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 POLÍTICA

Origem grega, politikó, que exprime a condição de

participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os

rumos da cidade, a pólis.
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POLÍTICA

- Ligada aos poderes legislativo, executivo e

judiciário (política institucional).

- Está ligado aquilo que é urbano, da cidade.

- Atividade humana relacionada ao exercício do

poder.

- Abrange o Estado e vai além do Estado.

- Aristóteles – o ser humano é animal político.

- Pessoa política.
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POLÍTICAS PÚBLICAS

Como surgiu:

 Na Europa – tradição de estudos e pesquisas

concentrados mais na análise sobre o Estado e suas

instituições do que na ação dos governos.

 Nos EUA – surge como área de conhecimento e

disciplina acadêmica sem estabelecer bases

teóricas sobre o papel do Estado. Estudo centrado

na ação dos governos.

 Brasil – ganha visibilidade no pós guerra a partir das

novas visões sobre o papel dos governos - com a

adoção de políticas restritivas de gastos.
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 POLÍTICA PÚBLICA

 No ponto de vista etimológico – significa participação do

povo nas decisões da cidade, do território.

Ao logo da história a participação foi se construindo de

forma direta ou indireta (representação).

O agente fundamental no acontecimento da política 

pública sempre foi o Estado.

- Há várias definições
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 Definição de Sergio Azevedo, 2003:

“Política pública é tudo o que um governo faz e deixa de

fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas

omissões”.

• Política e política pública – distinção:

• Política – ligada ao governo, mas também é praticada pela

sociedade civil

• Política Pública - exclusiva do governo (formulação,

deliberação, implementação e monitoramento).

• Política

 representa decisão diante do choque de interesses.

 desenha as formas de organização dos grupos na sociedade, sejam

eles econômicos, étnicos, de gênero, culturais, religiosos e outros.
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 Tipos de Políticas Públicas:

Redistributivas / Distributivas /Regulatórias

 Redistributivas: redistribuição de renda na forma de

recursos e/ou de financiamento de equipamentos e serviços

públicos. Ex: bolsa-escola, bolsa-universitária, cesta básica,

renda cidadã, isenção de IPTU e de taxas de energia e/ou

água para famílias carentes.

 Distributivas: ações cotidianas que todo e qualquer governo

precisa fazer. Ligada à oferta de equipamentos e serviços de

acordo com a demanda social ou a pressão dos grupos de

interesse. Ex: podas de árvores, os reparos em uma creche,

a implementação de um projeto de educação ambiental ou a

limpeza de um córrego, dentre outros.
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 Regulatórias: Ligada ao campo de ação do poder

legislativo. Elaboração das leis que autorizarão os governos

a fazerem ou não determinada política pública redistributiva
ou distributiva.

Esse tipo de política possui importância fundamental, pois é

por ela que os recursos públicos são liberados para a

implementação das outras políticas
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Estado democrático de direito 
garante a proteção aos direitos 
dos cidadãos e defende através 
das leis as garantias 
fundamentais, baseadas no 
chamado "Princípio da Dignidade 
Humana”.
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• O Estado é responsável pela proteção aos cidadãos e pela

regulação de relações econômicas e sociais;

• Como forma de intervenção implementa Políticas públicas

para o desenvolvimento econômico e enfrentamento das

problemáticas sociais;

• Políticas públicas são direitos dos cidadãos; conquista da

cidadania e obrigação do Estado.

Como o Estado intervém nas questões que são públicas: 

Ação Reguladora Ação Interventora

•Legislação
•Agências reguladoras
•Esfera de negociações

• Serviços Públicos
•Estatais
•Agências de Fomentos.
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São DIRETRIZES (regras, princípios, procedimentos) que 

norteiam a ação do poder público nas questões públicas (da 

sociedade como um todo); 

São explicitadas em LEIS, PROGRAMAS, LINHAS DE 

FINANCIAMENTO que orientam um conjunto de ações e a 

aplicação de recursos públicos; 

São materializadas num CONJUNTO DE AÇÕES que devem ser 

desenvolvidas pelos Municípios, Estados e União para atender 

necessidades básicas da sociedade, com os bens e serviços que 

garantam uma vida digna; 

O que garante ser público é o seu conteúdo: a quem se 

destinam seus resultados, os benefícios e como se dá o 

seu processo de elaboração 
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Promoção do desenvolvimento econômico (promover 

a reprodução e acumulação de capital na esfera 

produtiva); 

Ampliar e efetivar direitos de cidadania que são 

conquistados nas lutas sociais; 

Responder as demandas (necessidades) dos setores 

da sociedade considerados como mais vulneráveis; 

Regular conflitos entre atores sociais (conflitos de 

interesses de classes e grupos). 

As demandas (necessidades) são interpretadas por aqueles 

que ocupam o poder, mas são influenciadas por uma AGENDA 

que se cria na sociedade através da pressão política e 

mobilização social 
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Formular é definir...

O QUÊ, QUANDO, COM QUE CONSEQUÊNCIA e PARA QUEM.

O processo de formulação depende do... 

• Tipo de Regime Político (democrático/participativo ou 

autoritário); 

• Grau de Organização da sociedade civil; 

• Cultura Política existente;

Modelos ou padrões de gestão de políticas públicas: 

• CORPORATIVISTA - regulação de interesses 

• TECNICISTA - centralismo burocrático 

• PARTICIPATIVO - gestão participativa 
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• O que define o caráter público nas 

políticas públicas? 

A origem dos recursos: a fonte dos fundos 

públicos é a sociedade; 

A finalidade pública: sanar problemas 

públicos, que dizem respeito a toda a 

sociedade ou que resultem em benefícios para 

toda a sociedade; 
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O acesso público: as “regras do jogo” são 

de conhecimento público; 

A gestão pública: a sociedade participa dos 

processos de planejamento, execução e 

controle; 

A responsabilidade da execução pública: 

dever do estado e direito do cidadão. 

15



•O discurso e os objetivos são do bem 

comum, mas os resultados são 

segmentados, atendem os interesses de 

alguns setores da sociedade 

(corporativismo); 

• O acesso é seletivo, mediatizado por 

relações particularistas, informais ou ilegais 

(clientelismo); 
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• Garantir o controle da sociedade sobre os 

fundos públicos - CONTROLE SOCIAL. 

• Aumentar o número de participantes na disputa 

pelos recursos - PARTICIPAÇÃO CIDADÃ. 

• Aumentar a tributação das grandes fortunas e 

do capital especulativo para financiamento das 

políticas sociais - JUSTIÇA SOCIAL.

• Políticas públicas voltadas para os graves 

problemas sociais - INVERSÃO DE PRIORIDADES. 
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•Garantir acesso aos serviços com boa 

qualidade para todos – UNIVERSALIZAÇÃO. 

• Fortalecer as esferas e mecanismos públicos 

não estatais - GESTÃO PARTICIPATIVA. 

• Responsabilização do Estado e da sociedade 

na busca conjunta de soluções aos problemas 

sociais - CO-RESPONSABILIDADE E 

COMPLEMENTARIDADE. 
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•A gestão é orientada por padrões autoritários, 

centralizadores e inibidores da participação e controle 

social - AUTORITARISMO E TECNICISMO; 

• A execução depende da vontade política do 

governo/governantes, inibindo a consciência de 

direitos, prevalecendo ações emergenciais e 

paliativas: como favor, tutela e dependência. 

• A total dependência das políticas sociais, culturais e 

ambientais em relação às políticas econômicas: 

economicismo e descontinuidade.
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QUAIS PROPOSTAS TÊM SIDO APRESENTADAS 
PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL

• O acesso se dá pelas regras do mercado: 

quem pode, paga: privatização. 

• O Estado deve ser responsável, junto com 

a sociedade, pelos setores mais vulneráveis 

que não tenham condições de satisfazer 

suas necessidades no mercado – os 

excluídos: focalização.

• Participação é restrita para não gerar 

demandas ou voltada para a colaboração na 

execução, isto é na redução de custos: 

racionalidade administrativa
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MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Elaboração e formulação: diagnóstico 

participativo; identificação de experiências 

exitosas; debate público e mobilização da 

sociedade civil; 

Decisão (definição em torno de 

alternativas): fóruns, congressos, conselhos 

gestores etc. Processo de disputa e 

negociação de interesses e prioridades; 
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MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS

Implementação: conselhos e comissões para 

detalhar modelos e projetos; orçamento; 

mobilização dos meios disponíveis; 

mapeamento das parcerias; 

Execução, Controle e Avaliação: os 

conselhos, fóruns e comissões podem tornar 

públicas as ações e seus resultados, 

controlar os recursos e mobilizar a 

sociedade para participar e cobrar as 

decisões. 
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Conhecimento da realidade

Diagnósticos

Avaliação

Formulação

Ciclo das Políticas Públicas

Implementação/ação

CONTROLE SOCIAL

Decisão

Paulo Jannuzzi
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SOCIAL NÃO É 
REPARAÇÃO

politicas 
compensatórias

Tem que ultrapassar a perspectiva da 
carência, do que falta

na dimensão do DIREITO
reconhecimento da pessoa como 
SUJEITO DE DIREITOS

Não é INDIVIDUAL
Pressupõe relações sociais –
vínculos   sociais

redes de sociabilidade
recursos mobilizados

dinâmicas de atores e territórios

esta concepção nos remete à noção de 
PÚBLICO 

de COMUM (pois estamos falando de 
coletivos)
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PÚBLICO

Universalidade

visibilidade

Compromisso

Civicoética

Transparencia

nas

decisões

Luiz Eduardo Wanderley
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O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO 
FEMININA

• Nos anos 60 surgem movimentos feministas que promovem 
acaloradas discussões sobre a sexualidade da mulher e sobre a 
necessidade das mulheres participarem ativamente na vida 
politica e social. 

• Uma das formas que julgaram eficiente para chamar a atenção 
da opinião pública para a causa feminina foi a queima dos 
soutiens em praça pública.

• Tornaram-se reivindicativas, e começaram em maior número a 
procurar entrar no mercado de trabalho, cujo rendimento lhes 
confere relativa independência financeira.
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• A partir dos anos de1970 a violência contra a mulher
começa a ser denunciada e alvo de investigação, deixando
de ser um assunto particular.

• A partir dos anos de 1980 que começaram a se organizar,
a nível mundial, grandes movimentações contra a violência
exercida contra as mulheres.

• Criou-se então o slogan: Os direitos das mulheres são
direitos humanos.

• Grupos ativistas de ambos os sexos passam a usar uma
terminologia inspirada nos princípios da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, invocando,
nomeadamente:

• 1. A afirmação da não discriminação.

• 2. A afirmação da dignidade e valor inerentes a cada
ser humano.
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• Em 1993 realiza-se em Viena a 2º Conferência
Mundial dos Direitos Humanos, que assume o
compromisso de integrar os direitos humanos das

• mulheres em todo o sistema de direitos humanos
da ONU.

• A Declaração de Viena afirma, expressamente:

• Os direitos humanos das mulheres são parte
essencial e indivisível dos direitos humanos
universais.

• A insistência em afirmar que os direitos das
mulheres também são direitos humanos justifica-
se porque, embora as declarações internacionais
dos direitos humanos proclamem a igualdade de
todos, tal igualdade fica, em muitos casos,
restringida apenas ao papel.
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• Estes fatos sensibilizam as delegações dos diferentes
países, os quais assumiram a urgência de criar condições
necessárias para a potencializar do papel da mulher na
sociedade, a fim de possibilitar a concretização do que tinha
sido expresso na Declaração de Viena.

• A questão dos direitos humanos das mulheres não se
resolve por decreto, mas por uma mudança das
mentalidades.

• O reconhecimento da igualdade de direitos sem distinção
de sexo só se tornará real se ocorrerem alterações
significativas no modo de pensar dos homens e das
mulheres.

• As delegações dos países representados consideram ser a
educação o meio mais eficaz de alterar a mentalidade das
pessoas, libertando-as de preconceitos ligados à
discriminação.
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O que são direitos humanos 
das mulheres? 

• Direitos humanos e especificidades de gênero
• Direitos políticos
• Direitos econômicos,
• Direitos sociais e culturais
• Direitos sexuais e reprodutivos
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I DIREITOS POLÍTICOS

• Pós-1988: discriminações positivas na lei para assegurar a 

igualdade material Lei Federal nº 9.029/95: proíbe que 

empregadores exijam de funcionárias ou de candidatas a 

vagas de emprego atestados de esterilidade ou de gravidez.

• Lei Federal nº 9.504/97: determina que todos os partidos 

políticos deverão preencher suas vagas para candidaturas à 

proporção de ao menos 30% e 70% para cada sexo.

• Lei Federal 11.340/06 (Lei Maria da Penha): cria mecanismos 

de proteção específicos para mulheres vítimas de violência 

doméstica.
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II. Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

• Garantia de igualdade perante a lei é insuficiente 

para assegurar que, na prática, todos os indivíduos 

tenham igual acesso a bens e direitos.

• Direitos econômicos e sociais: associados ao 

direito à igualdade material. 

• Princípio da isonomia: tratar igualmente os iguais e 

desigualmente os desiguais, na medida de suas 

desigualdades
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Os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Cont.)

• Algumas conquistas da CF 88 Art. 7º - São direitos dos trabalhadores 

urbanos e rurais (...): XX - proteção do mercado de trabalho da 

mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; 

• XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 

a duração de cento e vinte dias; 

• XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei (5 dias) XXV -

assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento 

até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré- escolas 

• A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 

de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios 

que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos 

termos da lei, a: II - proteção à maternidade, especialmente à 

gestante; Art A assistência social será prestada a quem dela 

necessitar, independentemente de contribuição à seguridade 

social, e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à 

infância, à adolescência e à velhice;
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III. Os Direitos sexuais e reprodutivos 

• Direitos relacionados ao exercício da reprodução e 

ao exercício da sexualidade( ambos são direitos 

humanos).

• Pouca implementação de direitos reconhecidos no 

plano jurídico.

• Direito de acesso a contraceptivos

• Direito à interrupção da gravidez indesejada

• Direito à assistência pré-natal

• Falta de políticas para promoção da paternidade 

responsável

• Estereótipos de gênero 

• Percepções machistas- Influência de valores 

religiosos cristãos hegemônicos
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS 
MULHERES

• Apesar dos avanços a nível legislativo e a nível de 
atitudes e mentalidades, a mulher continua, na 
prática, a ter de enfrentar um conjunto de 
situações que urge solucionar.

• Dois dos problemas com que a mulher 
atualmente se confronta: 

• 1) discriminação no trabalho 

• 2) violência doméstica.
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DISCRIMINAÇÃO NO 
TRABALHO

• Na Declaração Universal dos Direitos Humanos é 
clara quanto à não discriminação do trabalho:

• 1) Toda a pessoa tem o direito ao trabalho, à 
livre escolha do seu trabalho, a condições 
equitativas e satisfatórias de trabalho, e à 
proteção contra o desemprego.

• 2) Toda a pessoa tem direito, sem discriminação 
nenhuma, a salário igual por trabalho igual.
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• Normalmente, a violência é exercida sobre a 
mulher, muitas vezes também sobre os filhos, e é 
uma forma de o homem demonstrar o seu poder 
e superioridade física. 

• É mítica a ideia de que violência familiar não 
passa de uma conduta reativa do homem à 
provocação efetuada pela mulher.

• O século XX terminou, mas transporta para o 
tempo que se segue os problemas que tanto 
atormentam as suas vítimas. 

• Dentre esses problemas a violência doméstica 
continua a construir uma verdadeira praga.
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• As condutas violentas constituem um fenômeno 
que tende, em cada caso, a agudizar-se, 
culminando muitas vezes na morte das vítimas.

• Insultos, pancadas, humilhação, ferimentos, 
fraturas, ameaças, chantagem, uso de armas e 
morte são exemplos de condutas observadas em 
todas as classes sociais e que em muitos casos 
permanecem impunes por não serem 
denunciadas pelos sujeitos agredidos.
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Políticas de Saúde no Brasil

• Saúde = nunca ocupou papel central no cenário político, tanto
em relação a solução de agravos que atinge à população,
quanto na destinação de recursos para o setor;

• Política de Saúde = resultante de um conjunto de embates
políticos e ideológicos que comporta diferentes interesses e
sujeitos, inclusive do plano internacional;

• Ação do Estado = Respostas fragmentadas a reivindicações
sociais e emergenciais (controle de epidemias, filantropia e
prática liberal) por muito tempo;
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Visão da Mulher

• Função procriativa; 

• Corpo Feminino = reduzido a sua

capacidade reprodutiva;

• Significação = restrita aos órgãos

reprodutores (útero, trompas e

ovários);

• Questões femininas = tratadas

com conservadorismo;

• Políticas e Programas ofertados na

saúde = dicotomia no

planejamento e na execução;
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Políticas de Saúde da Mulher até 1980

• Voltadas para problemas da gestação e do parto;

• Objetivos = Identificação das causas de mortalidade
materna e desnutrição infantil;

• Mulher = grupo dos vulneráveis, incapacitados,
beneficiária passiva;

• Maternidade = papel + relevante;

• Ações viabilizadas = Programa de Saúde Materno-
infantil e do leite.
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Questões Relegadas

• Preventiva e diagnóstico de doenças 

sexualmente transmissíveis;

• Gravidez indesejada;

• Abortamento;

• Métodos e técnicas de controle de fertilidade;

• Climatério e menopausa.
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Questões Impulsionadoras de Mudanças

Crescimento demográfico populacional X pobreza;

• Elevação dos índices de morbidade e de mortalidade materna;
• Degradação qualitativa dos serviços de saúde;
• Ausência de priorização da saúde da mulher nas propostas de 

gestão;

• Incremento do contingente feminino no grupo de óbitos por patologias, 
antes predominantemente masculinas;

• Ano Internacional da Mulher (1975)/Década da Mulher (1975/1985) = 
pressão por políticas públicas.

• Reforma Sanitária;
• SUS = saúde no âmbito da Seguridade Social.
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SUS

• Saúde como direito de todos e dever do Estado;

• Implementação de políticas estratégicas, como as da saúde
da criança, adolescente e jovem, da mulher e do trabalhador,
bem como prevenção e controle de doenças;

• Ampliação da cobertura assistencial;

• Redução da taxa de mortalidade infantil;

• Melhoria da assistência pré-natal e índices de aleitamento
materno;

• Redução da taxa de partos cesáreas;

• Queda nas internações por diarréias e pneumonia;

• Organização da atenção básica via PSF;

• Aumento dos investimentos nessa área;
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Impactos na Saúde

da Mulher

• Definição de 3 linhas de ação:

1) Apoio em sua dimensão reprodutiva;

2) Redução da mortalidade feminina;

3) Combate a violência contra mulher;
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A Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher/2004

• Após 2002, tivemos um ciclo de políticas públicas voltadas à saúde integral das
mulheres.

Orientada pelos pontos fundamentais:

• Igualdade e respeito à diversidade – mulheres e homens são iguais em seus
direitos;

• Eqüidade – observando-se os direitos universais e as questões específicas das
mulheres;

• Autonomia das mulheres – poder de decisão sobre o seu corpo e vida;

• Laicidade do Estado – políticas para mulheres livres de princípios religiosos;

• Universalidade das políticas – para todas as mulheres;

• Justiça social – com vistas a superação das desigualdades sociais;

• Transparência dos atos públicos;

• Participação e controle social – debate e participação feminina na formulação,
implementação, avaliação e controle das políticas.

46



Metas Prioritárias no Enfrentamento à 
Violência Contra Mulheres

• Ampliar e aperfeiçoar a Rede de Prevenção e Atendimento às Mulheres em
situação de violência;

• Revisar e implementar a legislação nacional e garantir a aplicação dos
tratados internacionais visando o aperfeiçoamento dos mecanismos de
enfrentamento à violência conta às mulheres;

• Promover ações preventivas em relação à violência doméstica e sexual;

• Produzir e sistematizar dados e informações sobre a violência contra as
mulheres;

• Capacitar profissionais das áreas de segurança pública, saúde, educação e
assistência psicossocial na temática violência de gênero;

• Ampliar o acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita.
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A Saúde da Mulher Hoje

• Política com ênfase na saúde materna e mais duas

prioridades, o câncer de mama e do colo uterino;

• Consonância com discurso internacional dos

Objetivos do Milênio;

• Aborto = uma medida sanitária indispensável =

relegada;
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