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Resumo: A intersetorialidade e a articulação de rede são uma estratégia para atender as 
demandas da população de forma integral e diminuir as desigualdades sociais perante o acesso 
da população aos seus direitos integralmente. Desta forma a intersetorialidade e a articulação 
da rede de Políticas Públicas deve ser pensado a partir do território em que a população e os 
equipamentos de Políticas Públicas estão inseridos. Sendo assim o presente trabalho tem por 
objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca de intersetorialidade, articulação de rede e 
território.  

Palavras-Chave: Intersetorialidade, Rede, Território.  

1-Introdução 

As Políticas Sociais Pública permitem aos cidadãos acessar recursos, 

bens e serviços sociais necessários, sob múltiplos aspectos e dimensões da 

vida: social, econômico, político e ambiental (YAZBEK, p. 80, 2014). 

Tradicionalmente as políticas públicas são setoriais e desarticuladas, 

respondendo a uma gestão com políticas centralizadoras, hierarquizadas, 

deixando prevalecer práticas na área social que não gerem políticas 

humanizadoras (BOUGUIGNON, 2007).  

Em contrapartida a este modelo de Políticas Públicas se tem o modelo 

intersetorial e em rede das mesmas que emerge como uma nova forma de 

gestão contrária à setorização e à especialização, propondo, por outro lado, 

integração, articulação dos saberes e dos serviços ou mesmo a formação de 

redes de parcerias entre os sujeitos coletivos no atendimento às demandas dos 

cidadãos (PEREIRA, TEIXEIRA, 2013, p. 121). 

As demandas dos cidadãos são evidenciadas no território em que eles 

estão inseridos, uma vez que a população tende a formar aglomerados humanos 
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que compartilham características semelhantes de natureza cultural e 

socioeconômica. Se apropriando assim do território e o constroem socialmente 

com suas características econômicas e culturais, isto ocorre por causa das 

relações solidarias entre as pessoas que convivem em um mesmo espaço 

(CASTELLANOS, 1997:68 apud INOJOSA, 1998). 

Desta forma este estudo tem por objetivo realizar uma revisão 

bibliográfica acerca da intersetorialidade, articulação de rede e território, 

compreendendo os seus conceitos e suas particularidades para isso foi utilizado 

os artigos encontrados no Portal de Periódicos CAPES/MEC e livros físicos. 

Além disso pretende-se ressaltar a importância de uma rede de Políticas 

Públicas intersetorial e articulada para atender as demandas da população de 

forma integral, considerando as particularidades encontradas no território em 

que estão inseridas.  

2-Intersetorialidade e articulação de rede: atribuições e conceitos  

Historicamente as Políticas Públicas Sociais no Brasil são marcadas pela 

sua setorialização apresentando um recorte fragmentado, onde os serviços não 

se comunicam, muito pelo contrário eles atuam de forma isolada. (JUNQUEIRA, 

INOJOSA E KOMATSU, 1997, P. 22 APUD SCHUTZ, MIOTO 2011).  

Isso ocorre devido a atual forma em que a estrutura governamental é 

organizada, sendo esta de forma fragmentada por saberes e conhecimento, o 

que dificulta o atendimento que contemple o sujeito em sua forma integral em 

uma forma mais ampla (INOJOSA, 2001 apud SCHUTZ, MIOTO 2011). 

Este modelo setorial que as políticas públicas são organizadas têm 

fragmentado em múltiplos setores desarticulados as necessidades sociais da 

população impedindo que as demandas da sociedade sejam atendidas em sua 

integralidade (SCHUTZ, MIOTO, 2011). Gerando assim um paralelismo de 

ações, centralização de decisões, informações e recursos, rigidez quanto as 

normas, regras e critérios dos programas sociais, divergência quanto aos 

objetivos e papeis de cada área, unidade, instituição ou serviço participante da 

rede (BOURGUIGNON, 2007).  



 

Sendo assim as políticas setoriais por si só não solucionam tudo e 

necessitam se comunicar entre si para identificar as necessidades da população 

e os benefícios que pode ou não oferecer (NASCIMENTO, 2010). 

Como forma de contrapartida a este modelo setorial das Políticas Públicas 

tem- se o modelo intersetorial das mesmas, entretanto não existe consenso entre 

os autores sobre o seu conceito, em grande parte das vezes os autores 

compreendem intersetorialidade como uma estratégia de gestão voltada para a 

construção de interfaces entre setores e instituições governamentais tendo por 

objetivo enfrentar os problemas sociais complexos que estão presentes em 

diversos setores de governo ou de políticas públicas (MONNERAT, SOUZA, 

2014).  

Já para Yazbeck a intersetorialidade deve consideradar: 

 

A articulação entre as políticas públicas por meio do desenvolvimento 
de ações conjuntas destinadas à Proteção Social, à inclusão e 
enfrentamento das desigualdades sociais identificadas. Supõe a 
implementação de ações integradas e a superação da fragmentação 
da atenção às necessidades sociais da população. Envolve a 
agregação de diferentes setores sociais em torno de objetivos comuns 
e deve ser princípio orientador da construção das redes municipais. 
(2014, p. 98) 

 

Este modelo tem por objetivo a introdução de práticas de planejamento e 

avaliação participativas e integradas, o compartilhamento de informações e de 

permeabilização ao controle social (INOJOSA, 1998). Ela é considerada como 

um caminho e/ou processo estruturador de novas respostas e novas demandas 

para cada uma das políticas públicas. (SAPOSATI, 2006, P. 140 APUD 

NASCIMENTO 2010). 

 A atuação intersetorial fica evidenciada de modo implícito, através de 

conceitos/palavras como articulação, integração, cooperação, parcerias, ação 

conjunta, interação, participação, dentre outros, que expressam a realização de 

um trabalho integral, mas que necessariamente não abrangem a 

intersetorialidade em toda a sua totalidade. (PEREIRA, TEIXEIRA, 2013, P. 123). 

A intersetorialidade supõe a articulação entre sujeitos de áreas que tem 

suas especificidades e diversidades e, portanto, experiências particulares para 



 

enfrentar problemas complexos (YAZBECK, 2014, p. 98). Ela não exclui equipes 

especializadas dos serviços, apenas integra as equipes de serviços em uma 

única rede regional (INOSOJA, 1998).  

A incorporação da intersetorialidade nas políticas públicas permite a 

articulação de saberes técnicos já que os especialistas de determinadas áreas 

começaram a integrar agendas coletivas e compartilhar objetivos comuns 

(NASCIMENTO, 2010).  

Entretanto realizar um projeto articulado das políticas sociais requer 

mudança de práticas, padrões, valores, ou seja, da cultura organizacional das 

instituições públicas gestoras das políticas públicas (NASCIMENTO, 2010).  

Sendo assim: 

Para modelar uma organização governamental segundo a ordem 
intersetorial, em termos de desenho e estrutura, é preciso substituir as 
secretarias e outros órgãos segmentados por áreas de conhecimento 
por um corte regional, com secretarias que tenham por missão 
proporcionar a melhoria das condições de vida da população da sua 
área de jurisdição, geograficamente delimitada, através das ações e 
serviços de competência do governo (INOJOSA, 1998, p. 44). 

A construção de Políticas Públicas intersetoriais envolvem a estruturação 

de elementos de gestão que materializam princípios e diretrizes, a criação de 

espaços comunicativos, a capacidade de negociação e trabalhar os conflitos 

para que finalmente se possa chegar, com maior potência, às ações (YAZBECK, 

2014, p. 98). 

A concretização das parcerias intersetoriais ainda são frágeis devido a 

dois principais fatores:  o peso das tradições fragmentadas que caracteriza as 

intervenções estatais no campo social e os conflitos e disputas por recursos entre 

diversas áreas, intensificando as disputas políticos- eleitorais (MONNERAT, 

SOUZA, 2014). 

A estrutura governamental que segue a lógica intersetorial é a mais 

plausível para a participação dos cidadãos, desde o planejamento até a 

avaliação, uma vez que as demandas podem se expressar da mesma forma que 

existem no mundo real, intrinsicamente interligadas (INOJOSA, 1998). 

Além da intersetorialidade outro aspecto que vai contra a setorialização 

das Políticas Públicas é a formação e articulação em rede. Etimologicamente, a 



 

palavra “rede” origina-se do latim rete, retis, com o sentido de: teia (de aranha); 

rede, laço; sedução (HOUAISS, 2001 apud GONÇALVES, GUARÁ, p. 14, 2010).  

Em especial no campo das políticas sociais, remete para a noção de 

interconexão, articulação, parceria, interação, cooperação entre organizações 

governamentais e não governamentais (PEREIRA, TEIXEIRA, 2013, p. 120). 

Ademais o termo rede sugere da ideia de conexão, articulação, 
vínculos, ações complementares, relações horizontais entre parceiros 
e interdependência entre os serviços para garantir a integralidade da 
atenção aos segmentos sociais vulnerabilidades ou em situação de 
risco social e pessoal (BOURGUIGNON, 2007, p. 248) 

 

Atualmente a rede é usado para se referir a produtos ou serviços que 

mantem alguma ligação entre si, mesmo que se localizem em diferentes pontos 

de um território ou país (GONÇALVES, GUARÁ, 2010). As redes podem ser 

consideradas sistemas capazes de renuir e articular indivíduos e instituições, de 

forma democrática e participativa em torno de objetivos e realizações comuns 

(NEVES, 2009).  

Articular-se significa fazer contato, cada um mantendo a sua essência, 

mas estando abertos a novos conhecimentos, à circulação das ideias e 

propostas que podem forjar uma ação coletiva concreta na direção do bem 

comum (GONÇALVES, GUARÁ, p. 12, 2010) 

A estrutura das redes se organiza de forma horizontal, ou seja, não tem 

uma hierarquização. Sendo assim não há chefes e postos de comando ou algo 

parecido com essa estrutura, para Whitaker (1998): 

O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que pode 

se espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum dos 

seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um “chefe”, o que há é uma vontade 

coletiva de realizar determinado objetivo (WHITAKER, 1998 apud 

GONÇALVES, GUARÁ, 2010).  

Além disso acredita-se que dentro das redes não devem ter relações 

hierárquicas pois as diferentes informações das redes possuem a mesma 

importância e elas transitam através dos diversos canais que interligam os vários 



 

integrantes ou colaboradores de uma determinada instituição organizacional 

portanto não devem ocorrer situações hierárquicas dentro delas (NEVES, 2009). 

Nas redes, o poder se desconcentra, por isso também a informação se 

distribui e por isso a livre intercomunicação horizontal torna-se uma exigência 

essencial para o bom funcionamento de uma rede. Todos os seus membros têm 

que ter acesso a todas as informações que nela circulem pelos canais que os 

interliguem (NEVES, 2009). 

Para a formação do novo modelo de rede que supõe relações horizontais 

é necessário disposição para uma articulação que exige os seguintes aspectos: 

1- abrir-se para a participação de diversas políticas públicas setoriais, 2- derrubar 

limites de serviços que atuam isoladamente, 3- incluir a participação da 

sociedade, comunidades e famílias, 4- acolher o território onde se localizam os 

usuários das políticas públicas. (GONÇALVES, GUARÁ, 2010).  

A questão fundamental no que diz respeito ao sucesso das redes é o 

compartilhamento de recursos, os quais possuem como objetivo a viabilização 

da interação social, assim como a criação de mecanismos de coordenação e 

pressão entre os diversos serviços que caracterizam as diferentes organizações 

dedicadas ao enfrentamento das questões sociais e ao desenvolvimento de 

outras instituições que se fizerem necessário (NEVES, 2009).  

Para Sanícola, (2008) a classificação das redes está dividida em duas 

grandes categorias, são essas: redes primarias e redes secundárias, que são 

divididas em formais e informais. As redes primarias são constituídas por laços 

familiares, de parentesco, amizade, vizinhança e trabalho. Essas redes formam 

uma trama de relações que confere aos sujeitos identidade e sentimento de 

pertencimento.  

Nas redes primarias a família se constitui em nó central, pois ela 

permanece ao longo do tempo, desde o nascimento até a morte da pessoa se 

constitui no primeiro capital humano e social do indivíduo. Ela desempenha 

funções importantes de socialização, de educação, de cuidado e de proteção.  

As redes secundárias formais são laços que se estabelecem entre 

instituições, organizações do mercado e o terceiro setor. Além disso existem 



 

redes secundarias informais, construídas a partir de laços de pessoas que visam 

a resposta de uma demanda imediata. (SANÍCOLA, 2008) 

As redes secundárias informais são uma variação das redes primarias, 

elas são constituídas por grupos informais de ajuda mútua ou por ajudantes que 

possuem um nível muito baixo de estruturação (SANÍCOLA, 2008, p. 61). 

Já as redes secundarias formais podem ser divididas por múltiplos níveis 

de estruturação: institucional, organizacional, projecional e operacional, elas são: 

constituídas por um conjunto das instituições do Estado que formam o 

estado de bem-estar social da população. Elas se fundamentam no 

princípio de igualdade e caracterizam-se pelas trocas baseadas no 

direito e utilizam a redistribuição como método e a lei como meio, em 

geral elas fazem parte do sistema normativo e, em geral, constituem 

uma obrigação para a realidade social (SANÍCOLA, 2008, p. 62). 

 

Além desta classificação de redes Bourguignon (2007) define redes de 

acordo com algumas categorias, são essas:  

Quadro 1- TIPOS DE REDE 

Redes sociais espontâneas: constituída pelo núcleo familiar, vizinhança, pela 

comunidade e pela igreja. É considerada uma rede primaria, sustentada a partir 

dos princípios de cooperação, afetividade e solidariedade. 

Redes socio comunitárias: constituídas por agentes filantrópicos, organizações 

comunitárias, associações de bairros, organização de comunidade e grupos 

sociais. 

Redes sociais movimentalistas: constituída de movimentos sociais de luta pela 

garantia de direitos sociais. Caracteriza-se por defender a democracia e a 

participação popular. 

Redes setoriais públicas: são construídas por serviços e programas sociais 

consagrados pelas políticas públicas como educação, saúde, habitação, 

previdência. 

Redes regionais: composta pela articulação entre serviços de diversas áreas da 

política pública entre municípios de uma mesma região. 



 

Redes intersetoriais: são aquelas que articulam um conjunto das ações 

governamentais, não governamentais e informais, comunidades, profissionais, 

serviços, programas sociais, setor privado, bem como as redes setoriais, 

priorizando o atendimento integral as necessidades dos segmentos 

vulnerabilizados socialmente. 

Fonte: BOUGUIGNON (2007) adaptado pela autora da obra de GUARÁ et al (1998 p. 18-32). 

 

 Na sequência será tratada a relação com o território, chão das demandas 

das políticas públicas e da articulação dos serviços oferecidos pela rede de 

proteção social local. 

3-Território: chão de Políticas Públicas  

  

Em muitas formas de uso da Geografia Social o território refere-se a um 

espaço social definido ocupado e utilizado por diferentes grupos sociais como 

uma consequência de sua prática de territorialidade ou campo de força 

exercitado sobre o espaço pelas instituições dominantes (SPOSITO, 2004, p. 

17).  

O território é um lugar onde se desenvolvem processos naturais e onde 

ocorrem processos sociais, em sentido amplo e enquanto cenário de 

articulações complexas entre sociedade e natureza, o território contém estes e 

suas vinculações. Desta forma o território não se configura somente como 

natureza e a sociedade, nem sua articulação, mas é natureza, sociedade e 

articulação juntos, neste cenário cada processo adotara uma espacialidade 

particular. (HORACIO BOZZANO,2000, p. 29 apud SPOSITO, 2004). 

Os territórios tendem a uma compartimentação generalizada, onde se 

associam e se chocam o movimento geral da sociedade planetária e o 

movimento particular de cada fração, regional ou local, da sociedade ou nacional 

(SANTOS, 2003, p. 80). 

O território vai além do espaço físico, sendo assim, não pode ser confundido 

com “espaço local” ou “comunitário” em seu sentido restrito. Para Vera Telles 

(2006) o entendimento de território não se confunde com “comunidade” uma 



 

expressão de um localismo que é desarticulado dos vasos comunicantes que se 

conectam à cidade e às diversas dimensões da vida.  

Ele expressa ao mesmo tempo produção e reprodução das relações 

socioeconômicas, culturais e políticas presentes na vida que ele abriga (KOGA, 

2011).  

O lugar é o quadro de uma referência pragmática ao mundo, do qual 

lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações condicionadas, mas é 

também o teatro insubstituível das paixões humanas, responsáveis, 

através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 

espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2002, p. 322). 

Como o território de vivências possui particularidades, singularidades e 

dinâmicas próprias acionadas e articuladas pelos diferentes atores sociais, sua 

configuração extrapola o formalismo e a institucionalidade estabelecida pelas 

políticas sociais, que, normalmente, regem sua atuação por meio de regras 

administrativas (KOGA, 2011).  

Estes espaços não são um dado neutro e nem atores passivos. Sendo assim 

ao se discutir território deve se entender que os mesmos são usados e utilizados 

por uma determinada população. Desta forma em conjunto com a população o 

território é chão de pertencimento, isto é, uma identidade fato ou pertencimento 

a aquilo que nos pertence (SANTOS, 2003).  

O território é a base do trabalho, da residência, das trocas materiais e 

espirituais da vida e rege as manifestações da vida social, incluindo o dinheiro 

(SANTOS, 2003).  

Ele representa o chão do exercício da cidadania, pois cidadania diz respeito 

a vida ativa no território onde as relações socias, relações de vizinhança, 

solidariedade e de poder se concretizam (KOGA, 2011).  

Além disso o exercício pleno da cidadania está relacionado com o acesso 

aos direitos políticos, civis e sociais. No que diz respeito aos direitos sociais eles 

se expressam por meio das políticas sociais e são efetivados via os 

equipamentos destas políticas que estão inseridos em determinados territórios. 



 

Desta forma o direito a ter direito é expresso ou negado a partir de lugares 

concretos: o morar, o estudar, o trabalhar, o divertir-se, o viver saudavelmente, 

o transitar, o opinar, o participar (KOGA, 2011).  

A partir desta institucionalidade fica estabelecido o acesso ou não acesso aos 

programas e serviços existentes no território. Esse modo de operar aparenta 

garantir o acesso aos serviços, entretanto ele pode formar uma “camisa de força” 

que pode chegar a criar um critério mais excludente do que includente, ao negar 

o direito à cidadania. Por exemplo em uma determinada unidade de saúde tem 

ociosidade de vagas enquanto em outra unidade estão faltando vagas e as 

pessoas não podem ser atendidas por não pertencerem a aquele território 

(KOGA, 2011).  

Os equipamentos das Políticas Públicas estão inseridos em determinados 

territórios e a partir dos seus documentos legais específicos fica tipificado o seu 

território de abrangência específico. Geralmente os territórios de abrangência de 

diferentes Políticas Públicas são os mesmos, não em sua integralidade pois os 

documentos não tipificam que eles devem coincidir.  

Habitualmente as Políticas Públicas vão atender uma parcela especifica da 

população, pois cada uma delas tem a sua especificidade, sendo assim, para 

que este atendimento seja realizado de forma integral atendendo todas as 

demandas da população em diversos setores, as Políticas Públicas de um 

território devem possuir uma rede articulada e intersetorial de serviços.  

Além disso as demandas da população se expressam no território em que 

elas estão inseridas, pois a partir do momento em que pessoas estão morando 

em um território ele passa a expressar as demandas da população que ocupa 

ele. Desta forma os equipamentos de Políticas Públicas que estão nestes 

territórios possuem uma maior compreensão das demandas que nele se 

expressão, desta forma é compreender melhor a realidade de determinada 

população. 

4-Considerações Finais  

As Políticas Públicas ainda são configuradas da sua forma tradicional que 

é marcada pela setorização das mesmas, ocasionando assim desarticulação e 



 

fragmentação das suas ações, isto ocorre devido a uma herança histórica do 

processo de formação delas.  

Em contrapartida a este modelo de ações existe a intersetorialidade e a 

articulação de rede das Políticas Públicas. Enquanto estratégias permitem que 

as demandas da população sejam atendidas de forma integral e sem 

fragmentação das ações realizadas. 

Os equipamentos das Políticas Públicas devem se articular em uma rede 

intersetorial considerando o território em que os sujeitos estão inseridos uma vez 

que as demandas da população aparecem em um primeiro momento em seu 

território pois o mesmo expressa as necessidades da população perante as suas 

demandas, além disso as Políticas Públicas são organizadas territorialmente.  
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