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apresentação

 Em um contexto social de mitigação e desconstrução da eficá-
cia material dos direitos fundamentais previstos constitucionalmente, 
de focalização e de sucateamento das políticas públicas, exige-se, com 
intensidade crescente, que as intervenções profissionais superem o 
âmbito da unidade/setorialidade e concentrem esforços em direção a 
multiplicidade/intersetorialidade, numa perspectiva de totalidade.

 A intersetorialidade pressupõe uma forma de gestão das políti-
cas sociais 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 forma integrada e com objetivos co-
muns, a “questão social1”, considerando sua complexidade e expres-
sões nos diferentes territórios. (BRASIL, 2011, p. 65-66).

 O fazer interdisciplinar e intersetorial constitui-se em uma 
construção política, intencional e direcionada, que não se dá mediante 
processos naturais e preexistentes. Na atuação em rede intersetorial, 
deixam de existir hierarquias e ligações privilegiadas. A responsabilida-
de pelas análises e proposições de alternativas é compartilhada. Isso 

1 A categoria “questão social” busca dar conta da dinâmica da sociedade capita-
lista e das expressões que dela advém. Ela é determinada pela relação de explo-
ração entre capital/trabalho, ou seja, ao mesmo tempo em que o capitalismo se 
reproduz e acumula riqueza ele gera também uma população que vive da venda 
de sua força de trabalho e que se vê em situação de crescente pauperização. (NET-
TO, 2001). 
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requer que cada vez mais se recuse um modelo de interação vertica-
lizada, para que se caminhe em direção a um modelo de interação 
horizontal, que pressupõe atuação simultânea e complementar, numa 
enfática mudança de atitude que almeja outro patamar de gestão do 
social.

 O processo de construção da intersetorialidade exige, por isso 
mesmo, um contínuo diálogo entre as diferentes áreas e pactuações 
de caráter coletivo, que devem considerar a diversidade, as particula-
ridades, os limites e as especificidades de cada área, visando estabe-
lecer 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 convergên-
cia nas ações e nos resultados esperados. Há 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 supe-
ração de vaidades”. Além dos aspectos apontados, o desenvolvimento 
de ações em rede intersetorial requer respeito e reconhecimento do 
trabalho de cada componente da rede, conquista de legitimidade, res-
peito ao ritmo e ao tempo histórico de cada instituição e da rede, ins-
trumentos operacionais que possam facilitar as conexões, tais como: 
reuniões, encontros, contatos periódicos, fluxos e protocolos pactua-
dos, entre outros (BRASIL, 2011, p. 36-37).

 Em face de tal marco teórico e considerando a relevância do 
trabalho intersetorial para um processo contínuo de qualificação dos 
serviços e de ampliação da garantia de direitos aos usuários das políti-
cas públicas, o documento “Orientações Técnicas: Princípios e Diretri-
zes Norteadores para a Atuação dos/as Promotores/as de Justiça em 
Rede Intersetorial de Proteção Social no Estado do Paraná” tem como 
intuito contribuir com a atuação institucional no âmbito das comarcas 
da capital e interior do estado, servindo enquanto documento norte-
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ador para um efetivo acompanhamento das redes de proteção social 
municipais. 

 Outrossim, o documento configura-se como um dos materiais 
produzidos com vistas a contribuir para efetivação da Diretriz 2 do Pla-
nejamento Estratégico do CAOPCAE, qual seja, “monitoramento do 
plano decenal da criança e do adolescente com foco nas ações priori-
tárias: Ação 01 - Fiscalização do orçamento da criança e do adolescente 
- OCA e do fundo da infância e adolescência - FIA. Ação 02 - Fomento à 
implantação de programa do Adolescente Aprendiz. Ação 03 - Fomen-
to à implementação da rede de proteção da criança e do adolescente. 
Ação 04 - Fomento à implementação das modalidades preferenciais de 
acolhimento de crianças e adolescentes. Em especial, está correlacio-
nada a ação 03, de fomento à implementação da rede de proteção da 
criança e do adolescente.

Equipe CAEx/Nate/Serviço Social
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Conceito de Rede 
Intersetorial de 
Proteção Social

01

 As Redes de Proteção se configuram como formas coletivas de 
planejar e organizar um conjunto articulado de ações e responsabili-
dades, com vistas a realizar uma intervenção propositiva e resolutiva 
para o enfrentamento das diversas expressões da “questão social”. 
Importante frisar que a responsabilidade pela articulação e atuação 
efetiva da Rede de Proteção é compartilhada entre os atores que a 
compõem. Conforme pontua Rocha (2020, p.07):

A composição de uma rede deve ser orientada por princípios 
como reconhecimento (da existência e importância do outro), 
colaboração, cooperação, autonomia, vontade, dinamismo, co-
nectividade, informação e descentralização.
As redes, que são constituídas não apenas por laços institucio-
nais, mas também por relações interpessoais, podem assumir 
um papel importante na elaboração da agenda, no processo de 
decisão e na prática da ação pública, de modo a torná-la mais 
efetiva para a garantia de direitos da população atendida.
Trabalhar em rede significa reconhecer que todos os indivíduos 
e organizações são dotados de recursos, de capacidades, de pos-
sibilidades, e que, também, são possuidores de fragilidades, de 
carências e de limitações.  

  A Rede de Proteção, portanto, não se resume à soma das ins-
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tituições e equipamentos que prestam serviços de interesse público, 
pois está relacionada à articulação e conexão existente entre eles. A 
ideia de Rede tem a ver com a incompletude das instituições, servi-
ços e equipamentos, pois isoladamente eles não dão conta de atender 
as necessidades da população em uma perspectiva de integralidade, 
afinal “a vida está tecida em conjunto; não é possível separá-la” (INO-
JOSA, 2001, p. 103). Assim, a intersetorialidade é “a articulação de sa-
beres e experiências com vistas ao planejamento, para a realização e a 
avaliação de políticas, programas e projetos, com o objetivo de alcan-
çar resultados sinérgicos em situações complexas” (Idem, p. 105).

 A existência de uma Rede de Proteção Intersetorial pressupõe 
que haja entrosamento, comunicação e fluxos estabelecidos entre os 
diversos setores das políticas públicas. A Rede sobre a qual se refere 
aqui é aquela que “articula intencionalmente pessoas e grupos huma-
nos, sobretudo como uma estratégia organizativa que ajuda os atores 
e agentes sociais a potencializarem suas iniciativas para promover o 
desenvolvimento pessoal e social de crianças, adolescentes e famílias 
nas políticas sociais públicas”. (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 14).

 A complexidade que permeia a configuração das políticas pú-
blicas, assim como a diversidade existente entre os municípios e regi-
ões do estado, resulta em diferentes formas de organização de Redes 
de Proteção Intersetoriais. Em algumas localidades se observa a exis-
tência de Redes de Proteção organizadas em torno de temáticas e seg-
mentos específicos – Rede de Proteção Intersetorial de atendimento 
às crianças e aos adolescentes em situação de violência, por exemplo. 
Em outros locais se organizam Redes de Proteção mais abrangentes, 
envolvendo várias políticas públicas, sobretudo saúde, educação e as-
sistência social, o que permite um olhar mais amplo e integral sobre as 
necessidades dos diversos segmentos populacionais. Pode se tornar 
ainda mais abrangente e articulada quando envolve organizações da 
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sociedade civil e pessoas engajadas na defesa dos direitos sociais. 

 Há uma multiplicidade de possibilidades de organização de 
Redes de Proteção Intersetoriais diante das diversas realidades que 
se apresentam em cada município ou região, podendo haver inclusi-
ve várias Redes organizadas e complementares na mesma localidade. 
Esta nova forma de atuação integrada vem demarcar uma nova forma 
de operacionalização da gestão social – cada vez mais articulada, com-
plementar e sintonizada com demandas da realidade local. Exige uma 
mudança cultural na forma de estabelecer relações sociais e represen-
ta uma quebra de paradigma na forma de trabalho setorializada até 
então vigente
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Princípios Norteadores para a 
Atuação dos/as Promotores/as de 
Justiça em Rede Intersetorial de 
proteção social no estado do paraná

02
 O fomento ao trabalho intersetorial pressupõe considerar al-
guns aspectos essenciais que perpassam esse processo:

 A implantação dos serviços e a composição adequada das equi-
pes, com garantia de estrutura e condições de trabalho, é impres-
cindível para que seja viável a constituição de redes de proteção 
social.2 Porém, a existência dos serviços e de equipes de trabalho, 
por si só, não significa que exista de fato uma “rede intersetorial”, 
pois esta pressupõe movimento, articulação e conexão entre os 
serviços e equipes. Ou seja, exige a integração de ações na elabo-
ração do diagnóstico da realidade, no planejamento e execução 
dos atendimentos, e no continuado processo de monitoramento 
e avaliação.

 Para a constituição de redes sólidas e duradouras, é fundamen-
tal que o envolvimento dos sujeitos ocorra por livre adesão, ao 
compreenderem a importância e a efetividade do trabalho inter-
setorial. Por isso, quando a participação ocorre por meio de convi-
tes ao invés de convocações, ou por meio de discussões e provo-

2 Vide: “Conhecendo a Rede de Serviços”: sistematização que compõe o docu-
mento “Orientações Práticas sobre o trabalho em Rede”.
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cações reflexivas em espaços coletivos ao invés de determinações 
judiciais, por exemplo, sua tendência é tornar-se muito mais ge-
nuína. O início do processo costuma ser moroso, com oscilação 
e rotatividade de participantes. Essa oscilação e rotatividade não 
deixam de estar presentes ao longo de todo o processo, a depen-
der de variações internas e externas aos órgãos e secretarias par-
ticipantes (como na mudança de gestão municipal, por exemplo), 
o que não se constitui necessariamente em um problema que não 
possa ser resolvido mediante mobilização interna e a construção 
de estratégias de manutenção da adesão. Contudo, à medida em 
que os sujeitos começam a se sentir pertencentes à rede interse-
torial e a ter seu trabalho facilitado por ela, tendem a atuar como 
seus protagonistas e defensores.

 A organização de redes autênticas demanda relações horizon-
talizadas, onde todos os integrantes sejam compreendidos como 
protagonistas e contribuam igualmente nos processos decisórios, 
com a valorização da troca de saberes multidisciplinares e das ex-
periências profissionais. Isso não significa, porém, que não devam 
existir responsáveis pela mobilização, organização e registro do 
seu funcionamento, sendo pertinente (a fim de propiciar a inte-
gração e evitar a sobrecarga) alternar as responsabilidades entre 
os integrantes3 do grupo. 

 O conhecimento, reconhecimento e a valorização do trabalho 
até então realizado e dos documentos construídos pelos sujeitos 
participantes é fundamental para a adesão e integração à propos-
ta de trabalho intersetorial. 

3 “Os papéis de facilitadores ou mediadores na rede são de grande importân-
cia, pois se faz necessária a competência para organizar as pautas, a partir das 
propostas coletivas, moderar as discussões nos encontros e objetivar os diferentes 
encaminhamento” (GONÇALVES; GUARÁ, 2010, p. 17).
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 O foco das discussões do grupo intersetorial deve ser por ele 
definido, ou seja, deve ser ele o responsável por elencar temáticas 
prioritárias a partir das demandas locais, no intuito da elaboração 
de fluxos e protocolos de atendimento que melhor respondam a 
elas. Estudos e levantamento de dados podem e devem ser pro-
movidos a fim de ampliar o conhecimento sobre tais demandas e 
sobre a melhor maneira de lhes propor alternativas.

 Participar de uma rede intersetorial com objetivos comuns não 
constitui ameaça à identidade ou à especificidade de cada partici-
pante, pelo contrário. Contudo, a participação em processos mais 
amplos permite, no desenrolar das discussões, que o grupo con-
sidere importante sugerir a revisão de práticas institucionais das 
secretarias/órgão/serviços envolvidos na promoção da proteção 
social, a fim de melhor atender aos objetivos pactuados em rede.
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Diretrizes Norteadoras para a 
Atuação dos/as Promotores/as de 
Justiça em Rede Intersetorial de 
Proteção Social no Estado do Paraná

03

3.1) MOBILIZAÇÃO/FOMENTO

3.1.1 • Consultar o estágio4 de organização da Rede de Proteção So-
cial dos municípios da sua comarca5;

3.1.2 • Se a rede de proteção estiver organizada e tiver definido o 
grupo/pessoas responsáveis pela articulação/mobilização, é possível 
realizar uma roda de conversa com os/as profissionais responsáveis a 
fim de compreender o processo de funcionamento;

3.1.3 • Caso não esteja organizada, a sugestão é estabelecer interlo-
cução junto ao prefeito e gestores das políticas sociais a fim de propor 
que o trabalho seja iniciado com o objetivo de discussão de temáti-
cas prioritárias a nível municipal, com foco na elaboração de fluxos 
e protocolos de atendimento, assegurando-se a disponibilidade de 

4 Vide modelo de portaria para instauração de procedimento administrativo para 
acompanhamento da Rede de Proteção, enviado em conjunto com o documento 
“Orientações práticas sobre o trabalho em Rede”.
5 Está em processo de elaboração e definição das estratégias pelo GT Estadual 
Integrando Redes a construção de um “Painel sobre Rede” na Plataforma Atuação 
do MPPR.
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carga horária para a participação dos/as profissionais nas atividades 
intersetoriais. Pode-se sugerir a formação de um grupo, com multili-
derança, responsável para realizar a sensibilização, mobilização e co-
ordenar a implementação da Rede de Proteção Social, que garanta a 
participação de todos/as os/as atores/as envolvidos/as na promoção, 
proteção e defesa dos direitos sociais, havendo a possibilidade ainda 
de se estabelecer parcerias com universidades, secretarias estaduais, 
associações dos municípios; poder legislativo e meios de comunicação 
locais, por exemplo. Importa que o município se disponha a garantir 
no orçamento das políticas sociais recursos para a execução das ações 
propostas pela Rede de Proteção Social.

3.2) ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO

3.2.1 • Observar se nas ações desenvolvidas pela rede são conside-
radas as problemáticas da realidade e as prioridades de intervenção 
discutidas e definidas de forma coletiva;

3.2.2 • O funcionamento da Rede de Proteção Social pode ser acom-
panhado através do calendário/cronograma e pautas das reuniões, 
registros das reuniões em atas/memórias e da lista de presença bem 
como, acompanhamento presencial das reuniões. Sobre o acompa-
nhamento presencial das reuniões, todavia, ressalta-se que, visando 
contribuir para que o protagonismo e a assunção das responsabilida-
des sejam assumidos pelos/as atores/as que a compõem - em especial 
pelo grupo articulador/mobilizador - sugere-se a presença intercalada 
nas reuniões. Caso haja alguma dúvida ou sugestão a ser apresentada, 
o diálogo é sempre a melhor alternativa na preservação da relação de 
horizontalidade que se quer estabelecer entre o Ministério Público e 
os/as demais integrantes da Rede de Proteção. 
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3.2.3 • O acompanhamento das ações da Rede deve se dar ainda a 
partir da tomada de conhecimento de suas pactuações (fluxos e pro-
tocolos intersetoriais de atendimento), as quais devem ser publiciza-
das para todos/as os/as profissionais atuantes na rede de atendimento 
municipal e para a comunidade.

3.3) AVALIAÇÃO

3.3.1 • O/a Promotor/a de Justiça pode participar da contínua avalia-
ção, atualização e aprimoramento dos documentos produzidos pela 
Rede, apresentando críticas e sugestões a partir de sua realidade in-
terventiva.
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