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RESUMO 
 
Partindo da compreensão da intersetorialidade enquanto uma 
forma de gestão e articulação entre os diversos setores das 
políticas sociais, abrangendo o planejamento, execução, 
monitoramento e avaliação para a realização de ações 
conjuntas, visando a garantia e ampliação dos direitos sociais, 
é que serão apresentados no presente artigo alguns dos 
desafios para a materialização da intersetorialidade na Política 
de Assistência Social a partir da visão das profissionais 
(técnicas e gestoras) entrevistadas na pesquisa para Trabalho 
de Curso apresentado em agosto de 2014, resultado da 
experiência do estágio supervisionado em Serviço Social no 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dom 
Aquino. 
 
Palavras-chave: Intersetorialidade. Política de Assistência 
Social. Desafios. 

 
ABSTRACT 
 
Based on the understanding of intersectionality as a form of 
management and articulation between the various sectors of 
social policies, including planning, implementation, monitoring 
and evaluation for the realization of joint actions in order to 
guarantee and expansion of social rights, is to be presented in 
this article some of the challenges for the materialization of 
intersectionality in social assistance policy from the perspective 
of professional (technical and management) interviewed for the 
search to of course work presented in August 2014,result from 
the experience supervised training in Social Work in Center for 
Social Assistance Reference (CRAS) Dom Aquino. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com o objetivo de analisar como ocorre o processo de intersetorialidade na área 

da assistência social no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Dom Aquino do 

município de Cuiabá - MT, de modo a compreender a sua dinâmica, interação e relações 

político-institucionais, será discorrido neste artigo um recorte do Trabalho de Curso 

apresentado em agosto de 2014 na graduação em Serviço Social na Universidade Federal 

de Mato Grosso, campus Cuiabá, construído a partir da realização do estágio 

supervisionado obrigatório no referido CRAS. É importante ressaltar que não se pretende 

fazer generalizações, dadas as limitações do estudo, e sim iniciar uma discussão a partir 

dos resultados obtidos sobre um aspecto da Política Nacional de Assistência Social. 

Dessa maneira, serão apresentadas neste artigo algumas questões apontadas a 

partir da realidade do CRAS Dom Aquino, principalmente a que se refere aos desafios que 

surgiram no decorrer da pesquisa realizada mediante entrevistas semiestruturadas junto às 

gestoras e técnicas do CRAS Dom Aquino; da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Desenvolvimento Humano (SMASDH) do município de Cuiabá e de duas (2) instituições 

abrangendo as áreas de saúde e educação do bairro de referência (bairro Dom Aquino), 

totalizando assim, sete (7) entrevistadas. A pesquisa foi explicativa com enfoque qualitativo. 

É relevante situar que a intersetorialidade aqui será compreendida enquanto 

uma forma de gestão e articulação entre os diversos setores das políticas sociais, 

abrangendo o planejamento, execução, monitoramento e avaliação para a realização de 

ações conjuntas, em prol de objetivos comuns, visando o atendimento integral das 

necessidades sociais da população, buscando a garantia e ampliação dos direitos sociais. 

Considera-se ainda que a intersetorialidade para além da dimensão técnica e 

administrativa, incorpora também vontades e decisões políticas entre os diferentes sujeitos 

envolvidos. Isso pressupõe dizer que a intersetorialidade não está ausente de interesses 

políticos, e de processos conflitivos, daí se faz necessário o reconhecimento e respeito às 

particularidades de cada setor das políticas sociais, mas também a superação da 

fragmentação (PEREIRA, 2014; SPOSATI, 2006; YAZBEK, 2014). 

Assim, no primeiro ponto será abordada a intersetorialidade na Política Nacional 

de Assistência Social (PNAS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a 

concepção e as condições para a sua materialização na relação com as políticas sociais. No 

segundo ponto, como parte dos resultados da pesquisa, será situada a intersetorialidade 

entre o CRAS e a rede de serviços, com foco nos desafios destacados pelas entrevistadas 
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para a sua materialização. Na sequência, as considerações finais reiterando algumas 

observações e apontamentos para reflexão. 

 

2 A INTERSETORIALIDADE NA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

(PNAS) E NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS): da concepção às 

condições para a sua materialização na relação com as políticas sociais 

 

 

A assistência social reconhecida e institucionalizada enquanto política pública, 

embora seja prestada a quem dela necessitar, conforme previsto no Artigo 203 da 

Constituição Federal de 1988, representou um avanço, inclusive no modo como ela tem sido 

estruturada. Avanços no âmbito normativo, organizativo e de gestão, no qual surgem os 

desafios para a sua materialização no plano da execução da política, na efetivação e 

ampliação de planos, projetos, programas, serviços e benefícios da assistência social, o que 

tem levado a se pensar estratégias de articulação com outras políticas públicas setoriais 

para a garantia da proteção social, da cidadania, da universalização do acesso e direitos 

sociais.  

A Política Nacional de Assistência Social (PNAS) sob a coordenação do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), e por intermédio da 

Secretaria e do Conselho Nacional de Assistência Social (SNAS; CNAS) foi aprovada e 

regulamentada pela resolução nº 145 de 15 de outubro de 2004 como expressão da IVª 

Conferência Nacional de Assistência Social orientada pelas diretrizes e pelos princípios da 

LOAS e da Constituição Federal de 1988, entendendo a Assistência Social como política 

social inserida no Sistema de Proteção Social Brasileira (COUTO, et al., 2012). Essa 

Conferência culminou também na deliberação da NOB-SUAS em 2005 pelo CNAS através 

da resolução nº 130 de 15 de julho de 2005, atualizada pela resolução nº 33 de 12 de 

dezembro de 2012.  

Em seus objetivos a PNAS enfatiza uma articulação com outras políticas 

setoriais, no atendimento das necessidades sociais e universalização dos direitos sociais, 

considerando a dimensão da territorialidade que se expressa nas entrelinhas, pelas 

diferenças sociais, econômicas, políticas e culturais que variam de um local a outro, além 

dos diferentes níveis em que incidem as expressões da questão social, acirrada dentre 

outros fatores, pela desigualdade social, falta de acesso, e exclusão social. Sendo assim, 

objetiva:   
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- Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e, ou, 
especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem. 
- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e especiais, em 
áreas urbana e rural. 
- Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade na 
família, e que garantam convivência familiar e comunitária (BRASIL, 2004, p. 27). 

  

Mediante esses objetivos Couto, et al. (2012) considera a abordagem 

intersetorial como uma dimensão relevante, que para a autora expressa a articulação entre 

as políticas públicas, envolvendo objetivos comuns no atendimento integrado das 

necessidades sociais da população, superando a sua fragmentação. Também supondo a 

articulação entre os sujeitos na criação de propostas e estratégias conjuntas de intervenção. 

 Pensar na gestão e execução das políticas sociais de maneira fragmentada e 

isolada torna as dificuldades ainda maiores, compreendendo e compactuando com a ideia 

de que nenhuma política social consegue responder sozinha pelas diversas necessidades e 

demandas sociais que surgem cotidianamente. Desse modo, materializar a 

intersetorialidade torna-se um desafio, mas também abarca um conjunto de possibilidades 

que requer compromisso e vontade dos diversos sujeitos envolvidos, além de uma atuação 

técnica, um direcionamento também ético e político, envolvendo o processo formativo, 

buscando assim viabilizar o acesso aos serviços, a garantia e ampliação dos direitos sociais 

e de cidadania. 

O debate acerca da intersetorialidade ganha complexidade na agenda das 

políticas sociais, dentre outros fatores, pelas diferentes concepções, entendimentos, 

apreensões desta categoria. São diversos os conceitos sobre o que vem a ser essa 

intersetorialidade, e como esta é identificada no que concerne a sua materialização no 

cotidiano no qual se constituem tais políticas – de saúde, educação, assistência social, 

habitação, previdência social, cultura, entre outras –, envolvendo o âmbito da formulação e 

execução das mesmas.  

Não há como pensar que a intersetorialidade é permeada ou marcada pela 

homogeneidade, ao contrário carrega características heterogêneas. Olhando a partir da 

perspectiva dialética apresentada por Pereira (2014, p. 33) a relação que se constitui no viés 

intersetorial passa pela dependência das partes que condicionam-se reciprocamente, no 

qual “[...] nenhuma das partes ganha sentido e consistência se isolada ou separada das 

demais e das suas circunstâncias”. 

E para fazer essa relação a autora parte da concepção de que a 

intersetorialidade 

 

tem sido considerada como: uma nova lógica de gestão, que transcende um único 
„setor‟ da política social; e/ou uma estratégica política de articulação entre „setores‟ 
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sociais diversos e especializados. Além disso, relacionada à sua condição de 
estratégia, a intersetorialidade também é entendida como: instrumento de otimização 
de saberes; competências e relações sinérgicas, em prol de um objetivo comum; e 
prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação para a 

realização de ações conjuntas (PEREIRA, 2014, p. 23, grifo da autora). 

 

Um ponto em comum na discussão da intersetorialidade está na busca do 

reconhecimento, ampliação e/ou universalização da cidadania e dos direitos sociais, que só 

se tornarão alcançáveis – mesmo em meio aos desafios e dificuldades, mas não 

impossibilidades – quando realizadas no coletivo, na articulação das políticas sociais, uma 

vez que uma política social sozinha não garante todos os direitos, assim como não responde 

por todas as necessidades sociais que assolam a população nas variadas dimensões da 

vida social. E para isso requer também um processo de mudança na própria cultura política 

de todos os sujeitos envolvidos. 

É nesta perspectiva de ampliação da cidadania e dos direitos sociais, bem como 

do acesso aos bens e serviços abrangentes das diversas políticas sociais que a atuação 

intersetorial recebe atenção na Política de Assistência Social e no Sistema Único de 

Assistência Social como um dos seus princípios organizativos. 

A Política de Assistência Social tem sido demarcada por ocupar “[...] o lugar de 

uma política estratégica na ampliação da agenda pública para os demais direitos” 

(SILVEIRA, 2011, p. 10), ou seja, a assistência social enquanto política, e principalmente 

quando passa a ser organizada por um sistema de gestão que traz uma série de 

ordenamentos político-institucionais, e demais relações em um viés mais amplo, se coloca 

enquanto referência para os encaminhamentos e articulações, buscando viabilizar o acesso 

aos serviços realizados pelas diversas políticas, possibilitando o acesso aos direitos. 

Desse modo, embora a discussão da intersetorialidade envolva também uma 

maior amplitude, na Política de Assistência Social é notável esse direcionamento para uma 

dimensão mais local, territorial, a vislumbrar a oferta de serviços, programas, projetos e 

benefícios de modo articulado com outras políticas sociais locais, como forma de superar as 

condições de vulnerabilidade e prevenir situações de risco (BRASIL, 2004). É elencado na 

política que: 

 

[...], ao invés de metas setoriais a partir de demandas ou necessidades genéricas, 
trata-se de identificar os problemas concretos, as potencialidades e as soluções, a 
partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos populacionais em situações 
similares, e intervir através das políticas públicas [e sociais], com o objetivo de 
alcançar resultados integrados e promover impacto positivo nas condições de vida 
(BRASIL, 2004, p. 38) 

 

Para que isso de fato tenha um impacto positivo, é necessário uma série de 

meios e técnicas, passando por outras dimensões, como a do planejamento. Como 
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“identificar e buscar soluções” sem conhecer? E quando fala-se em conhecimento, aqui é 

pensando em uma abrangência territorial, de conhecimento das situações da população de 

um território diante das múltiplas necessidades sociais ali emergentes; do conhecimento 

acerca do conjunto de instituições que fazem parte da área de abrangência, mas também 

daquelas que envolvem outras instâncias fora dela; do conhecimento a respeito dos 

serviços, programas, projetos e benefícios ofertados pelas instituições das diversas políticas 

sociais; do conhecimento das legislações. Enfim, é imprescindível um conjunto de 

conhecimentos que para além da técnica articula-se à dimensão política e ética, apontando 

para um trabalho intersetorial. 

O planejamento é importante nesse processo, ele “[...] deve ser a tradução da 

articulação entre saberes e práticas setoriais, considerando-se que no âmbito do 

planejamento conjunto a intersetorialidade deve se concretizar como síntese de 

conhecimentos diversos (interdisciplinaridade) para atuar sobre problemas concretos” 

(MONNERAT; SOUZA, 2014, p. 50). 

Outra questão indicada na PNAS se refere a descentralização como base para 

as ações integradas na perspectiva da intersetorialidade, envolvendo recursos, autonomia 

administrativa dos espaços na elaboração de diagnósticos sociais, a formulação, 

implementação, execução, monitoramento e avaliação, bem como sistema de informação 

das ações definidas contando ainda com a participação local.  

O SUAS significou avanços institucionais e novas formas de organização dos 

serviços e da gestão. Contudo algumas dificuldades estão presentes no interior do 

desenvolvimento da Política de Assistência Social, assim como nas relações exteriores a 

ela. Existem a insuficiência de investimentos compartilhados; a precarização dos vínculos 

trabalhistas; a insuficiência de trabalhadores para o atendimento às demandas que são cada 

vez maiores; a ausência ou insuficiência de concursos públicos, isso responde pela alta 

rotatividade dos (as) profissionais; práticas gerenciais burocráticas e produtivistas, marcadas 

pelas exigências de resultados visando a quantidade de atendimentos, e não de fato a 

qualidade; ausência de registros, avaliações participativas (SILVEIRA, 2011); falta de 

organização e sistematização do trabalho, prejudicando o acompanhamentos das situações 

dos (as) usuários (as) e os devidos encaminhamentos; a falta de qualificação profissional, e 

uma das consequências abrange o imediatismo e os atendimentos pontuais; a ausência de 

recursos materiais e financeiros para execução dos serviços, programas e projetos; e entre 

outras situações que repercutem na realidade do SUAS e no campo das políticas sociais de 

um modo geral. 

Embora existam tais dificuldades, possibilidades podem ser construídas no 

conjunto de profissionais dos diferentes setores das políticas sociais, que embora tenham 
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suas contradições, o que faz parte da realidade dialética como analisada por Pereira (2014), 

podem encontrar também novas maneiras de intervir e melhor atender as necessidades e 

demandas sociais na integralidade das políticas sociais, além do fortalecimento político 

entre os envolvidos. 

Dessa maneira, a intersetorialidade conforme Yazbek (2014, p. 98): 

 

Supõe vontade, decisão, que tem como ponto de partida o respeito à diversidade e 
às particularidades de cada setor ou participante. Envolve, portanto estruturação de 
elementos de gestão que materializem princípios e diretrizes, a criação de espaços 
comunicativos, a capacidade de negociação e também trabalhar os conflitos para 
que finalmente se possa chegar, com maior potência, às ações. 

 

É nessa perspectiva, considerando e respeitando as particularidades, que se 

acredita na materialização da intersetorialidade na Política de Assistência Social, no SUAS, 

em sua relação com as demais políticas.  

É importante destacar que não se trata aqui de entender a materialização da 

intersetorialidade como sendo a solução para todos os “problemas” sociais, mais 

compreender a sua relevância enquanto uma das maneiras para a efetivação dos direitos 

sociais e ampliação da cidadania, o que não se dá de maneira isolada, muito menos 

partindo de uma concepção meramente técnica, mas abrangendo o seu caráter político e 

ético em todo processo de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações 

de um modo geral. De fato “[...], a tarefa de interiorizar as políticas sociais não é fácil, mas 

também não é impossível, desde que a maioria esteja consciente de que vale a pena 

persegui-la em prol do interesse público” (PEREIRA, 2014, p. 37). 

 

 

3 A INTERSETORIALIDADE ENTRE O CRAS DOM AQUINO E A REDE DE SERVIÇOS: 

desafios para a sua materialização 

 

 

A Política de Assistência Social, esta que tem suas características permeadas 

por valores e tendências tanto conservadoras como emancipatórias, para o alcance dos 

seus objetivos deve ser pensada e operacionalizada de forma integrada e articulada às 

demais políticas sociais para o atendimento das demandas dos usuários, que não são 

fragmentadas, tendo em vista a heterogeneidade das suas necessidades (YAZBEK, 2014). 

No plano normativo observa-se que a intersetorialidade ganha centralidade na 

Política de Assistência Social compondo um dos princípios organizativos do Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), uma vez que se reconhece que assistência social tem sido 
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uma importante política na viabilização do acesso às demais políticas sociais, sendo 

imprescindível o conhecimento acerca desta política, os seus direcionamentos, princípios, 

especificidades e particularidades. 

Fazendo parte da organização desta política tem-se o nível de Proteção Social 

Básica havendo como principal instituição de operacionalização dos serviços, programas, 

projetos, os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que além de ter como 

função promover a referência e contrarreferência dos (as) usuários (as) na rede 

socioassistencial do SUAS, passa a ser unidade de referência para os serviços das demais 

políticas sociais no território de abrangência. Desse modo, a gestão territorial da Proteção 

Social Básica, partindo do princípio da descentralização do SUAS, tem entre seus objetivos 

possibilitar a atuação preventiva, por meio da oferta de serviços próximos às famílias, sendo 

assim unidade referência para a população local e para os serviços setoriais (BRASIL, 

2009). 

Diante dessa perspectiva considera-se que é fundamental o trabalho no âmbito 

local, uma vez que há um conjunto de instituições, sejam elas de caráter público ou privado, 

que podem discutir e analisar possibilidades de desenvolver um trabalho articulado, com 

possíveis ações planejadas, orientadas, acompanhadas e avaliadas, indo para além de 

ações pontuais, o que não significa um trabalho isento de contradições como parte das 

relações institucionais e intersetoriais. Reconhecendo ainda os inúmeros desafios que 

envolvem esse trabalho, dentre os quais alguns foram apontados na pesquisa realizada, que 

embora seja um estudo inicial, de uma particularidade local, podem ser associados e 

analisados no contexto mais amplo da realidade social e da sua relação e complexidade no 

que se refere as políticas sociais. 

Um primeiro desafio diz respeito a concepção acerca da intersetorialidade. Das 

entrevistadas, as que apresentaram alguma concepção, relacionaram à integração dos 

serviços; articulação e relação entre instituições; trabalho entre setores; parceria e 

interligação entre instituições governamentais e não-governamentais. No entanto, diante da 

realização das ações e serviços, a intersetorialidade é visualizada pelas profissionais no ato 

de encaminhamentos, contatos estabelecidos para informações e palestras. 

Como afirmado por Pereira (2014) o termo intersetorialidade apresenta vários 

significados, e a complexidade inicia desde o seu entendimento e interpretação que 

costumam ser confundidos com outros termos, revelando ambiguidades e incoerências. 

A representante da gestão da SMASDH entende a intersetorialidade 

contemplando apenas o seu aspecto operacional para realização de ações, e não como 

parte de um processo de gestão mais amplo que envolva articulação desde a definição de 

prioridades, planejamento, monitoramento e avaliação. 
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A gestora aponta para uma insuficiência do poder público no atendimento da 

demanda, justificando assim a necessidade de parcerias com organizações não 

governamentais e setor privado para materialização da intersetorialidade. 

O segundo desafio refere-se à comunicação, as entrevistadas apontam para as 

dificuldades em relação a ausência de diálogo; a falta de retorno dos encaminhamentos 

realizados; o desconhecimento acerca das ações, dos projetos e trabalhos desenvolvidos, 

uma vez que esses se dão no interior das instituições e quando envolvem outras, existem 

situações em que ficam “fechadas” na sua própria rede, ou para aquelas as quais 

estabelecem uma relação de parceria. Isso tem como consequência outro desafio, ao se 

tratar da fragmentação das políticas sociais, mas ressaltando que não se trata de uma 

particularidade das instituições envolvidas na pesquisa, mas de uma totalidade na qual 

emergem essas e outras dificuldades no tocante a materialização da intersetorialidade no 

contexto das políticas sociais brasileiras. Desse modo: 

 

[...] as relações e estruturas presentes nas instituições responsáveis pela execução 
das políticas públicas [sociais], são permeadas de dificuldades, obstáculos e 
contradições. São mazelas que, historicamente, impregnam os espaços, que 
deveriam estar concretizando direitos sociais. As políticas sociais e os serviços têm 
fragmentado, em múltiplos setores desarticulados, as necessidades sociais da 
população. A intersetorialidade é considerada assim uma construção necessária na 
medida em que opõe esta lógica (MIOTO; SCHÜTZ, 2011, p. 7-8).  

 

E para essa construção, se faz necessário o conhecimento desta lógica, das 

contradições nela existentes, dos seus movimentos e relações, para então se estabelecer 

estratégias políticas interligadas. Como Pereira (2014) aponta, é importante conhecer os 

fundamentos teóricos e históricos dessa vinculação que incluem aspectos estruturais, 

conceituais e políticos. 

E as dificuldades que são perceptíveis na abordagem da intersetorialidade, 

inicia-se desde o seu entendimento, e para além da concepção, da sua visualização e 

conhecimento diante da dimensão política, e de como ela tem se mostrado ou pelo menos 

como é identificada, caracterizada pelos (as) profissionais no exercício profissional. 

Percebe-se então que as fragilidades repercutem pelo conjunto das políticas 

sociais, de várias formas, como ingerência política, condições de trabalho, insuficiência de 

recursos financeiros e humanos, e demais expressões que se destacam nas organizações 

político-institucionais nos diferentes entes federativos, que colocam em “xeque” a ampliação 

do acesso aos direitos e políticas sociais, considerando o contexto neoliberal sob o qual 

constitui as políticas que se mostram fragmentadas e setorizadas. 

Todas as entrevistadas apontaram para tal fragmentação, demarcando as 

práticas isoladas ou “repasse do problema” para outras instituições sem que haja um efetivo 
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acompanhamento, sendo essa prática reconhecida por parte das profissionais como uma 

dificuldade no trabalho, principalmente no pensar essa perspectiva intersetorial que para 

elas não tem sido materializada, mas que consideram a sua importância e a necessidade do 

seu fortalecimento. 

Duas situações merecem ser evidenciadas nesse momento, uma, em relação a 

fragmentação e seus rebatimentos na vida dos (as) usuários (as), e outra, em relação ao 

trabalho dos (as) profissionais que estão diretamente na operacionalização dessas políticas, 

principalmente da assistência social, que conforme relato das profissionais da equipe 

técnica do CRAS, apresenta-se como uma das principais dificuldades nessa relação com as 

demais instituições associada à sobrecarga de trabalho e atribuições que não são de 

competência. 

As precárias condições de trabalho e a falta de conhecimento a respeito da 

instituição e dos serviços e direitos socioassistenciais por parte tanto dos (as) usuários (as) 

como também das instituições da rede de serviços, certamente influenciam nas dificuldades, 

e colocam barreiras no desenvolvimento de um trabalho intersetorial, o que destaca uma 

das entrevistadas ao afirmar que para um trabalho articulado, o conhecimento, o diagnóstico 

socioterritorial são elementos fundamentais, inclusive para o planejamento e proposta da 

intersetorialidade.  

Compreende-se que o trabalho coletivo tem seus desafios, envolve contradições 

e relações antagônicas, existentes nas relações externas, mas também internas aos 

espaços sócio ocupacionais. Para as entrevistadas essas relações interferem no 

planejamento do trabalho. Foi identificado que não há esse planejamento, embora algumas 

das entrevistadas associem a algumas ações, principalmente a palestras, não tratando de 

algo planejado anterior a ação e posteriormente avaliado.  

Se no âmbito do planejamento existe essa fragilidade, isso não é diferente no 

âmbito do monitoramento e avaliação das ações como um todo. A avaliação no entender 

das entrevistadas é estabelecida pela relação direta com os usuários, no diálogo com as 

profissionais ou a partir da observação de situações que possivelmente foram alteradas 

após o desenvolvimento de alguma atividade, principalmente no tocante a participação em 

oficinas, cursos de emprego, geração e renda. 

Tais desafios colocam em “choque” a perspectiva da intersetorialidade enquanto 

“[...] prática social compartilhada, que requer pesquisa, planejamento e avaliação para a 

realização de ações conjuntas” (PEREIRA, 2014, p. 23, grifo da autora). E as possibilidades 

surgem na medida em que são pensadas estratégias de organização e ações coletivas que 

passam pelo conjunto das políticas sociais.  
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Portanto as condições estruturais, político-institucionais, e até mesmo as que 

atingem uma dimensão subjetiva, que passam pelo discurso e que se colocam enquanto 

“barreiras” para a realização dos serviços e atendimento das necessidades e demandas 

sociais nas variadas políticas sociais, passam por todas esferas de governo e tem seus 

reflexos nas diferentes dimensões da vida social. 

Contudo é relevante destacar aqui, que embora existam essas “barreiras”, elas 

não podem se tornar justificativa frente as dificuldades, a ponto de estagnar ou não se 

almejar qualquer possibilidade de mudança, correndo o risco de expor-se a uma aceitação, 

o que pode levar a práticas reducionistas e reprodutivas sem qualquer processo de reflexão, 

de análise crítica e de atuação propositiva.  

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

As dificuldades e os desafios que envolvem o trabalho intersetorial, partem 

desde sua concepção e compreensão no desenvolvimento do trabalho, entendendo que se 

trata de uma categoria heterogênea, permeada por relações contraditórias e conflitivas, 

considerando inclusive o âmbito da operacionalização em que pese os serviços, programas, 

projetos da Política de Assistência Social e a sua relação com as demais políticas sociais. 

Tais aspectos são observados nos relatos das entrevistadas que identificam a 

intersetorialidade no cotidiano do seu trabalho a partir de ações pontuais, com destaque aos 

encaminhamentos, informações, palestras, orientações e atendimentos, diante das 

fragilidades do acompanhamento e continuidade das ações de um modo geral, 

principalmente no que se refere as dimensões do planejamento e avaliação, que nessa 

relação se mostram inexistentes. 

Associam ainda às práticas isoladas e fragmentadas, havendo o distanciamento 

ou inexistência do planejamento, do monitoramento e da avaliação, uma vez que as ações 

dificilmente são continuadas, considerando ainda que esses e outros desafios para a 

materialização da intersetorialidade se relacionam direta e/ou indiretamente as condições e 

relações de trabalho, reafirmando o que as entrevistadas apontam quanto a sua não 

efetivação e a necessidade de ampliação. 

Contudo, é nesse movimento de contradições, repleto de desafios, mas também 

de possibilidades, que a intersetorialidade pode ser pensada e materializada, mediante a 

articulação das políticas sociais para a efetivação e ampliação dos direitos 

socioassistenciais no cenário da Política de Assistência Social e do SUAS, e também na 
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garantia dos direitos sociais e de cidadania a partir de um trabalho coletivo, na defesa da 

integralidade, qualidade, e universalidade de acesso a essas políticas. 
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