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Resumo 

 

O presente trabalho tem acompanhado as aplicações das políticas sociais do Pronasci - 

programa nacional de segurança publica com cidadania - mais especificamente em uma 

particularidade; programa “Mulheres da Paz” no município de Alvorada – região 

metropolitana de Porto Alegre. A partir de um referencial teórico, buscamos compreender as 

formas de relação que se estabelece entre a sociedade civil e o Estado de modo a identificar os 

direitos sociais que estão constitucionalmente garantidos em uma democracia, dessa forma, 

com base no conceito de cidadania, como é entendido, sendo um “status concedido a todos 

aqueles membros integrais de uma sociedade”, continuamente enriquecido com direitos e 

obrigações (Marshall), sendo eles: direitos sociais, políticos e civis, e que se tornam em 

grande medida desconhecidos ou subtraídos na forma de reconhecimento jurídico por parte 

dessas populações. O objetivo da pesquisa se concentra em verificar os modelos de políticas 

sociais e a suas formas que se difundem na aplicação das mesmas, sendo elas, uma política 

governamental que se pretende emancipadora em medidas de prevenção a violência. Com 

base nos planos operacionais, buscamos acompanhar as formas de aplicação e aproximação 

do Estado com os agentes civis que estão envolvidos nesse programa (Mulheres da Paz). 

A metodologia empregada na pesquisa se baseia em observação participante, 

acompanhamento dos cursos de capacitação para as mulheres que estão envolvidas no projeto 

- “Mulheres da Paz”, com também, entrevistas abertas, semi-estruturadas; verificação dos 

documentos oficiais do Pronasci no site do Ministério da Justiça, e também, as publicações da 

STASC – Alvorada/RS – Secretaria do Trabalho, assistência social e Cidadania – responsável 

pela aplicação da(s) política(s). 


