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Resumo 

 

A presente investigação busca aprofundar a pesquisa desenvolvida junto à Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (SENASP), a qual realizou um 

diagnóstico nas instituições de atendimento a vítimas de violência doméstica nas Cidades de 

Porto Alegre, Belo Horizonte e Distrito Federal. O estudo pretende (a) realizar uma pesquisa 

de campo junto às instituições vinculadas à aplicação da Lei Maria da Penha, a fim de 

averiguar o contexto em que as medidas protetivas são aplicadas, bem como os critérios 

utilizados na concessão das mesmas; e (b) analisar o contexto teórico das pesquisas em 

segurança pública no Brasil e as formas de aprimoramento de políticas públicas. 

Nesse sentido, a ampliação e a qualificação do atendimento às vítimas de violência 

doméstica no país, caracterizado por altas taxas de criminalidade e de vitimização, são 

prioridades no âmbito das políticas públicas de segurança. Contudo, diversas pesquisas 

apontam para o agravamento da violência contra mulheres no âmbito da violência doméstica e 

sexual. Para além do crime de homicídio, monitorável em âmbito nacional, outros tipos de 

violência afetam esse público, que passa a depender de atendimento nas instituições de saúde, 

segurança e justiça em busca de tratamento, proteção, processamento e reparação em relação à 

violação sofrida. Nesse contexto, parte-se da hipótese que a Lei Maria da Penha é um 

importante instrumento na concretização de medidas de segurança pública para mulheres e a 

investigação sobre a eficácia de suas medidas faz-se necessária para aprimorar os meios de 

auxílio às vítimas. 

Assim sendo, pretende-se analisar a relação entre o quadro de desenvolvimento de 

políticas públicas em segurança no Brasil e os critérios de aplicação das medidas protetivas 

nas instituições investigadas, especialmente no que tange à eficácia do atendimento e proteção 
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das mulheres vítimas de violência doméstica frente aos agressores. Nesse momento, estamos 

procedendo à revisão bibliográfica para, em breve, partir para a fase que se enquadra no 

método empírico. 
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