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RESUMO 
 
O presente trabalho busca argumentar, com base na 
compreensão da ideia da proteção social proposta pela 
Seguridade Social, a importância da adoção da estratégia da 
intersetorialidade entre as políticas de saúde, assistência social 
e previdência social. Nesta perspectiva, será feita análise sobre 
a intersetorialidade enquanto estratégia política de gestão e 
sua materialização através do trabalho em rede. Estas 
construções analíticas servirão para construir o argumento de 
que a intersetorialidade é uma estratégia viável para que as 
políticas da Seguridade consigam alcançar o objetivo de 
proteção social asseguradora de direitos que atendam as 
necessidades da população de forma efetiva e integral.  
 
Palavras-chave: Seguridade Social. Intersetorialidade e 
políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This paper seeks to argue, based on the understanding of the 
idea of social protection proposed by the Social Security, the 
importance of the adoption of the intersectoral strategy in the 
management and implementation of practices of health policies, 
social assistance and social security, which makes up the tripod 
of Medicare. In this perspective, hand an analysis of the 
intersectoral approach as a management policy strategy and its 
realization by networking between public policies will be 
launched. All these analytical constructs used to build the 
argument that the intersectoral approach is viable strategy to 
that of Medicare policies are to achieve the objective of social 
protection insurer of rights that meet the needs of the 
population in an effective and comprehensive manner. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As demandas sociais ou de políticas públicas - que não fazem parte das 

competências de uma única parte da estrutura orgânica vertical do Estado, mas que 

implicam em toda a organização ou de parte significativa dela - fazem surgir a necessidade 

de dispor de uma visão integrada de determinados segmentos da população considerados 

como prioritários do ponto de vista da ação pública. Essas situações têm forçado o setor 

público a adotar visões, ou referências estruturantes na sua intervenção que não se ajustam 

às divisões clássicas da organização e que requerem novas respostas organizativas ou 

novas formas de trabalho.  

É partindo destes pressupostos que este trabalho pretende abordar a relevância 

da intersetorialidade e do trabalho em rede enquanto instrumento de viabilização para 

integração entre as políticas sociais que compõe a Seguridade Social. 

No primeiro momento do desenvolvimento deste trabalho será feita abordagem 

sobre o conceito e sentido de proteção social proposta pela Seguridade Social no Brasil, 

entendendo que nisto está à justificativa para a necessidade da incorporação das práticas, 

não só de assistência, mas também de gestão e planejamento, das políticas sociais que 

compõe o tripé da Seguridade. 

Após esta discussão será posto em debate a intersetorialidade enquanto 

estratégia política de gestão e administração destas políticas. É considerado a importância 

da materialização do trabalho em rede, de modo a fazer menção das potencialidades 

guardadas nestas estratégias. Por fim, serão trazidas algumas considerações que buscam 

sintetizar a compreensão da intersetorialidade enquanto um desafio necessário a políticas 

da Seguridade Social. 

 Todas estas análises serão subsidiadas pela apreciação de referencias teóricos 

a respeito da temática. Neste sentido, o trabalho ora apresentado, constituísse 

metodologicamente como uma breve análise sistemática, apoiando-se na compreensão 

sobre o tema de autores como: Jaccoud (2009), Paim (2009), Oliveira (2001), Tenório 

(2006), Baptista (2001), dentre outros. 

 

 

 

2. SEGURIDADE SOCIAL: DE QUAL MODELO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESTAMOS 

FALANDO? 
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 A formatação das políticas públicas é condicionada pelo modelo de proteção 

social adotado no país. A proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas 

públicas ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e benefícios sociais visando 

enfrentar situações de risco social e privações sociais. A proteção social organizada 

progressivamente, a partir do sec. XIX, nos países ocidentais, não só instituiu benefícios e 

serviços públicos, como também os associou a um sistema de obrigações jurídicas e de 

cotizações obrigatórias que acabaram por dar origem a novos direitos na esfera pública: os 

direitos sociais. (Jaccoud, 2009) 

No Brasil o modelo de proteção social adotado baseia-se na ideia de seguridade 

social. Este constitui um projeto que propõe proteção uniforme aos riscos estendida a toda 

população e em sua organização institucional e cujo acesso independe de contribuição 

passada ou de filiação a caixas de seguro. A seguridade social está identificada à 

solidariedade com o indivíduo nas situações de dificuldades de prover o seu sustento, ou de 

provê-lo adequadamente (Jaccoud, 2009). Nesta perspectiva, entende-se a proteção social 

como um direito de todos os cidadãos.  

 A Seguridade Social, no Brasil, corresponde, pois, a conformação de uma 

rede de proteção social materializada pelo tripé: Saúde, Assistência Social e Previdência 

Social. A política de saúde materializa-se frente ao reconhecimento da obrigação do Estado 

em prestar serviços de saúde de forma universal, pública e gratuita, em todos os níveis de 

complexidade por meio da instituição do Sistema Único de Saúde, sobre reconhecimento da 

necessidade de articulação e integração com as demais políticas de previdência social e 

assistência social. Esta última, por sua vez, é compreendida como direito do cidadão e 

dever do Estado, sendo uma política de seguridade social não contributiva que prevê os 

mínimos sociais, devendo ser realizada através de um conjunto integrado de iniciativas 

públicas e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas da 

população. 

Por mais contraditório que possa parecer, assim como em outros países 

ocidentais, no Brasil o modelo de proteção universal da Seguridade Social, em parte 

materializado pelas políticas de saúde e assistência social, coexiste com o modelo de 

seguro social demarcado na política de previdência social.  Esta representa um sistema de 

cotizações de caráter obrigatório garantido pelo Estado, que abre acesso a uma renda nos 

casos em que o risco de doença, invalidez, velhice e desemprego impeçam o trabalhador de 

suprir, pela via do trabalho, a sua subsistência, assim, o acesso ao direito é condicionado e 

proporcional à contribuição do trabalhador. 

Ao alargar o arco dos direitos sociais, a Constituição Federal de 1988 estabelece 

a Seguridade Social como modelo de proteção social no país o qual, materializado pelas 
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três políticas acima citadas, pretende montar “um conjunto integrado de ações e iniciativas 

dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, 

previdência e assistência social” (BRASIL, art. 194, 2002). 

Estas disposições legais, tal qual as que afirmam ser o Estado brasileiro um 

estado democrático e de direito, determina a indicação de ações governamentais integradas 

intersetorial e interinstitucionalmente através da constituição das diretrizes das diversas 

políticas públicas destinadas a garantir direitos.  

A incorporação da noção de seguridade no Brasil implicou em um 

redirecionamento positivamente significativo das três políticas públicas que a integram. 

Contudo, percebe-se claramente que a implementação da Seguridade Social encontra-se 

em vias processual de constantes desafios e dificuldades, pois  

 

O processo de implementação da Seguridade Social esbarra em obstáculos 
de ordem política e econômica que dificultam a promessa integradora 
proposta. Ademais, observa-se que o modelo descentralizado, sob a qual 
operam as políticas sociais, em especial a de saúde e assistência social, 
recoloca a necessidade de sinergia intersetorial para enfrentar a 
complexidade dos problemas sociais. (MONNERAT, SOUZA, p.41, 2011). 
 

Partindo destes pressupostos percebe-se que a intersetorialidade, no campo das 

políticas públicas, em especial no tripé da Seguridade Social, é imprescindível para o 

alcance da concretização da proteção social propostas por estas políticas, tendo em vista o 

reconhecimento da complexidade dos problemas sociais, os quais ultrapassam a alçada de 

um só setor. 

 

 

 

3. INTERSETORIALIDADE: UMA PROPOSTA DE TRABALHO EM REDE ENTRE AS 

POLÍTICAS DA SEGURIDADE SOCIAL. 

 

 

Frente ao entendimento da importância de constituição de propostas integradas 

pelas políticas que constituem a Seguridade Social, tendo em vista a complexidade e 

correlação entre as demandas sociais postas a estas, é, cada vez mais, latente o 

reconhecimento da necessidade das políticas de Assistência Social, Saúde e Previdência 

Social se articularem, integrarem suas práticas para alcançar a capacidade de dar resposta 

a problemas sociais que perpassam a capacidade setorial de resolutividade. Então, um 

grande desafio das políticas da Seguridade Social é usar a intersetorialidade como 

estratégia política gerencial. 
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O termo intersetorialidade pode abrir margem para uma série de compreensões 

quanto a sua aplicabilidade prática. Pode-se atribuí-la ao sentido de integração entre as três 

esferas do governo, ou entre os níveis de governos e a população usuária da política, ou de 

articulação entre os serviços e ações das diversas políticas, ou, ainda, pode assumir todos 

estes sentidos simultaneamente. Contudo, a fim de contemplar o foco deste objeto de 

estudo será dada ênfase na intersetorialidade enquanto proposta de trabalho em rede entre 

as políticas públicas, constituindo-se como estratégica política no planejamento e gestão 

destas, mais especificamente entre as políticas que compõe a Seguridade Social. 

Segundo Paim: 

 A intersetorialidade como prática de gestão na saúde permite o 
estabelecimento de espaços compartilhados de decisões entre instituições e 
diferentes setores do governo que atuam na produção da saúde na 
formulação, implementação e acompanhamento de políticas públicas (...). 
Intersetorialidade remete também ao conceito/ideia de Rede, cuja prática 
requer articulações, vinculações, ações complementares, relações 
horizontais entre parceiros e interdependência de serviços para garantir a 

integralidade das ações. (PAIM, p. 121, 2009). 
 

As ações intersetoriais têm como auxílio, tanto para sua compreensão quanto 

para sua execução, o trabalho em rede, o qual se constitui como um recurso no processo de 

gestão intersetorial de políticas públicas (Junqueira, 2004). A constituição e 

operacionalização de redes específicas de cada sistema das políticas não são suficientes 

para a garantia e acesso dos direitos sociais. É, pois, necessário edificar uma “rede inter-

políticas sociais” (Oliveira, 2001), constituindo assim uma organização integrada e 

complementar de benefícios, serviços, programas e projetos, formando um sistema de 

atendimento que incida sobre a necessidade da política social em questão. O conjunto de 

ações de uma rede de políticas sociais deve compartilhar objetivos comuns, atuando de 

forma integrada, aderindo a procedimentos normativos e processuais de caráter coletivos, 

observando as legislações vigentes. 

Assim, compreende-se que a ideia de intersetorialidade como estratégia política 

para o gerenciamento das políticas e seus sistemas é materializada através do trabalho em 

rede. Tecer redes entre as políticas, por sua vez, equivale construir: 

 

(...) estruturas nas quais as políticas públicas e a governabilidade são 
ordenadas cooperativamente a fim de dar conta dos problemas de 
interdependência e complexidade inerentes às relações 
intergovernamentais. (...) Nesta perspectiva, as redes de políticas tem sido 
compreendidas como uma estrutura organizacional em que os serviços e os 
bens públicos são planejados, concebidos, produzidos e ofertados de 
maneira a compartilhar objetivos, integrar estruturas, desenvolver 
compromissos e gerar interação. (ANDRADE, p. 54-55, 2006). 
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A intersetorialidade sugere a ideia de rede como um processo de ordenação de 

uma nova ordem para gestão dos sistemas que materializam as políticas da Seguridade 

Social. Isso, por que, entende-se que rede é um conjunto de ralações estáveis na integração 

de uma variedade de sistemas das políticas que ao compartilharem interesses comuns 

buscam alcançar cooperativamente metas. 

 Trabalhar em rede sugere aos sistemas uma relação onde 

 

(...) as diferenças se expressam e se representam numa interlocução 
possível; na qual valores circulam, argumentos se articulam e as opiniões 
se formam; na qual parâmetros públicos podem ser construídos e 
reconstruídos como balizas para o debate entorno de questões pertinentes; 
e na qual, enfim, a dimensão ética da vida social pode se constituir através 
da convivência democrática com as diferenças e conflitos que elas 
carregam (...) é uma trama que vai como mapeando e explicando a 
composição de diversos conflitos. Fazendo circular a linguagem do direito, 
desprivatizar carências e necessidades, demandas e aspirações. 
(ANDRADE apud TELLES, p.56, 2006). 

 

Para que ocorra a formação das redes são necessárias algumas categorias que 

orientem as ações integradas, sobre estas, pode-se aqui destacar: a integralidade e a 

resolutividade. A integralidade exige complementaridade e articulação nas ações 

interinstitucionais que operacionalizam a política social em questão com as demais políticas 

sociais, via rede inter-políticas sociais. A resolutividade, por sua vez, concebe a associação 

entre atender com agilidade e qualidade as necessidades do usuário. A agilidade e a 

qualidade das ações requerem a compreensão de que nenhum serviço e política social são 

completos, desta forma, a prestação de qualquer serviço insere-se no exercício do trabalho 

coletivo. Pressupõe-se, então, interdependência entre os serviços, benefícios, programas e 

projetos das políticas que compõe a Seguridade Social. 

A integração entre as políticas não deve limitar-se ao objetivo em comum no foco 

de suas ações. Integrar as ações consiste em articular todo o processo de planejamento, 

gestão e execução destas políticas, fazendo necessária a readequação dos serviços 

profissionais e instituições. Esta afirmação traz implicações importantes para a organização 

do trabalho e o planejamento, que ao invés de serem setoriais passam a ser definidos com 

base territorial. Uma gestão que prima pela integração da administração e execução das 

ações com as demais políticas, não pode deixar-se compor por estruturas fragmentadas, 

burocratizadas, ações paralelas e setores endógenos. A peça orçamentária não deve refletir 

clausuras setoriais nem a separação dos setores, por mais que seja complexo e difícil, a 

tarefa é estender a integração para todas as áreas da gestão incluindo a área do orçamento 

público.  Trata-se, portanto, de aderir a intersetorialidade como estratégia política na gestão 

das políticas públicas, subsidiando assim: “articulação de saberes com vistas ao 
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planejamento para a realização e avaliação de políticas, programas e projetos, com o 

objetivo de alcançar resultados sinérgicos em situações complexas.” (INOJOSA, p.102, 

2001). 

 

 
3.1. O diferencial proposto pela intersetorialidade. 

 

 

A intersetorialidade combate a estrutura segmentada, tradicionalmente, 

setorializada dos governos em saberes e conhecimentos setorializados e especializados, 

que historicamente vem protagonizando efeitos negativos sobre os usuários das políticas de 

Saúde, de Assistência Social e da Previdência Social. Uma vez que possibilitada a 

apreensão destes sujeitos enquanto integrantes de uma realidade de múltiplas 

determinações que também inclui aspectos subjetivos, cria-se a capacidade destes de 

perceber-se enquanto indivíduos dotados de direitos, que usufruem de ações e serviços 

estatais necessários graças aos problemas e situações criados socialmente pela própria 

ineficiência dos governos3 ou dos processos históricos.  

Neste sentido eleva-se, mediante as práticas integrais e integradas, o cidadão, 

não só ao recebimento articulado dos direitos, mas, também, a uma compreensão ampla e 

integral dos fatores que o levam a necessitar da política, aproximando-o da sua própria 

apreensão enquanto cidadão portador de direitos. Do contrário, a prestação de serviços e 

ações estatais disponibilizada de forma setorializada, respondendo minimamente o 

problema imediatamente latente, leva o usuário a ter uma compreensão de si condizente 

com a ideia de que ele se torna objeto da política por sua “condição de incapacitado”4, 

recebendo o direito numa perspectiva de ajuda e submissão, o que descaracteriza a 

essência do direito e da cidadania5.  

O estabelecimento da intersetorialidade e trabalho em rede permite instituir 

formas de integralidade da assistência aos vários grupos sociais, pois proporciona uma 

                                                           
3
 Não se pretende aqui culpabilizar os governos em nenhuma de suas esferas pela ocorrência de 

todas as problemáticas econômicas e sociais que atingem os cidadãos. Contudo, seria ingenuidade 
não reconhecer que o Estado, por ter o papel de desempenhar a proteção social à população, 
participa, através de sua omissão ou ineficiência, da responsabilidade por estas problemáticas. 
4
Entende-se aqui por condição de incapacitado a situação de falta de condições do cidadão para 

arcar com suas necessidades básicas. A incapacidade é, pois, um risco social por excelência (PNAS, 
2004). 
5
 Carvalho (2002) define cidadania como o exercício pleno dos direitos políticos, civis e sociais, uma 

liberdade completa que combina igualdade e participação numa sociedade ideal, talvez 
inatingível. Carvalho entende que esta categoria de liberdade consciente é imperfeita numa 
sociedade igualmente imperfeita. Neste sentido, numa sociedade de bem-estar social, utópica, por 
assim dizer, a cidadania ideal é naturalizada pelo cotidiano das pessoas, como um bem ou um valor 
pessoal, individual e, portanto, intransferível. 
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gama de ações, vinculadas as várias políticas sociais públicas, que atendem o sujeito 

usuário em sua complexa vida social. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Nestes termos, é claro a percepção de que a intersetorialidade, enquanto 

proposta materializada pelo trabalho em rede entre as políticas, não se contenta com a 

articulação da execução dos serviços através de práticas interdisciplinares e 

multiprofissionais entre as equipes dos diversos programas e unidades das políticas. A 

intersetorialidade enquanto estratégia política da gestão deve ser incorporada a dinâmica de 

governo destas políticas, ocupando espaço relevante nas Secretarias de governo.  

Assim, propor a estratégia de ações intersetoriais é referir-se há algo muito mais 

amplo que o diálogo entre os profissionais que materializam a política através da execução 

de serviços e ações. Refere-se, pois, ao diálogo entre os processos de gestão articulando-

os através de suas afinidades de objetivos e metas, resultando numa proposta de 

intervenção estruturada com base na objetivação da atenção integral a demanda que as 

une.  

Tudo isso equivale em dizer que a intersetorialidade sugere um desafio a gestão 

das políticas públicas da Seguridade Social, pois contrapõe-se a cultura tradicional 

prevalecente nos espaços de gestão, a qual compartilha de uma cadeia de serviços 

similares, subordinados, em geral, a uma organização que exerce a gestão de forma 

centralizada e hierarquizada (BAPTISTA, 2000). 
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