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A estruturação de políticas públicas 
como efetivo mecanismo de proteção 
às mulheres, vítimas de violência 
doméstica e familiar 

Marcelo Alessandro da Silva Gobbato*

Structuring of public policy as an effective 
mechanism to protect women victims of 
domestic violence and family

RESUMO: O atual diagnóstico da violência de gênero, relacionada à mulher 
em contexto doméstico e familiar, aponta que a despeito da recente evolução 
legislativa, a política de enfrentamento à tal problemática ainda não tem sido 
suficiente para superar a histórica violação de direitos humanos setorizados, 
razão pela qual as reflexões ora apresentadas se pautam na defesa de 
postura proativa do Estado quanto ao eficaz planejamento, implementação e 
execução de políticas públicas, como instrumento da máxima efetividade dos 
marcos normativos vigentes, da concreta proteção aos direitos fundamentais 
da mulher vítima de violência, e da transformação da realidade social. 

* Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá; Pós-Graduado em Direito 
Processual; Mestrando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Maringá, área de 
concentração Sociedade e Políticas Públicas; Promotor de Justiça no Estado do Paraná.

SUMáRiO: 1. Introdução; 1.1. Violência de gênero; 1.2. Violência doméstica 
e familiar contra a mulher – o problema e a demanda social; 2. Desafios 
na sociedade contemporânea - estruturação de políticas públicas como 
mecanismo de enfrentamento à violência de gênero e proteção às mulheres, 
vítimas de violência doméstica e familiar; 2.1. Definição de agenda – 
percepção e definição das questões públicas; 2.2. Formulação – diagnóstico 
e desenho de programas; 2.3. Tomada de decisão sobre programas e público-
alvo; 2.4. Implementação – produção e oferta de serviços; 3. Considerações 
finais; 3.1. Avaliação – Análise de resultados e impactos – Decisão sobre a 
continuidade/início do ciclo da política; 4. Referências bibliográficas. 
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ABSTRACT: The current diagnosis of gender violence, related to women in 
household and family context, points out that despite the recent legislative 
developments, the policy of coping with this problem has not been enough to 
overcome the historical sectored violation of human rights, reason which the 
reflections presented here are guided proactive stance in defense of the state 
as the effective planning, implementation and execution of public policy as 
an instrument of maximum effectiveness of existing regulatory frameworks, 
the concrete protection of fundamental rights of women victims of violence, 
and transformation of social reality.

PAlAvRAs-ChAve: Violência de gênero; mulher; âmbito doméstico e 
familiar; dados estatísticos; políticas públicas. 
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1. introdução

1.1. violência de gênero

 As transformações socioeconômicas vivenciadas pelo Brasil, dentre 
elas o crescimento desordenado das cidades, foram experimentadas 
especialmente a partir de 1980, e trouxeram uma explosão da violência 
urbana, notadamente nas grandes cidades, cujos alarmantes e crescentes 
índices de homicídios e delitos violentos, em grande parte relacionados 
ao narcotráfico, gerou um forte e coletivo sentimento de insegurança. 
Atualmente tal fenômeno não está restrito às grandes metrópoles, mas 
também se identifica nas pequenas e médias cidades do país.

 Em tal cenário de violência, medo e ansiedade, os indivíduos reagem 
e moldam seus comportamentos à nova realidade. O temor generalizado 
condiciona as diferenciações sociais, dificulta a sociabilidade e a integração 
social, e contribui para alterações legislativas voltadas para maior repressão 
e punição, inclusive na seara do Direito Penal.

 Tem-se que a violência de gênero estrutura-se – do ponto de vista 
social, cultural, econômico e político – a partir da concepção de que os 
seres humanos estão divididos entre machos e fêmeas, e que a cada sexo 
corresponde lugares, papéis, posição social e poderes desiguais na vida 
privada e pública, na família, no trabalho e na política.

 A partir de análise histórica, constata-se que os machos estruturaram 
o poder patriarcal centrado na desigualdade entre os gêneros masculino e 
feminino. Estabeleceu-se, ao longo dos séculos, contexto de dominação sobre 
as fêmeas, isto é, sobre o gênero feminino. Tal estruturação social equivale 
à identificação de dominação econômica, bem assim estabelecimento de 
poderes de mando e obediência, poder de subserviência em relação às 
mulheres, capaz de atingir o corpo, e a mente.

 Nessa perspectiva, considera-se violência de gênero aquela exercida 
de um sexo sobre o oposto. Em geral, o conceito refere-se à violência contra 
a mulher, sendo que o sujeito passivo é uma pessoa do gênero feminino. 
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1.2. violência doméstica e familiar contra a mulher – o problema 
e a demanda social

 A violência doméstica e familiar contra a mulher apresenta-se como 
espécie de violência de gênero e se configura – cujo conceito é extraído a 
partir da análise de elementos contidos em diploma legislativo – como 
qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial. 

 A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das 
formas de violação dos direitos humanos e ocorre no âmbito da unidade 
doméstica; perante a família; ou em qualquer relação íntima de afeto, na 
qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida. 

 Além disso, são formas de violência doméstica e familiar contra a 
mulher a violência física, a psicológica, a sexual, a patrimonial, e a moral. 

 Ao se analisar o cenário internacional, tem-se que a Organização das 
Nações Unidas-ONU reconheceu a violência contra as mulheres como uma 
forma de discriminação e violação de direitos humanos (Declaração sobre a 
Eliminação da Violência contra as Mulheres, Resolução n. 48/104, de 1993).

 Além disso, a Plataforma de Ação de Pequim, adotada na 4ª 
Conferência Mundial sobre as Mulheres, em 1995, identificou a violência 
contra as mulheres como uma das 12 (doze) áreas críticas de preocupação 
e que requeriam ações urgentes para atingir os objetivos de igualdade, 
desenvolvimento e paz, e clamou por ações de prevenção. Em 2001, 
foi proclamada a Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, 
Xenofobia e Intolerância Conexa – Declaração de Durban e seu Programa de 
Ação – cujo reconhecimento do racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância praticada contra afrodescendentes, povos indígenas, migrantes, 
refugiados e outras vítimas requer dos Estados medidas urgentes para sua 
prevenção, reparação e eliminação para a construção da plena igualdade. 

 O Brasil é signatário de importantes instrumentos internacionais de 
proteção aos direitos humanos das mulheres, no âmbito global e regional. 
No âmbito global destacam-se a Convenção para a Eliminação de Todas 
as Formas de Discriminação contra a Mulher – Convenção CEDAW - e seu 
Protocolo Facultativo, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação Racial. 
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 Por sua vez, no âmbito regional, formalizou-se a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher – Convenção de Belém do Pará. Estes instrumentos, em conjunto 
com a Constituição Federal de 1988, formam um sistema de proteção 
constitucional ampliado e relevante, capazes de traçar importantes 
delineamentos do tema.

 No que tange ao aspecto interno, a Constituição Federal de 19881, 
dispôs em seu art. 226, § 8º, que “a família é a base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado, e este assegurará a assistência à família na 
pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 
violência no âmbito de suas relações”. 

 Referido dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 
n. 11.340/062, a qual previu e indicou mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher.

 Ocorre que embora existentes os comandos normativos de proteção 
acima referidos, os índices relacionados a tal violência de gênero ainda são 
contundentes e alarmantes, nas mais variadas formas e intensidade. Os números 
estarrecedores vão desde os delitos mais leves (ameaça, por exemplo), até a mais 
grave violação de direitos, qual seja o feminicídio (homicídio contra mulheres).

 Tal situação demonstra um déficit de políticas e serviços públicos 
de enfrentamento à violência de gênero ou a ineficácia de tais políticas em 
relação à demanda social, especialmente nos Estados que concentram as 
taxas mais elevadas de tal violência. Além disso, indica como necessário 
e impostergável evoluir na linha da proteção mais ampla a direitos 
fundamentais da pessoa humana, violados ao longo de séculos. 

 Frente a tal raciocínio, é possível se extrair, de acordo com 
ensinamento de MARIA DAS GRAÇAS RUA3, que a questão se constituiu, 
historicamente, como demanda reprimida, entendida como “estado de 
coisas ou não-decisão”, na medida em que embora tenha incomodado, 

1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 5 out. 1988. 
2 BRASIL. Lei n. 11.343/06. Brasília, DF, 7 ago. 2006.
3 Análise de Políticas Públicas: conceitos básicos, capturado do site http://projetos.dieese.org.
br/projetos/SUPROF/Analisepoliticaspublicas.PDF.
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prejudicado, e gerado fortes insatisfações no gênero feminino, por longa 
data, não chegou a mobilizar as autoridades governamentais a ponto de 
gerar um item em suas agendas. Isto é, secularmente a demanda não se 
encontrou entre as prioridades dos tomadores de decisão. 

 Para a autora, “quando este estado de coisas passa a preocupar as 
autoridades e se torna uma prioridade na agenda governamental, então 
tornou-se um ‘problema político’ governamental”. Além disso, “um estado 
de coisas geralmente se transforma em problema político quando mobiliza a 
ação política”.

 É de se ponderar, no entanto, que o tratamento dado à matéria 
se alterou, substancialmente, na última década, período em que o tema 
deixou de ser tratado como estado de coisas e passou a integrar a agenda 
governamental. A partir de acontecimentos sociais e debates parlamentares, 
houve inegável evolução legislativa, que culminou com a elaboração e 
aprovação da denominada Lei Maria da Penha.

2. Desafios na sociedade contemporânea - estruturação de políticas públicas 
como mecanismo de enfrentamento à violência de gênero e proteção às 
mulheres, vítimas de violência doméstica e familiar

2.1. Definição de agenda – Percepção e definição das questões públicas

 Ao longo de séculos, por determinações complexas e questões 
variadas, analisadas pela antropologia e sociologia, bem assim tendo como 
parâmetro a estrutura oligárquica e autoritária, fundada em relação de mando 
e obediência, as mulheres em todo mundo, e as brasileiras, experimentaram 
contexto de inferiorização em relação aos homens. Nas relações domésticas 
e familiares, a submissão econômica as levou também a uma submissão 
física e psicossocial. 

 Apesar de a luta feminina pela construção de identidade e igualdade 
de direitos ter perpassado diversas etapas, jamais houve rompimento das 
relações de dominação, com a consequência direta no contexto de violência 
– em sentido amplo – cuja problemática continua sendo, na atualidade, um 
dos grandes desafios da sociedade e dos Poderes constituídos, passíveis de 
enfrentamento por meio de serviços sociais e políticas públicas.  
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 Consoante apresentado por MARCUS ANDRÉ MELO4, a partir de 
recorte histórico, a política social se inscreve na agenda de intervenção do 
Estado brasileiro no cenário das transformações associadas à Revolução de 
30 e à denominada Era Vargas. De acordo com o autor “o ‘timing’ dessa 
intervenção terá fortes repercussões na evolução da sociedade brasileira, 
uma vez que a política social se constitui num mecanismo de engenharia 
institucional que permitiu a incorporação de atores sociais ao sistema político 
num contexto de baixa institucionalização liberal (Santos, 1998) (...) a política 
social se inscreve num movimento de ‘nation building’ e de integração social 
o qual assume na América Latina especificidades”. 

 Ainda seguindo uma análise histórica, observa-se que a partir do 
advento da Constituição Federal de 1988, houve profunda mudança na forma 
de interação do Estado com a sociedade, cujo ordenamento constitucional 
enalteceu o processo de constituição, disseminação e operação de 
instituições participativas, com significativa ampliação da participação social 
no campo das deliberações e implementação de políticas públicas.

 Importante estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-
IPEA, publicado no ano de 2010, apontou que nas últimas duas décadas se 
acentuou, nos três níveis de governo – e de forma bastante destacada em 
relação ao histórico outrora existente – a participação social, representada por 
meio de conselhos, conferências, comissões, consultas e audiências públicas. 
Para tanto, referido trabalho acentuou que5 “As instituições participativas no 
Brasil têm hoje inegável importância na realidade dos governos, na medida 
em que vêm se disseminando desde o lançamento de suas bases legais 
em 1988, e têm sido integradas de forma gradual e orgânica ao processo 
de concepção, execução e controle de políticas públicas, seja por meio de 
estruturação de sistemas nacionais de políticas públicas, seja por meio da 
vinculação de instituições participativas a instrumentos regulares e estáveis 
de financiamento”. 

 Inserida na agenda social de reivindicações, a discussão voltada 
para proteção a direitos humanos de mulheres vítimas de violência ensejou 
a propositura, discussão e aprovação da conhecida Lei Maria da Penha. 

4 As sete vidas da agenda pública brasileira. In RICO, E. M. (org). Avaliação de políticas sociais: 
uma questão em debate. SP: Cortez: Instituto de Estudos Especiais, 1998. p. 13.
5 Brasil em Desenvolvimento : Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. – Brasília. Ipea. 2010. pp. 561/562.  
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Com efeito, tal diploma legislativo foi um marco normativo e um verdadeiro 
estatuto protetivo para vítimas da referida violência de gênero, o qual 
regulamentou dispositivo constitucional e criou mecanismos para coibir e 
prevenir a violência referida, a partir de um conjunto articulado e integrado 
de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de 
instituições civis e de pessoas físicas.

 Ocorre que a despeito desse contexto participativo e legislativo 
positivo, decorridos sete anos de vigência, ainda se identifica um enorme 
distanciamento entre a norma legislada, e sua efetividade concreta, 
sobretudo no que concerne a medidas integradas de prevenção da violência. 

 De fato, o atual estágio de desenvolvimento do País não mais 
permite ignorar o abismo existente entre a previsão legal abstrata – contida 
nos diplomas internacionais de que é subscritor; no comando mandamental 
contemplado na Lei mais importante do País, qual seja a Constituição Federal; 
e nos dispositivos regulamentadores concebidos na Lei n. 11.340/06 – e a 
concretude real dos serviços e políticas públicas especialmente voltadas para 
a proteção almejada. 

 Necessário, então, que a proteção se efetive de maneira ampla, 
a partir do adequado planejamento, formulação e execução de políticas e 
serviços públicos, sólidos e estruturados, capazes de realizar o enfrentamento 
da problemática existente.

 Portanto, diante do cenário atual, mostra-se inadiável o 
posicionamento do Estado, em seus três níveis de governo, inclusive 
por força das normas cogentes previstas no ordenamento jurídico 
brasileiro, planejar, executar e fiscalizar, de forma ampla, técnica, sólida 
e eficaz, políticas coletivas que verdadeiramente signifiquem evolução e 
transformação na realidade social vivenciada por uma elevada parcela da 
população brasileira.   

2.2. Formulação – Diagnóstico e desenho de programas
 
 A partir de dados apresentados pela Organização-Não-
Governamental Mapa da Violência, vinculada ao Centro Brasileiro de 
Estudos Latino-Americanos – CEBELA, identificam-se números históricos que 
apesar de chocantes, estão em contínua ascensão. Segundo eles, nos trinta 
anos decorridos entre 1980 e 2010 foram assassinadas no País acima de 92 
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mil mulheres, e 43,7 mil só na última década. O número de mortes nesse 
período aumentou em torno de 230%, e mais que triplicou o quantitativo de 
mulheres vítimas de assassinato no Brasil.

 Ainda de acordo com referida ONG, dados coletados de apenas um 
ano (2012) no Brasil, apontoam que houve 70.285 casos de atendimentos 
registrados pelo sistema do Ministério da Saúde, quanto a notificações 
compulsórias de violências contra a mulher, dos quais 4.465 resultaram em 
feminicídios, cujo número era de 1.353 no ano de 1980.

 Por seu turno, o Retrato das Desigualdades de gênero e raça, 
publicado em 2011, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA, 
apontou que enquanto a população masculina vivencia um tipo de violência 
praticada no espaço público, tal como crimes patrimoniais e contra a 
pessoa, as mulheres enfrentam com mais intensidade a violência no espaço 
doméstico. Com o citado estudo, aquilatou-se que 80% dos homens que 
sofreram o mencionado tipo de violência, foram vítimas em um local público, 
enquanto apenas 12,2% foram agredidos em suas próprias residências. Em 
sentido bem diverso, 43,1% das mulheres vítimas de agressão física estavam 
em suas residências, ao passo que 49% se encontravam em lugares públicos. 

 Tais dados sinalizam para uma possível quebra da sensação de 
segurança no espaço doméstico (ou da segurança propriamente dita), 
agravada quando se verifica quem são os autores desta agressão. Entre os 
homens, 46,4% dos autores eram pessoas desconhecidas, mas somente 
2% eram cônjuges ou ex-cônjuges e 5,7% eram parentes. Para 26% das 
mulheres, a violência era perpetrada por seus próprios companheiros ou ex-
companheiros e para 11,3% delas, por algum parente. Ainda que em uma 
proporção alta (29%), a agressão física de mulheres por desconhecidos era 
menos significativa que a de homens. E, por fim, tal publicação indicou que 
44% das mulheres que sofreram agressões físicas de cônjuges e ex-cônjuges 
não procuraram entidades policiais nem tampouco serviços de apoio e 
proteção acerca do problema. 

 Igualmente grave é o cenário apresentado pela Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito-CPMI, do Senado Federal sobre violência 
contra a mulher. No último semestre (julho/2013), referida comissão 
concluiu o relatório final, com 1.045 páginas e 68 recomendações a diversos 
órgãos dos três Poderes, para que a legislação seja cumprida e o problema 
enfrentado de forma efetiva. Além disso, tal relatório apresentou situação 
crítica: i) dentre 84 países pesquisados, o Brasil foi considerado um dos mais 
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violentos, e ocupa a 7ª posição, com uma taxa de 4,4 homicídios, em 100 mil 
mulheres, atrás apenas de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia 
e Colômbia; ii) nos últimos 20 anos, os Estados do Espírito Santo e Alagoas 
alternaram-se nos dois primeiros lugares. Já o Paraná, atualmente ocupa o 
3º lugar, tendo havido o deslocamento de Pernambuco, para a 10ª posição. 

 Diante do diagnóstico, por ocasião dos trabalhos da mencionada CPMI, 
foram apresentados treze projetos de lei, além de estruturação de outros sete, 
ainda não concluídos, objetivando reduzir a violência, garantir a punição dos 
agressores e assegurar atendimento adequado às milhares de vítimas.

 No que concerne ao aspecto local, perante a cidade de Paranavaí, a 
partir de dados fornecidos pela Polícia Civil e Poder Judiciário da Comarca, 
apontou-se que nos últimos dois anos, do total de delitos praticados, 
aproximadamente um terço é contra a mulher, no contexto doméstico ou 
familiar. Com efeito, no ano de 2012, do total de 826 ações criminais ajuizadas, 
180 estiveram relacionadas a tal violência. Tais números representam 22% de 
todas as demandas criminais levadas ao conhecimento do Poder Judiciário, 
já excluídas as que não puderam ser conhecidas em virtude do pedido das 
vítimas de não processar o agressor. Quanto à atividade policial, também 
no ano de 2012, do total de 1.501 inquéritos policiais instaurados, 523 se 
referem a tal espécie de violência, o que aponta o surpreendente percentual 
de 35%. No ano de 2013, tal número estarrecedor não apenas se manteve 
alto, como se elevou, vez que do total de 1.423 inquéritos instaurados, 519 
tiveram relação com a mencionada violência de gênero. Para tanto, em 2013, 
o galopante índice se deu no percentual de 36,5%.

 A apreciação dos dados e informações acima recomenda a urgente 
tomada de decisões governamentais, capazes de alterar o cenário fático 
social. E nesta ótica é que se situam e ganham visibilidade as políticas 
públicas, cujo conceito é apresentado por CELINA SOUZA6, segundo a qual 
“Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento 
que busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar 
essa ação (variável independente) e, quando necessário, propor mudanças 
no rumo ou curso dessas ações (variável dependente). A formulação de 
políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos 
traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações 
que produzirão resultados ou mudanças no mundo real”.

6 Políticas Públicas: uma revisão na literatura - / revista Sociologias, n. 16, jul/dez 2006.
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 Assim, defende-se a aplicação de investimentos e atuação do 
Poder Público, no que se refere à estruturação de políticas setorizadas e 
direcionadas a tal problemática, de modo a superar os patamares de violência 
historicamente experimentados e relacionados a questões variadas. 

2.3. Tomada de decisão sobre programas e público-alvo

 Não se nega que, como regra geral, há uma distância existente entre 
a tomada de decisão sobre programas, serviços ou políticas, e sua efetiva 
implementação, e conforme ensinamento de MARIA DAS GRAÇAS RUA7 “A 
rigor, uma decisão em política pública representa apenas um amontoado 
de intenções sobre a solução de um problema, expressas na forma de 
determinações legais: decretos, resoluções, etc. Nada disso garante que a 
decisão se transforme em ação e que a demanda que deu origem ao processo 
seja efetivamente atendida. Ou seja, não existe um vínculo ou relação direta 
entre o fato de uma decisão ter sido tomada e a sua implementação. E 
também não existe relação ou vínculo direto entre o conteúdo da decisão e 
o resultado da implementação”.

 Assim, frente ao quadro e diagnóstico traçados no item anterior, 
bem assim diante das dificuldades em se efetivar o projeto idealizado por 
meio da tomada de decisões, defende-se que, tal como previsto pela Lei 
n. 11.340/06, a política pública objetivando coibir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher deve ser desenvolvida a partir de um conjunto 
integrado e articulado de ações dos três entes federativos, de modo a se 
efetivar, de maneira sólida:

a) a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, 
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação;

b) a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras 
informações relevantes, com a perspectiva de gênero e de raça ou 
etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização 
de dados, a serem unificados nacionalmente;

c) o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos 

7 RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos
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e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis 
estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica 
e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1o, no 
inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;

d) a implementação de atendimento policial especializado para as 
mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher;

e) a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção 
da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao 
público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos 
instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres;

f) a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros 
instrumentos de promoção de parceria entre órgãos governamentais 
ou entre estes e entidades não-governamentais, tendo por objetivo a 
implementação de programas de erradicação da violência doméstica 
e familiar contra a mulher;

g) a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda 
Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes 
aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de 
gênero e de raça ou etnia;

h) a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia;

i) o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, 
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e 
familiar contra a mulher.

 Não de discute – ao revés, concorda-se – que há maior complexidade 
quanto ao controle e fiscalização do processo nas situações em que haja 
atuação das três esferas políticas acima apontadas (União, Estados, e 
Municípios). Entretanto, dadas as peculiaridades do tema, bem como a 
complexa forma com que se desenvolve no tecido social, a atuação conjunta 
e coordenada dos diversos Poderes Públicos tendem a render melhores 
resultados.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui�ao.htm#art3iv
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2.4. Implementação – Produção e oferta de serviços 

 Já em relação à implementação de políticas públicas, mostra-se 
necessário interação e comunhão de esforços do poder público e sociedade 
civil organizada. Para MARIA DAS GRAÇAS RUA8 “A implementação pode ser 
compreendida como o conjunto de ações realizadas por grupos ou indivíduos 
de natureza pública ou privada, as quais são direcionadas para a consecução 
de objetivos estabelecidos mediante decisões anteriores quanto a políticas. 
Em outras palavras, trata-se das ações para fazer uma política sair do papel e 
funcionar efetivamente.” 

 Nesse sentido, como forma de implementar políticas públicas 
objetivando a tutela dos direitos ora em apreço, argumenta-se pela 
necessidade de planejamento coordenado, no aspecto legislativo, 
orçamentário, e gestão pública  setorizada, além de treinamento técnico 
especializado, a ser empreendido pelo Poder Público naquilo que lhe for 
cabível, bem assim que a autoridade pública envolvida coordene as atividades 
a serem desenvolvidas, ainda que haja a colaboração e participação de 
particulares. Após o que, a produção e a oferta dos serviços ora será iniciada, 
ora ampliada.  
 
 Ademais, a existência de vínculos, integração e colaboração entre 
diferentes órgãos e instituições, é de fundamental importância para que haja 
sucesso na implementação. Aliás, para a referida autora, “há estudos que 
indicam dez pré-condições necessárias para que haja uma implementação 
perfeita, tais como por exemplo o programa deve dispor de tempo e recursos 
suficientes e é necessário que haja perfeita comunicação e coordenação 
entre os vários elementos envolvidos no programa”9.   

 Consoante já apontado, aos agentes que se encontram no ápice do 
processo político, recai a responsabilidade pela implementação, e não raro, 
para que haja sucesso da política. 

 E, finalmente, deve-se trazer como ingrediente imprescindível para 
colaborar com a modelagem, estruturação e efetivação de tal política a ideia 
de esfera pública e democracia participativa.  

8 RUA, Maria das Graças. Análise de Políticas Públicas: Conceitos Básicos.
9 Obra citada.
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 Para tanto, segundo LEONARDO AVRITZER10, o conceito de esfera 
pública constitui a renovação mais importante na teoria democrática da 
segunda metade do séc. XX, além do que tem cumprido um papel central 
na reconstrução de uma concepção participativa de democracia, na medida 
em que através das suas características discursivas, a esfera pública cria 
um espaço para a generalização da ação social, para o reconhecimento da 
diferença e para a ampliação da forma do político.

 E tal autor vai além. Defende que a esfera pública deve se tornar 
mais do que um mero local de discussão informal. Ela se torna um local na 
periferia do sistema político e administrativo, no qual se conectam as redes 
informais de comunicação constituídas por membros dos movimentos 
sociais e das associações civis. Tais instituições têm o próprio espaço público 
como o local de sua deliberação e tomam suas decisões baseadas em formas 
públicas de discussão e deliberação.

 Ainda sob a análise do processo participativo, CAROLE PATEMAN11 
desenvolve a teoria participativa da democracia, segundo a qual os indivíduos 
e suas instituições não podem ser considerados isoladamente. O processo de 
participação, sobretudo em diversos níveis (local, regional, nacional) gera o 
desenvolvimento da democracia. 

 Para este autora, a principal função da participação na teoria da 
democracia participativa é educativa – no mais amplo sentido da palavra, 
tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de prática de habilidade 
e procedimentos democráticos. A participação promove e desenvolve as 
próprias qualidades que lhe são necessárias. Quanto mais os indivíduos 
participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo. Em consequência, 
para que exista uma forma de governo democrático, é necessária a existência 
de uma sociedade participativa, em que todos os sistemas políticos tenham 
sido democratizados e a socialização, por meio da participação, pode ocorrer 
em todas as áreas. 

 De fato, no Brasil, especialmente após a promulgação da Carta 
Magna, consoante outrora apontado, ampliou-se consideravelmente a 
atuação participativa na elaboração e efetivação de políticas públicas, em 
sentido amplo. Destaque especial deve ser dado aos conselhos, cujas bases 

10 Teoria Democrática, Esfera Pública e Participação local. Sociologias. Porto Alegre, 1999.
11 Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro, Pás e Terra, capítulos I e II, p. 9-63.
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normativas e expansivas foram dadas pela Constituição.

 Cite-se, a título exemplificativo, que em sede nacional durante 60 
(sessenta) anos – de 1930 a 1989 – houve a criação de apenas 5 (cinco) 
conselhos; e, no período compreendido entre 1990 a 2009 – apenas 20 
(vinte) anos – foram criados 26 (vinte e seis) novos conselhos12. 

 Realmente, as diversas instâncias de participação, auxiliam o Poder 
Público a planejar, formular e controlar a execução de políticas. E tal não 
se deu de modo diferente em relação à questão da violência doméstica e 
familiar contra a mulher, sendo que a existência de conselhos participativos, 
organizações sociais, e entidades associativas, são exemplos concretos da 
ampliação participativa e da colaboração. Verdadeiramente a atuação de 
tais instituições influenciou positivamente a classe parlamentar federal, 
a ponto de estimulá-la a discutir e aprovar o importante marco legislativo 
compreendido pela Lei n. 11.340/06, já mencionada. 

 A respeito do ponto em discussão, CELINA SOUZA13 discorre 
que “Concorrendo com a influência do ‘novo gerencialismo público’ nas 
políticas públicas, existe uma tentativa, em vários países do mundo em 
desenvolvimento, de implementar políticas públicas de caráter participativo. 
Impulsionadas, por um lado, pelas propostas dos organismos multilaterais e, 
por outro, por mandamentos constitucionais e pelos compromissos assumidos 
por alguns partidos políticos, várias experiências foram implementadas 
visando à inserção de grupos sociais e/ou de interesses na formulação e 
acompanhamento de políticas públicas, principalmente nas políticas sociais. 
No Brasil, são exemplos dessa tentativa os diversos conselhos comunitários 
voltados para as políticas sociais, assim como o Orçamento Participativo. 
Fóruns decisórios como conselhos comunitários e Orçamento Participativo 
seriam os equivalentes políticos da eficiência”.

 Em suma, a ampliação e o fortalecimento das instituições 
participativas tem se apresentado como mecanismo de amadurecimento da 
democracia participativa, com a inclusão da sociedade e de seus cidadãos na 
tomada de decisões fundamentais do Estado, notadamente no que concerne 
à relação de aproximação entre tais entes e a idealização, planejamento, e 
efetivação de políticas públicas.  

12 Brasil em Desenvolvimento : Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada. – Brasília. Ipea. 2010. pp. 561/562.  
13 SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão na literatura - / revista Sociologias, n. 16, jul/
dez 2006.
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3. Considerações finais

3.1.  Avaliação – Análise de resultados e impactos – Decisão sobre 
a continuidade/início do ciclo da política

 Diante do acima apresentado, tem-se que a partir da efetivação 
de uma política pública, imprescindível que o responsável pela sua 
implementação realize um sólido acompanhamento, monitoramento, 
controle e fiscalização permanentes, buscando-se avaliar os resultados 
obtidos, e os impactos causados no tecido social, além de identificar os 
problemas enfrentados para a máxima efetividade do projeto idealizado. 
Nesse sentido as considerações de MARIA DAS GRAÇAS RUA14, a qual conclui 
dizendo “Portanto, o acompanhamento e controle das políticas deve incluir, 
também, o tipo de política e de arena política; o contexto inter e intra-
organizacional dentro do qual ocorre a implementação; e o mundo externo 
sobre o qual a política deverá exercer o seu impacto”.

 Com base em tais análises, mostrar-se-á possível a tomada de 
decisão quanto à viabilidade e necessidade de se dar continuidade à política 
em execução, ou ainda quanto à imprescindibilidade em se realizar novos 
estudos, e planejamentos.

 Independentemente dos resultados alcançados, recomendável 
a divulgação e constante avaliação e estudo dos dados, como forma de 
incrementar a reflexão e amadurecimento em nível de pesquisa científica, e 
no que toca à rede de proteção, formada por instituições e profissionais que 
atuam cotidianamente na tutela dos direitos das mulheres ofendidas. Isso 
porque não raro, o processo de efetivação concreta ocorre em continuidade a 
uma política já em execução; continuidade do próprio processo de formulação; 
evolução em relação a uma política extinta; fracionamento de uma política de 
amplitude maior; ou ainda, ampliação de uma política menor. 

 Assim, de acordo com CELINA SOUZA15, a implementação faria parte 
de um “ciclo da política pública, que por sua vez é constituído dos seguintes 
estágios: definição de agenda, identificação de alternativas, avaliação das 
opções, seleção das opções, implementação e avaliação”. 

14 Obra citada.
15 Obra citada.
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 Nessa perspectiva, a implementação deve enfocada sob uma 
perspectiva interativa, a partir da qual as ações individuais em pontos 
estratégicos tenham condições efetivas de influenciar amplamente os 
resultados obtidos. E tal ocorre na medida em que não há propriamente um 
processo acabado, mas sim um contínuo movimento de interlocução entre 
uma política em andamento, e por vezes em mudança, uma estrutura de 
relações complexas e um mundo exterior também complexo e dinâmico.

 Em suma, a efetivação almejada ocorre a partir de um processo 
continuado de interação e negociação ao longo do tempo, seja em relação 
às instituições envolvidas, seja no que se refere ao engajamento dos 
agentes atuantes. 
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