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Resumo: A ofensiva neoliberal representa um movimento próprio de reorganização do 
capitalismo, como recurso de reinvenção diante de suas crises. Considerando a tensão sofrida 
pelas políticas públicas neste contexto, as quais possuem dificuldade de atender as 
expressões da “questão social” de maneira setorizada, o presente artigo tem como objetivo 
apresentar a intersetorialidade enquanto estratégia política para a não judicialização da 
“questão social”.  
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INTRODUÇÃO 

 Vivemos em tempos de realidade social complexa3, nos quais “a 

questão social vem assumindo novas configurações e manifestações, pela sua 

estreita relação com as transformações operadas no 'mundo do trabalho', em 

suas formas de organização, regulação e gestão, e com as redefinições no 

âmbito do Estado e das políticas públicas”4 (RAICHELIS, 2011, p.421).  

 Esse contexto, com características que demandam respostas cada vez 

mais elaboradas, exige, com intensidade crescente, que as políticas públicas 

extrapolem o âmbito da unidade/setorialidade e concentrem esforços em 

direção a multiplicidade/intersetorialidade.  

 Em contrapartida, a constituição de redes intersetoriais de proteção 

social é lenta, gradual e de difícil manutenção, o que contribui para o 

crescimento da tendência de encaminhamentos ao Sistema de Justiça de 

inúmeros casos que poderiam, ou mesmo que, deveriam ser atendidos no 

âmbito das políticas públicas, fenômeno ao qual convencionou-se chamar de 

“judicialização”. 
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 Para Borgianni (2013, p.426), a judicialização dos conflitos sociais pode 

ser compreendida como a “transferência para o Poder Judiciário da 

responsabilidade de promover o enfrentamento à questão social, na 

perspectiva de efetivação dos direitos humanos”.  

 A partir dos anos 1990, não obstante os avanços enunciados pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988, ampliam-se as possibilidades de 

atuação das instituições que compõe o Sistema de Justiça brasileiro: Ministério 

Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública. Tais órgãos passam a 

assumir lugar central na discussão sobre a efetivação de direitos sociais, a 

medida em que passam a ser depositários das demandas sociais dos 

segmentos mais fragilizados e subalternizados da sociedade, quanto mais 

inoperante se revela a mediação das instituições de representação política, 

numa tentativa de que, por meio do Sistema de Justiça, fosse possível 

materializar e implementar os direitos sociais previstos no texto constitucional. 

(SILVA, 2018, p. 56).  

 O presente artigo se debruça sobre tal conjuntura, extremamente atual, 

e sobre a tendência a judicialização da “questão social” que dela advém. Tem 

como intuito pautar uma reflexão a respeito da intersetorialidade como 

estratégia política de intervenção para as políticas públicas. O destaque 

concedido a proposta de trabalho intersetorial em matéria de proteção social se 

deve a compreensão de sua importância para um processo contínuo de 

qualificação dos serviços, e para a ampliação da garantia de direitos aos 

usuários dessas políticas.  

 

1. OFENSIVA NEOLIBERAL E A JUDICIALIZAÇÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” 

Uma nova ofensiva neoliberal expressa no Consenso de Washington5, 

vem numa crescente provocando o enfraquecimento do projeto progressista 

que se manteve no poder nos últimos 15 anos na América Latina6. No Brasil, a 
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partir das eleições presidenciais de 2014, acirrou-se uma crise política 

engendrada no bojo de uma crise econômica mundial7, que atingiu 

principalmente os países de capital periférico8 (NOVAES, 2008, p. 9).  

O golpe de Estado experienciado em 2016 (como elemento intrínseco 

dessa ofensiva), veio sendo gestado desde 2003 através de movimentos 

políticos, jurídicos e midiáticos, quando um projeto progressista (através da 

candidatura de Luis Inácio Lula da Silva “Lula”) venceu a disputa nas eleições 

presidenciais, após um período de 18 anos de governos neoliberais. 

Toma-se aqui como marco histórico os resultados favoráveis à reeleição 

de Dilma Rousseff, período no qual o país vivenciou uma aguda crise político-

econômico-social, sofrendo os impactos desta instabilidade. Após a interdição 

do governo de Dilma Rousseff, concretizada no dia 31 de agosto de 2016, 

Michel Temer assumiu a presidência oficialmente, dando materialidade ao 

plano de governo “Uma Ponte para o Futuro (2016-2018)”.  

 Através de acordos políticos pactuados entre membros do poder 

Judiciário, representantes do Legislativo e Executivo, estabeleceu-se um 

“modus operandi” com o intuito de viabilizar e manter todas as condições 

necessárias para a aprovação de medidas que beneficiassem o capital. 

Tais medidas tiveram como efeito o reordenamento do próprio Estado 

brasileiro, na medida em que congelaram os investimentos em saúde e 

educação (Emenda Constitucional 95/2016), diminuíram o valor dos recursos 

destinados à manutenção de políticas públicas, flexibilizaram a legislação 

trabalhista9 (fragmentação das leis em manto de “modernização”), viabilizaram 

a terceirização do trabalho10, intensificaram os debates e pressões exercidas 

em prol da aprovação da reforma da previdência, fomentaram o desmonte e o 

sucateamento das universidades públicas, aprofundaram a crise e polarizaram 

o cenário político, entre outros prejuízos. 
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Em 2019, com a assunção do governo de Jair Bolsonaro, a sociedade 

brasileira depara-se com um projeto que intensifica o processo de minimização 

e desresponsabilização do Estado11. É importante dizer que o Plano de 

Governo “O Caminho da Prosperidade (2019-2022)” tem similitudes e 

continuidades com o anterior, o qual se constituiu enquanto projeto de transição 

instalado desde o golpe parlamentar-jurídico-midiático (processo de 

impedimento de Dilma Rousseff) até o último processo “fake eleitoral” de 2018, 

articulando as condições materiais necessárias para que o enxugamento da 

máquina do Estado pudesse seguir seu fluxo. 

Historicamente, o ordenamento jurídico se constitui enquanto artimanha 

para a legitimação do Estado, no âmbito da disputa pela consolidação de 

projetos societários antagônicos. Na atual conjuntura, é possível observar um 

Estado que, através de medidas extremas, tem representado grave ameaça à 

ordem constitucional democrática, utilizando-se do ordenamento jurídico com a 

finalidade precípua de atendimento dos interesses da elite hegemônica que 

detém o seu controle, apesar dos antagonismos entre classes presentes em 

sua estrutura. 

A forma política e jurídica estatal sustenta a produção do capitalismo e a 

sua manutenção. “A dimensão coercitiva do Estado, marca dessas instituições, 

constrói estruturas e culturas organizacionais fortemente hierarquizadas, e que 

encerram práticas com significativo cunho autoritário […] mesmo quando o 

discurso que as legitima é o da garantia dos direitos” (CFESS, 2012, p.16). 

Trata-se do instrumento superestrutural de comando e domínio direto do grupo 

dominante sobre a sociedade, o qual 

 
(...) assegura “legalmente” a disciplina dos grupos que não 
“consentem”, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído 
para toda a sociedade, na previsão dos momentos de crise no 
comando e na direção, nos quais fracassa o consenso espontâneo 
(GRAMSCI, 1982, p. 10-11). 

 
Segundo Borgianni (2013. p. 413), “o jurídico é, antes de tudo, o lócus 
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de resolução dos conflitos pela impositividade do Estado”. A partir do 

recrudescimento do reacionarismo e conservadorismo, da intensificação da 

acumulação do capital e suas crises decorrentes, e do consequente desmonte 

das políticas sociais, os espaços jurídicos passam a ser invocados 

recorrentemente na busca pela garantia de direitos fundamentais; no empenho 

pela “legitimação” de direitos, de grupos sociais não hegemônicos, não 

conquistados no âmbito político como o direito ao aborto, ao casamento civil 

entre pessoas do mesmo sexo, à eutanásia e ao suicídio assistido; e na busca 

pela punibilidade da homofobia, do feminicídio e do racismo. 

Todavia, a judicialização da “questão social”, retira o poder da sociedade 

no processo de discussão de alternativas, mascarando os problemas 

manifestos na atual conjuntura. Ou seja, na medida em que o acesso a direitos 

é viabilizado mediante judicialização, expressa-se um processo de 

desresponsabilização e de minimização do Estado para com a classe 

trabalhadora. 

 

TRABALHO INTERSETORIAL ENQUANTO ESTRATÉGIA PARA A NÃO 

JUDICIALIZAÇÃO DA “QUESTÃO SOCIAL” 

 A intersetorialidade pressupõe uma forma de gestão das políticas 

públicas que visa superar a fragmentação dos conhecimentos e das estruturas 

sociais, para com isso produzir impactos mais significativos e duradouros. 

Representa a articulação de poderes, setores e saberes para enfrentar e 

responder, de formar integrada e com objetivos comuns, a “questão social”, 

considerando sua complexidade e expressões nos diferentes territórios 

(BRASIL, 2011, p. 65-66).  

 Na atuação em rede intersetorial, deixam de existir hierarquias e 

ligações privilegiadas. A responsabilidade pelas análises e proposições de 

alternativas é compartilhada. Isso requer que cada vez mais se recuse um 

modelo de interação verticalizada, para que se caminhe em direção a um 

modelo de interação horizontal, que pressupõe atuação simultânea e 

complementar, numa clara mudança de atitude que almeja outro patamar de 

gestão do social (BRASIL, 2011, p. 36-37). 



 

O processo de construção da intersetorialidade exige um contínuo 

diálogo entre as diferentes áreas e pactuações de caráter coletivo, que devem 

considerar a diversidade, as particularidades, os limites e as especificidades de 

cada área, visando estabelecer nexos de interdependência e 

complementaridade. Para tanto, é necessário criar espaços de comunicação, 

de negociação, de mediação e de elaboração de estratégias, no sentido de 

estabelecer convergência nas ações e nos resultados esperados. A que se ter 

“capacidade para rever processos e fluxos de trabalho, compromisso com o 

fazer coletivo e postura de cooperação individual e institucional e de superação 

de vaidades”. Além dos aspectos apontados, o desenvolvimento de ações em 

rede intersetorial requer respeito ao trabalho de cada componente, conquista 

de legitimidade, respeito ao ritmo e ao tempo histórico de cada instituição e da 

rede, instrumentos operacionais que possam facilitar as conexões, tais como: 

reuniões, encontros, contatos periódicos, fluxos e protocolos12 pactuados, entre 

outros (BRASIL, 2011, p. 36-37). 

Em um contexto de mitigação e desconstrução da eficácia material dos 

direitos fundamentais previstos constitucionalmente, de focalização e de 

sucateamento das políticas públicas, a ausência de estratégias efetivamente 

intersetoriais, que superem a sua execução individualizada gera fragmentação 

da atenção às necessidades sociais; paralelismo de ações; centralização das 

decisões, informações e recursos; rigidez quanto as normas, regras, critérios e 

desenvolvimento dos programas sociais; divergências quanto aos objetivos e 

papel de cada área, unidade, instituição ou serviço participante da rede; 

fortalecimento de hierarquias e poderes políticos/decisórios e fragilização do 

usuário sujeito do conjunto das atenções na área social (BOURGUIGNON, 

2007, p. 247-248). 

Diante da qualificação técnica agregada aos processos de trabalho com 

políticas públicas a partir de uma perspectiva intersetorial, muitas situações, 
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antes consideradas de difícil resolução quando abordadas setorialmente, 

ganham sobre si novos olhares e percepções. Os pactos forjados no interior de 

uma prática dialógica, os quais agregam em torno do debate os diferentes 

sujeitos envolvidos na operacionalização das políticas públicas, contam com 

maiores chances de adesão, e consequentemente de resultados mais efetivos. 

Os resultados obtidos, a medida em que oportunizam respostas 

sistematizadas às demandas sob o formato de fluxos e protocolos de 

atendimento, previnem a judicialização da “questão social”. Isso ocorre porque 

a proposta de resolução dos conflitos será apresentada prioritariamente no 

âmbito do Poder Executivo, para, somente após aplicados os acordos 

previstos, ou ao menos em tendo sido realizada uma tentativa concreta para 

tal, seja acionado o Poder Judiciário, o qual já terá ao seu dispor um histórico 

de atendimento dos sujeitos envolvidos. Considerando um maior nível de 

organicidade nos atendimentos prestados pelas políticas públicas setoriais, 

existe uma perspectiva de diminuição dos encaminhamentos do Executivo para 

o Judiciário e vice-versa.  

 Diante do ambiente adverso estabelecido sob a atual conjuntura, o fazer  

intersetorial constitui-se em uma construção política, intencional e direcionada, 

que não se dá mediante processos naturais e preexistentes. Trata-se de uma 

opção por articular os vários saberes/setores que se ocupam de diferentes 

fenômenos e/ou problemas e que interferem nas condições de vida de alguns 

sujeitos. Consiste numa luta insistente contra a apropriação (personalista, 

corporativa e monopolista) dos saberes que mantém o prestígio e/ou poder de 

sujeitos/setores isolacionistas (BIDARRA, 2009, p. 488).  

Assim sendo, a intersetorialidade é considerada estratégia de 

enfrentamento em um cenário que se configura pautado pela repressão, 

cerceamento e retirada de direitos, criminalização dos movimentos sociais, 

minimização e desresponsabilização do Estado. Ela vem na contramão da 

lógica centralizadora de poder, propiciando a tomada de decisões sob um viés 

democrático e coletivo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando que o Direito não se resume ao juridicamente instituído, 



 

principalmente num contexto de evidente retrocesso, em que mudanças 

legislativas em benefício da classe dominante e, consequentemente em 

detrimento da classe trabalhadora, são pautas recorrentes nos espaços de 

decisão, compete aos operadores das políticas públicas a construção de 

alternativas contra-hegemônicas de mediação, como forma de garantir e 

ampliar o direito a ter direitos.  

Entre tais alternativas, destaca-se a importância de investir no trabalho 

intersetorial através da construção de fluxos e protocolos pela via democrática, 

numa perspectiva de horizontalidade que tensiona a relação hierarquizada 

construída entre os órgãos do judiciário e a rede de políticas públicas.  

Dado o caráter político das relações que se estabelecem 

intersetorialmente, têm-se, ao longo de todo o processo de trabalho, 

resistências quanto à tal forma de atuação, provenientes de diferentes 

profissionais e órgãos que o constituem. Isso devido a uma lógica de trabalho 

que é, historicamente, segmentada e individualizada. Contudo, a dissolução de 

tal resistência poderá ser percebida na medida em que, gradativamente, seus 

representantes fazem adesão a proposta e se tornam mobilizadores e/ou 

executores das propostas pactuadas. 

Durante os diferentes momentos de pactuação, se fazem presentes 

conflitos e tensões, os quais, contudo, não são compreendidos como 

dificuldades mas, sim, como elementos constitutivos de atividade com tal 

natureza. Quanto mais se abre mão da defesa de interesses corporativos (de 

cada segmento profissional) e decide-se investir no aprimoramento da 

pactuação coletiva, dão-se mostras concretas do crescente engajamento em 

direção a fluxos e protocolos que respondam, com clareza, as demandas 

estabelecidas.  

Quer-se, na verdade, fomentar uma cultura permanente do diálogo, 

construindo uma possibilidade concreta de mudança na relação entre os 

diferentes serviços e seus profissionais de referência, em que uma lógica 

fragmentada e paliativa seja definitivamente abandonada, passando a imperar 

uma lógica que tenha como premissa a defesa incondicional dos direitos 

sociais e a proteção social por eles presumida.  
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