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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a 
intersetorialidade na politica de atenção às mulheres em 
situação de violência, compreendendo que as ações 
intersetoriais se efetivam a partir de um conhecimento teórico 
da realidade e de atuações coletivas entre os diversos setores 
das políticas públicas. O tema da intersetorialidade 
compreende uma discussão atual que vem ganhando espaço 
no Serviço Social, considerada como uma das principais 
profissões que executam arranjos intersetoriais, ampliando 
assim os espaços para fortalecer uma assistência integral e 
ampliada no campo das políticas de proteção social.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze the intersectoral policy attention to 
women in situations of violence , understanding that 
intersectoral action become effective from a theoretical 
knowledge of reality and collective actions among the various 
sectors of public policy. The theme of inter-sector comprises a 
current discussion that has gained importance in social work, it 
is considered as one of the main occupations running 
intersectoral arrangements to extending the spaces to 
strengthen comprehensive care and expanded in the field of 
social protection policies. 
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I- Introdução 
 

 

O presente trabalho é parte de algumas análises desenvolvidas no Setor de 

Estudos e Pesquisa em Saúde e Serviço Social (SEPSSAS), na UFPB, ao qual foi 

aprofundado e tornou-se resultado do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado A 

Intersetorialidade e a Política de Atenção às Mulheres em Situação de Violência à Luz das 

Assistentes Sociais que Atuam nas Instituições de Atendimento às Mulheres em Situação de 

Violência no município de João Pessoa, desempenhado no ano de 2012-2013. 

O tema da intersetorialidade compreende uma discussão contemporânea que 

amplia os espaços para fortalecer uma assistência integral e ampliada no campo das 

políticas de proteção social. Portanto, a relevância desse debate está consubstanciado na 

intenção de fomentar uma maior reflexão acerca da importância de se investir e assegurar 

os processos de trabalho e de atendimento realizados através de uma rede 

socioassistencial, por entender que a intersetorialidade proporciona uma maior qualidade no 

atendimento das usuárias em situação de violência e que recorrem às instituições que 

prestam atendimentos e serviços de enfrentamento, de prevenção e de atenção à essa 

questão. 

As políticas sociais, a partir das novas configurações postas pelo modelo 

neoliberal, sofreram uma mudança estrutural e retomaram formas fragmentadas e 

centralizadas, com caráter emergencial. 

Dentro deste contexto, percebe-se a necessidade de discutir a gestão da 

intersetorialidade no campo das políticas de proteção social, ou seja, apreender a 

importância da inter-relação entre as políticas sociais na efetivação dos programas sociais e 

de atendimento aos seus usuários, de maneira que esta integração possibilite a garantia da 

qualidade e uma efetividade mais ampla dos serviços. 

A violência contra a mulher trata-se de um fenômeno histórico, que durante 

décadas foi silenciado, legitimado por uma ordem burguesa, dominante, patriarcal e 

machista e que nos remete à necessidade de desmistificar, esclarecer e romper com essa 

perspectiva que ‘naturaliza’ a violência. 

Atualmente, no campo das políticas de proteção social às mulheres o 

enfrentamento da violência contra a mulher vem sendo proposto e implementado através de 

um eixo intersetorial, e da oferta de programas e serviços específicos (entretanto, que não 

se configure apenas de modo pontual), mas esteja relacionado com os demais setores de 

atendimento à mulher, a exemplo da saúde, da assistência social, da educação, da geração 

de renda, da segurança pública, etc. 



 

 

 
                  

 

II- A violência contra a mulher e as questões de gênero. 

 

 

A violência contra mulher expressa às desigualdades entre homens e mulheres e 

reforça a ideia da mulher como propriedade e inferior. Atualmente a violência atinge 

mulheres em nível mundial e nacional e está presente nas mais diferentes esferas sociais. 

Segundo Souza (2006), a violência pode ser traduzida enquanto uma ação que 

se produz e reproduz através do uso da força, seja ela física ou não. Dessa forma, a 

violência se caracteriza pelo cessar, pela quebra da probidade das diversas maneiras como 

ela se apresenta, seja ela: moral, física, sexual, emocional. Existem várias formas de 

violência: violência física, psicológica, patrimonial, sexual, assassinatos, abortos, torturas, 

entre outros. A violência contra a mulher também é uma forma de violação dos direitos 

humanos. 

Diariamente constata-se, através da mídia e dos dados estatísticos, o aumento 

dos índices de violência contra a mulher no mundo inteiro, e particularmente no Brasil. Estes 

dados mostram a necessidade de combater sistematicamente a violência, como também 

transformar o comportamento e atitude da população frente à violência de gênero, sendo 

fundamental o reconhecimento dos direitos da mulher. 

A violência contra a mulher vai além da agressão física ou psicológica. Ela está 

arraigada no pensamento da sociedade, tanto de homens como também de mulheres, onde 

propagam a subordinação do sujeito feminino ao domínio do poder masculino. Os 

estereótipos criados em torno da imagem da mulher, constituíram-se no primeiro passo para 

a criação das bases do preconceito e discriminação (SILVA, 2012). 

O tema da violência contra mulher tem raízes históricas nas questões de gênero 

que contribui para a superação de leituras e ações polarizadas ou restritas ao sexismo e que 

coloca ou reforça a tensão entre homens e mulheres. É uma categoria de análise que nos 

permite compreender os comportamentos de homens e mulheres na sociedade, ao passo 

que se pode também enxergar as dificuldades que são vivenciadas pelas mulheres em 

diversos campos, como por exemplo, nas relações familiares e profissionais. Através do 

conceito de gênero pode-se entender que ser homem ou mulher é resultado das 

construções sociais, que concebe a cada um seu papel nas relações sociais. 

As desigualdades de gênero, entre homens e mulheres, são resultados de uma 

construção social e cultural das sociedades. As discussões acerca do gênero vem nos 

conduzindo ao reconhecimento de que as diferenças sexuais superam a definição biológica, 



 

 

 
                  

pois agrupam características que são construídas socialmente e historicamente, ao passo 

que os papeis e as funções dos homens e mulheres vão se modificando conforme a sua 

cultura e momento histórico, pois estes influenciam nas relações sociais e transformações 

da sociedade. Por tanto, nos remete a superação do debate sobre o sexismo. Assim, Scott 

afirma que:  

 

[...] um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças percebidas 
entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder. 
As mudanças na organização das relações sociais correspondem sempre à 
mudança nas representações de poder, mas a direção da mudança não segue 
necessariamente um sentido único. (1989, p.21) 
 
 

Compreender as relações entre homens e mulheres é ultrapassar o 

entendimento de que gênero é igual a sexo, pois o sexo é determinado biologicamente e o 

gênero determina a representação social dos papeis destinados a cada um dos atores 

sociais do que é masculino e feminino, onde as identidades masculinas e femininas são 

construídas historicamente. 

Como as relações de gênero estão ligadas as relações de poder hierarquizante, 

faz-se necessário estabelecer novas correlações de força, ou seja, usar a definição de 

gênero para superar a divisão que foi construída pela sociedade e assim fortalecida na 

mesma, e dessa forma não pôr o homem e a mulher em lugares opostos. 

O tema da violência ganhou destaque entre os estudos de gênero, que por sua 

vez, trouxe importantes contribuições para a investigação do fenômeno da violência, 

alertando que esta não se origina somente das desigualdades de classes. “Ela se expressa 

em relações que recortam o conjunto de todos os segmentos da sociedade e que escapa da 

esfera de atuação do Estado” (HEILBORN E SORJ, 1999, p.20). 

 

 

III- O Serviço Social e a estratégia da intersetoralidade junto a politica de 

enfrentamento à violência contra a mulher. 

 

 

As primeiras respostas sociais à violência contra a mulher surgiram nos anos 

1980, como resultado das reivindicações do movimento feminista que ampliou o debate para 

além do movimento, e fez com que a violência contra a mulher passasse a ser tratada como 

problema e enfrentada por meio de políticas públicas, pois então eram praticamente 

inexistentes as políticas públicas de combate à violência contra mulher. 



 

 

 
                  

Em um primeiro momento, essa temática passou a ser incorporada, enquanto 

objeto das políticas públicas, através da criação do Programa Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), em 1983. Após esta, outros instrumentos e ferramentas foram surgindo como os 

Conselhos dos Direitos da Mulher em 1985; encontros e seminários de discussão sobre o 

tema, ampliando assim o debate acerca da condição feminina; a criação das Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM), onde a primeira surgiu na cidade de São 

Paulo em 1995. 

A partir dessas, novas ferramentas foram surgindo, com o objetivo de não só 

proteger as mulheres que se encontravam em situação de violência, mas conferir a todas as 

mulheres seus direitos, igualdade e liberdade. Um exemplo disso foi a elaboração da Lei 

Maria da Penha (lei n° 11.340/06) em 2006, que cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, estabelece a tipificação tanto dos crimes de violência 

contra a mulher, como os procedimentos judiciais e de autoridades policiais. 

As ações de enfrentamento a violência contra as mulheres, desde o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher em 2007, possui como eixo a 

transversalidade de gênero, a efetividade de ações referentes à temática e a 

intersetorialidade, onde se busca a integração das três esferas de governo e a 

descentralização das políticas públicas.  

O termo enfrentamento, adotado pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra a Mulher (2011), remete à ideia de implementação de políticas amplas e 

articuladas, que busquem dar conta da complexidade da violência contra as mulheres em 

todas as suas expressões. Tal conceito já impõe a estratégia de ações intersetoriais, onde 

requer a ação conjunta dos diversos setores das políticas, são eles: saúde, segurança 

pública, justiça, educação, habitação, assistência social, entre outros. Essa articulação não 

tem somente como objetivo combater a violência, e sim atingir outras dimensões: 

prevenção, assistência e garantia dos direitos das mulheres, componentes estruturais da 

Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. 

A estratégia da intersetorialidade tem sido palco de discussões em todas as 

áreas das políticas públicas no Brasil, trata-se de analisar os impactos positivos e a 

necessidade de utilizá-la. O uso dessa estratégia, enquanto ferramenta, objetiva promover o 

atendimento integral dos usuários respondendo com qualidade e eficiência as necessidades 

sociais vivenciadas pelos mesmos, bem como, otimiza e potencializa os serviços e as ações 

prestadas a sociedade. 

A necessidade de dar maior eficiência e eficácia às ações promovidas por tais 

políticas e a urgência em ampliar a resolutividade às expressões da questão social, fez com 



 

 

 
                  

que a estratégia da intersetorlidade assumisse relevância tanto em nível da retórica, quanto 

como conteúdo obrigatório dos planos, programas e projetos. 

Segundo Junqueira e Inojosa apud Junqueira: 

 

" A intersetorialidade transcende um único setor social: é a articulação de saberes e 
experiências no planejamento, a realização e a avaliação de ações, com o objetivo 
alcançar resultados integrados em situações complexas, visando a um efeito 
sinérgico no desenvolvimento social" (2000, p.42). 
 
 

Diante das articulações proposta pela intersetorialidade, o Serviço Social 

aparece como principal executor desses arranjos intersetoriais, cujo sua atividade 

profissional mobiliza diversas ações entre setores no atendimento à população. 

No que se refere à temática da violência contra a mulher, o oprojeto ético-político 

convida os profissionais de Serviço Social a desempenhar seu papel, orientando, discutindo 

estratégias e encaminhando as mulheres para onde possam receber atendimento eficiente e 

ter os seus direitos garantidos. Chama-os, ainda, para lutar por políticas que venham ao 

encontro das necessidades básicas dessas mulheres, instigando-as a participarem de 

movimentos que visem ao fim da violência e à conquista dos seus direitos. 

A violência contra a mulher, ao se tornar objeto de intervenção profissional do 

assistente social, tornou-se um desafio posto no cotidiano, sobre o qual ele deverá formular 

um conjunto de reflexão e de proposições para a sua intervenção. A temática da violência 

de gênero, com seus diferentes desdobramentos, têm sido definidos como uma relação de 

poder e de permanente conflito, principalmente no locus familiar, demandando atendimento, 

encaminhamentos, orientação, informação, recursos e capacitação por parte do assistente 

social. 

Atualmente, o profissional de Serviço Social se faz presente em algumas 

instituições de atendimento à mulher, como por exemplo, nos Centros de Referência da 

Mulher, onde compõem a equipe multiprofissional dessas instituições. 

Os programas de atendimento para mulheres em situação de violência não têm 

sido considerados como prioridade pelo poder público, recebendo, por esse motivo, pouco 

apoio técnico e financeiro. A realidade demonstra um descompasso entre o que as mulheres 

buscam junto aos serviços oferecidos, o modo como os profissionais de Serviço Social 

gostariam de intervir junto a essa problemática e os recursos humanos, técnicos e 

financeiros que a instituição oferece. 

Os estudos acerca da intersetorialidade e da política de atenção à mulher em 

situação de violência mostra que ainda existe a lógica de uma gestão verticalizada, pontual 

e fragmentária nas políticas de proteção social brasileira ainda concebida por gestores, 



 

 

 
                  

profissionais e técnicos. Assim, a concepção restrita acerca dos mecanismos legais e 

institucionais que deveriam corroborar para a efetivação das práticas intersetoriais, a 

burocratização dos serviços sociais públicos e a dificuldade de acesso dos usuários diante 

ao avanço da privatização dos serviços vêm prejudicando a efetivação da intersetorialidade 

também em nível local junto às políticas de atenção à mulher em situação de violência. 

 

 

 

IV- Conclusão 

 

 

Durante o artigo optou-se por trazer reflexões acerca da importância da 

estratégia da intersetorialidade nas Políticas de Atenção às Mulheres em situação de 

violência, visto que esta já foi assegurada na Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher, no qual proporciona a articulação e a integração de todas as políticas 

públicas, propiciando o atendimento integral das usuárias dentro das políticas. Também se 

apresentou durante este trabalho uma breve discussão sobre as questões de gênero e sua 

definição, e expôs a violência enquanto consequência dessas relações de poder e 

desigualdades entre homens e mulheres.  

No decorrer dos estudos realizados foi possível identificar que a questão da 

violência contra a mulher na sociedade brasileira vem se constituindo num tema atual, tendo 

em vista os dados alarmantes no que concernem as variadas formas de violência pela qual 

vem passando a mulher no Brasil e no mundo. Foi identificado que tal situação só poderá 

ser enfrentada pelo Estado se as ações protetivas voltadas às mulheres passassem a 

dialogar entre si, dada à heterogeneidade que a questão traz consigo, ou seja, é necessário 

que seja implementada e efetivada a estratégia da intersetorialidade nas politicas de 

atenção a mulher em situação de violência, para que assim seja garantida a integralidade 

das ações e do atendimento. 

Compreende-se que a ação intersetorial traz como indispensável à construção 

de objetos de intervenção em comum. Diante da complexidade das demandas que chegam 

aos serviços de atendimento a mulher em situação de violência, torna-se cada vez mais 

imperativo a atuação interdisciplinar. Tendo em vista as complexidades das demandas, se 

faz necessário encaminhá-lo para a rede sócioassistencial, objetivando assim atender 

integralmente o usuário, prestando-lhe assistência quailificada além de agir de modo 

interdisciplinar. 



 

 

 
                  

Assim, o profissional mais requisitado, no trato referenciado do usuário na rede, 

na pretensão do atendimento integral é o assistente social, que por contar com uma 

formação generalista, possui conhecimento das políticas públicas e identifica-se 

politicamente com a classe que vive do trabalho. No momento de orientar o usuário na rede 

sócioassistencial é o assistente social que fica incumbido dessa tarefa, que diante do 

contexto econômico atual e pelo perfil das políticas sociais vem enfrentando inúmeras 

dificuldades, ao passo que se torna o profissional de referência no momento de promover 

arranjos intersetoriais. 

Contudo, apesar da intersetorialidade estar presente na estrutura da política de 

enfrentamento a violência contra a mulher, existe ainda desafios na maior parte estrutural, 

que não permite que esta estratégia se efetive. 
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