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1. Quais são os princípios e valores da intersetorialidade?

2. Quais são os comportamentos e atitudes que podem?

3. Quais são os diferentes níveis de intersetorialidade?

4. Qual é o funcionamento do comitê intersetorial?

5. Como fazer planejamento de ações intersetoriais?

Períodos de Transição



1. Como fazer a relação entre as secretarias?

2. Como fazer a relação entre os comitês?

3. Como fazer ações intersetoriais entre áreas?

4. Como fazer ações intersetoriais com a sociedade, 
universidades, empresas e governos?

Períodos de Transição



Novos Paradigmas da 
Colaboração, Integração e 

Intersetorialidade
Facilitador: Diego Baptista



Escassez => Abundância
Conflito => Cooperação

Competição => Colaboração
Egossistema => Ecossistema

Debate => Diálogo
Ódio => Empatia

Fragmentação => Integração
Áreas => Intersetorialidade

Problema => Desafio
Solução => Impacto

Períodos de Transição



Pobreza 

Em 1997 surge o Índice de 
Pobreza Humana (IPH) no RDH 
para responder à necessidade de 
avaliar as conjunturas de pobreza 
e de privação multidimensionais 
com o acesso à saúde, nutrição ou 
habitação, enquanto situações de 

entrave ao desenvolvimento 
humano. (PNUD)



Desenvolvimento

"A liberdade tem mil 
encantos a mostrar, que os 

escravos, por mais 
satisfeitos, nunca hão de 

provar."

Desenvolvimento como 
processo de expansão das 

liberdades.



Problemas Complexos



1. Instituições são relações entre pessoas
  
2. Co-reponsabilidade pela  integração

3. Propósito para condições ideais

4. Equipes multiplicinares com mais ofertas

5. Somos o processo de mudança

6. Garra para vencer o dia a dia

7. Cultura de diálogo intersetorial

Como despertar o protagonismo, 
autonomia e empoderamento?



1. Necessidades holísticas e sistêmicas;

2. A intersetorialidade é efetivada pela ação individual e coletiva;

3. Aumentar a participação e engajamento;

4. Diálogo entre as diversas políticas, áreas e setores;

5. Percepção sobre o impacto positivo; 

6. Objetivos são comuns e compartilhados; 

7. Somos as partes de um todo maior;

8. Acessamos os recursos pelo olhar apreciativo e ação criativa;

Como despertar o protagonismo, 
autonomia e empoderamento?



Governança Local

“Interrelação entre governo, agentes de mercado e atores 
sociais, em processo de promoção e coordenação de 

ações de inclusão social, consolidação e ampliação da 
participação do cidadão nos processos decisórios 
relacionados às políticas públicas e à sociedade.”

Fonte: Matias-Pereira, 2010.



Governança

“Podemos tratar a governança colaborativa como um tipo de 
governança em que os atores públicos e privados trabalham juntos 

em diferentes formas, utilizando processos particulares, para 
estabelecer leis e regras para provisão de bens públicos.”

"Um arranjo governamental em que uma ou mais agências públicas 
envolvem diretamente as partes interessadas não-estatais em um 
processo de tomada de decisão coletiva que é formal, consensual e 

deliberativo e que visa fazer ou implementar políticas públicas ou 
gerenciar programas ou ativos públicos".

Fonte: Ansell e Gash, 2011.



Como mudar o nosso 
olhar e atitude com nós 

mesmos, com os outros e 
com o mundo?

Novos Paradigmas



Modelo Mental
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Modelo Mental



Modelo Mental



Empatia



Como mudar a maneira 
como nos organizamos e 
agimos coletivamente?

Novos Paradigmas



Capital Social



A inteligência coletiva é um conceito 
de um tipo de inteligência compartilhada 

que surge da colaboração de muitos 
indivíduos em suas diversidades. É uma 
inteligência distribuída por toda parte, na 
qual todo o saber está na humanidade, 
já que ninguém sabe tudo, porém todos 

sabem alguma coisa.

Crowdsourcing (em português, 
contribuição colaborativa ou colaboração 
coletiva), é uma palavra-valise em língua 
inglesa, composta de crowd (multidão) e 

outsourcing (terceirização).

Inteligência Coletiva e 
Crowdsourcing







Desafios







Qual é o nosso papel 
como protagonistas que 

desenvolvem outros 
protagonistas?

Novos Paradigmas







Fonte: Ellis et al. [1991]





Fonte: http://www.holacraciabrasil.com/



Níveis de Participação









Fonte: NAVARRO, Natalia. A Intersetorialidade como Modelo de Gestão das Políticas de Combate à Pobreza no Brasil: O Caso do 
Programa Bolsa Família no Município de Guarulhos / Natalia Navarro dos Santos. - 2011



Fonte: NAVARRO, Natalia. A Intersetorialidade como Modelo de Gestão das Políticas de Combate à Pobreza no Brasil: O Caso do 
Programa Bolsa Família no Município de Guarulhos / Natalia Navarro dos Santos. - 2011



Fonte: NAVARRO, Natalia. A Intersetorialidade como Modelo de Gestão das Políticas de Combate à Pobreza no Brasil: O Caso do 
Programa Bolsa Família no Município de Guarulhos / Natalia Navarro dos Santos. - 2011



Fonte: NAVARRO, Natalia. A Intersetorialidade como Modelo de Gestão das Políticas de Combate à Pobreza no Brasil: O Caso do 
Programa Bolsa Família no Município de Guarulhos / Natalia Navarro dos Santos. - 2011



Fonte: NAVARRO, Natalia. A Intersetorialidade como Modelo de Gestão das Políticas de Combate à Pobreza no Brasil: O Caso do 
Programa Bolsa Família no Município de Guarulhos / Natalia Navarro dos Santos. - 2011



Fonte: Políticas públicas e intersetorialidade: uma discussão sobre a 
democratização do Estado, Gustavo Tavares da Silva, 2008



FONTE: GARAJAU, Narjara. I. . REFLEXÕES SOBRE A INTERSETORIALIDADE 
COMO ESTRATÉGIA DE GESTÃO SOCIAL. In: III Simpósio Mineiro de Assistentes 
Sociais, 2013, Belo Horizonte. III Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, 2013.



Fonte: Programa Mais Educação : gestão intersetorial no 
território. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2009





Fonte: Serviço social e intersetorialidade, Costa 2010



Fonte: Serviço social e intersetorialidade, Costa 2010



Fonte: Serviço social e intersetorialidade, Costa 2010



Fonte: Serviço social e intersetorialidade, Costa 2010



Mapeamento do 
Acompanhamento  

e da 
Intersetorialidade 
entre os Comitês



Fonte: Níveis de intersetorialidade – coordenação intersetorial de políticas públicas- A intersetorialidade na primeira infância, 
2015

















Quais são as 
ferramentas e 
abordagens?

Novos Paradigmas



































 







Como podemos ampliar 
a colaboração e a 

integração entre as 
diversas pessoas que 

trabalham e/ou são 
beneficiadas pelo 

Programa Família 
Paranaense?

Muito obrigado!

diego.baptista@sociedadeglobal.org.br


