial, mas deve ter o sentido da integração, da 

complementaridade das ações, ou seja, é necessário combinar a dimensão intersetorial com 

a dimensão setorial. (Sposati, 2006). 

Compartilhando deste entendimento, Mendes (2006, p. 253) afirma que “A intersetorialidade 

não anula a singularidade do fazer setorial pela instituição de uma polivalência impossível; 

ao contrário, reconhece os domínios temáticos, comunicando-os para a construção de uma 

síntese”. Sob esta perspectiva, a intersetorialidade não desconsidera a importância das 

ações setoriais, mas supõe ações coletivas entre os distintos setores que trazem saberes, 

experiências e seu fazer, possibilitando a descoberta de caminhos para a ação. 

Ainda nesta perspectiva, ao relacionar intersetorialidade e interdisciplinaridade, Pereira 

(PEREIRA, 2014, p.35) não ignora a “existência de saberes particulares no conjunto unitário 

da ciência” - o que justifica os setores e disciplinas – mas ressalta a importância do saber 

particular não ser visto como absoluto, mas relativo. Assim, uma prática intersetorial e 

interdisciplinar carece do entendimento de que o particular (a setorialidade) só tem valor 
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quando relacionado ao universal o que, segundo a autora, significa dizer “que o particular e 

o universal são inseparáveis, ou que um existe no outro”. Destarte, a intersetorialidade é 

uma prática que rompe com a visão de mundo positivista que privilegia a fragmentação do 

saber. A interdisciplinariedade portanto, não propõe o aniquilamento das especializações, 

mas supõe o esforço da constituição como unidade de diversos saberes que “exige a 

elaboração de uma concepção que, ao optar por uma dada visão de mundo, terá de romper 

com outra que lhe é oposta” (p.28), o que requer grande esforço e investimento na 

consolidação das redes. 

Outra questão igualmente relevante é a associação da intersetorialidade  à noção de 

território, conforme pode ser identificado em Junqueira (2004), que a apresenta como uma 

concepção que deve informar uma nova forma de gestão na busca de soluções para os 

problemas que incidem sobre uma população de ocupa determinado território, que pode ser 

um bairro, uma região ou uma cidade. De acordo com Mendes (2006, p. 94), “A ação 

intersetorial, para ser consequente, implica tomar problemas concretos, de gentes 

concretas, em territórios concretos”. 

A compreensão sobre o território empregada neste e em outros estudos ultrapassa a 

delimitação meramente geográfica para incorporar o conhecimento sobre a complexidade 

das condições presentes em determinada região na qual vivem inúmeros cidadãos, com 

suas necessidades (objetivas e subjetivas), com suas experiências e com suas aspirações 

Ao pautar o território para a gestão das políticas sociais na perspectiva de extensão da 

cidadania, destaca-se também a imprescindibilidade de se (re)conhecer os processos de 

constituição dos territórios, pois o uso desses espaços urbanos envolve relações complexas 

e de poder. São campos de disputas de interesses econômicos, políticos e sociais, os quais 

produzem e reproduzem desigualdades. (NAKANO; KOGA, 2013). 

De acordo com o geógrafo Milton Santos (2007), o território traduz a dinâmica de diversos 

atores que disputam interesses e projetos quanto ao seu uso. O reconhecimento das 

desigualdades socioterritoriais é condição essencial para a definição e implantação de 

políticas públicas, pois  

Há desigualdades sociais que são, em primeiro lugar, desigualdades territoriais, 
porque derivam do lugar onde cada qual se encontra. Seu tratamento não pode ser 
alheio às realidades territoriais. O cidadão é o indivíduo num lugar. (SANTOS, 2007, 
p. 151) 

A incorporação da dimensão territorial na discussão sobre intersetorialidade é também 

defendida por Sposati (2006) quando afirma que, ao combiná-las, tem-se uma 

intersetorialidade construída na perspectiva da integração e da complementação de ações 

em uma determinada área físico-territorial. Nestas circunstâncias, “as características e as 

demandas de um território (dinâmica, cidadãos, natureza) é que determinam a extensão e a 
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intensidade da intersetorialidade face ao objetivo a ser atingido” (SPOSATI, 2006, p. 135). 

Portanto, a resposta diferenciada de articulação deve ser demandada pelo próprio território. 

Esta é uma lógica que pressupõe que pessoas vivendo em um determinado território, 

enfrentando problemas concretos, demandam estratégias de gestão baseadas na ação 

intersetorial. Conforme apontam Monnerat e Souza (2010, p. 204). “a perspectiva de 

intervenção sobre problemas complexos se associa fortemente à noção de território”. Na 

opinião das autoras, essa associação se faz necessária uma vez que um dos grandes 

obstáculos para a ação intersetorial encontra-se no fato de que as diferentes políticas atuam 

em uma área geográfica determinada. Assim, a definição de uma área comum para a 

atuação destas diferentes políticas consiste condição primeira para promover a 

intersetorialidade. 

Por sua vez, Koga (2003) afirma que a articulação intersetorial emerge como necessidade 

quando se atua na perspectiva territorial. Para a autora 

[...] a interdependência das políticas setoriais se faz notar quando se atua a partir de 
territórios específicos, pois ele registra o mesmo espaço, as mesmas pessoas, a 
mesma realidade em questão. A totalidade do cotidiano vem à tona e exige da ação 
governamental ações igualmente totalizantes. (KOGA, 2003, p. 242). 

Como condição ou exigência, a associação intersetorialidade e território pressupõe agregar 

diferentes olhares sobre o mesmo território a fim de produzir informações que permitam 

reconhece-lo na sua dinâmica e complexidade, tendo em vista potencializar ações e 

resultados. 

Na opinião de Campos, Barros e Castro (2004, p. 747), a intersetorialidade como processo 

de construção compartilhada implica, para além da soma de olhares sobre um “objeto”, “a 

existência de algum grau de abertura de cada setor envolvido par dialogar, estabelecendo 

vínculos de co-responsabilidade (sic) e co-gestão (sic) pela melhoria da qualidade de vida 

da população”. 

Na mesma direção, Paz e Taboada (2010, p. 38) afirmam que 

[...] a perspectiva de territorilização exige incorporar a intersetorialidade nas políticas 
sociais como condição essencial para a construção e implementação de serviços 
públicos integrados, que respondam de forma mais ampla à multidimensionalidade 
da pobreza e à segregação socioespacial. Implica em construir diagnósticos, 
programas, ações, integrados com definição de responsabilidades compartilhadas. 
Dessa forma, territorialidade e intersetorialidade, potencializam as intervenções 
públicas, ampliando possibilidades e efetividade das ações desenvolvidas. 

Além da questão do território, a temática da intersetorialidade nos remete à outra questão 

relacionada e igualmente importante: as redes.  Ancorada na força da intersetorialidade 

como nova estratégia de gestão para enfrentar as demandas colocadas, as redes surgem 

como uma proposta de intervenção baseada na interação entre o Estado, as empresas 

privadas e a sociedade civil organizada. Segundo Teixeira (2002) o fenômeno da 
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proliferação das redes é influenciado por múltiplos fatores concomitantes, dentre eles a 

globalização econômica, as transformações no papel do Estado e, contraditoriamente, os 

processos de democratização e mobilização social ao lado do avanço de ideias neoliberais e 

a emergência do terceiro setor. 

De acordo com Junqueira (2004), a intersetorialidade como um meio de intervenção na 

realidade social exige articulação de instituições e pessoas, que se comprometem a buscar, 

de maneira integrada, a superação dos problemas sociais, mediante a articulação de 

saberes, experiências e do estabelecimento um conjunto de relações, constituindo uma 

rede.  

Para Bourguignon (2001), as redes constituem canais ou estratégias de enfrentamento da 

questão social, em uma dada realidade, em um cenário em que o processo socioeconômico 

e político de globalização da economia afeta as condições objetivas de vida e de 

sobrevivência dos cidadãos, ao mesmo tempo em que ocorre a fragilização das políticas 

públicas. 

Carvalho e Guará (1995) tratando da gestão dos serviços de atenção à criança e ao 

adolescente, fazem classificação dos tipos de redes que podem ser observadas no espaço 

local, dentre as quais aponta as redes intersetoriais que se caracterizam como aquelas que 

articulam o conjunto das organizações governamentais, não governamentais, priorizando o 

atendimento integral às necessidades dos segmentos vulnerabilizados socialmente.  

Pereira e Teixeira (2013) analisam o contexto de surgimento da gestão em redes e afirmam 

que elas podem ser compreendidas a partir de diferentes abordagens, mas que sua tese é 

que, na atualidade, emergiram como uma nova forma de organização das empresas no 

interior do modelo de competição capitalista e pela disseminação dos preceitos neoliberais. 

Este cenário também demandou transformações no papel do Estado que, na perspectiva 

neoliberal assume a função de apenas normatizador, regulador e coordenador de uma rede 

de serviços colocados sobre a responsabilidade, não só do Estado, como também do 

mercado e da sociedade em que estes últimos passam a assumir funções na execução das 

políticas e oferta de serviço. Ressaltam, entretanto, a importância das redes de movimentos 

sociais voltados para a defesa de direitos, participação nas esferas decisórias e controle 

social e que tem o sentido de superar a centralidade nas decisões do Estado na formulação 

e implementação das políticas públicas. 

Raichelis (2006) também destaca a importância e as contribuições que dos conselhos – 

como um dos principais mecanismos de controle social –no debate sobre gestão 

intersetorial, propondo ações em rede como forma de diminuir o paralelismo de ações e 

permitir a ocupação dos vazios de atendimento. 
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Estas são, portanto, visões que se contrapõem a noção de intersetorialidade voltada para a 

racionalização de recursos e que restringe a atuação do Estado, na direção da privatização 

e focalização. Esta perspectiva é encontrada em Junqueira (2004), quando defende a 

importância da parceria do Estado com as organizações sem fins lucrativos na gestão das 

políticas sociais. De acordo com o autor, no bolo desta dinâmica, surge a rede social como 

uma possibilidade de integração das diversas organizações, governamentais e não 

governamentais, que atuam com as políticas sociais. Nesta perspectiva, a intersetorialidade, 

além de proporcionar uma visão integrada dos problemas sociais e de suas soluções, 

permitiria também a otimização dos recursos escassos, dada a restrição da capacidade de 

financiamento das políticas públicas. Este é um enfoque na direção racionalidade gerencial 

do Estado.  

Entretanto, nem sempre a atuação intersetorial em redes proporcionará economia de 

recursos. Devido a complexidade e multidimensionalidade das demandas e das expressões 

da questão social, sobre as quais as políticas incidem, a atuação em redes exige um esforço 

redobrado e compartilhamento do planejamento e execução das ações, além da 

recomposição da unidade fragmentada. De acordo com PEREIRA (2014) esta recomposição 

só é possível a partir de uma visão de homem e mundo compartilhada e de uma mudança 

de cultura e valores da organização, o que muitas vezes demandará de maior investimento 

técnico, humano e financeiro. 

Monnerat e Souza (2014) ao destacar a centralidade dada à intersetorialidade (e aqui 

acrescentamos a dimensão territorial e o trabalho em redes) no debate contemporâneo 

sobre a formulação e implementação das políticas sociais assinalam que, embora esteja 

presente nos discursos e programas governamentais, existe de fato uma lacuna entre a 

“intenção e o gesto” e justifica que a tradição fragmentada, desarticulada, focalizada e 

descontextualizada pela qual atuou historicamente o Estado brasileiro no campo social, 

pode explicar esta distância. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao concluirmos estas reflexões, ressaltamos que intersetorialidade, território e redes não 

são termos que têm significado por si mesmos, nem necessariariamente trazem resultados 

positivos. Devem ser entendidos em sua polissemia e que, tal como a política social, são 

permeados por concepções de Estado. Portanto, sua adoção pode dar-se por diferentes 

vieses.  

Isso supõe que, sua utilização como diretriz ou estratégia na gestão de políticas sociais 

exige clareza de que podem representar respostas meramente gerenciais e administrativas 
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norteadas pela racionalidade, na qual a dimensão territorial é apreendida apenas em sua 

dimensão geográfica em que o todo se resume na soma de partes e, ainda, estimular a 

atuação em redes como forma de corresponsabilizar a sociedade por ações que são de 

primasia do Estado.  

Isto posto, reafirmamos a defesa do fortalecimento da visão de Estado como garantidor de 

direitos e permeável à participação polular que atue fundamentalmente: numa perspectiva 

intersetorial, entendendo intersetorialidade enquanto parte de uma totalidade em que cada 

política contenha elemento das demais; tendo como referência o território vivo, dinâmico e 

complexo, o que exige que qualquer política que queira ser resolutiva deve compreender a 

realidade em seu caráter histórico; e, a partir da percepção de que a constituição de uma 

rede se dá não na soma, mas na articulação, interdependência e interpenetração entre as 

políticas sociais.  

É somente a partir destas referências que poderá contribuir para aumento de possibilidades 

das políticas sociais públicas enfrentarem a complexidade das expressões da questão 

social, e de serem criadas perspectivas do atendimento dos cidadãos em sua integralidade. 
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