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Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres: um
olhar na realidade do Estado do Pará
Rosana Ribeiro Moraes
A presente produção objetiva explanar sobre a atuação do governo do Estado do Pará
no que se refere às respostas que estão sendo garantidas frente ao fenômeno da violência
contra as mulheres, notadamente, a violência doméstica e familiar, numa análise temporal
entre os anos de 2007 a 2012, considerando a fase de evolução da política que ganhou status
de política pública de Estado, a partir da adesão ao Pacto Nacional pelo Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres.
Palavras-chave: violência, gênero, políticas.

Políticas de Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres: una mirada a
la realidad del Estado de Pará
La presente producción objetiva explanar sobre la actuación del gobierno del Estado de
Pará en el que se refiere a las respuestas que están siendo garantizadas frente al fenómeno
de la violencia contra las mujeres, principalmente, la violencia doméstica y familiar, en
un análisis temporal entre los años de 2007 a 2012, considerando la fase de evolución de
la política que ganó status de política pública de Estado, a partir de la adhesión al Pacto
Nacional por el Enfrentamiento a la Violencia contra las Mujeres.
Palabras clave: violencia, género, políticas.

Policies for Addressing Violence against Women: a look at the reality of Pará,
northern Brazil
The present paper examines the responsiveness of the government of Pará (northern
Brazil) to violence against women policies. It focuses on the measures to face domestic
violence carried out by the state government from 2007 to 2012. It addresses the current
state government policy and how it has evolved since Para’s adhesion to the National Pact
to Combat Violence against Women.
Keywords: violence, gender, policies.
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