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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objeto de pesquisa os relatórios produzidos pela 
Polícia Civil do Estado de Goiás, como expressão de Inteligência Estratégica de 
Polícia Judiciária e as deliberações populares do “Pacto Social Goiás Pela Vida”. 
Esta política pública de segurança está sendo formulada com a finalidade de propor 
estratégias e ações para mensurar, acompanhar e diminuir determinados índices de 
criminalidade e violência, escolhidos dentre outras variáveis que influenciam a 
sensação de insegurança em áreas integradas de segurança pública. A pesquisa se 
justifica porque, diferentemente de políticas de segurança pública, historicamente 
formuladas de modo isolado e que tem se concentrado, tradicionalmente, na alta 
administração pública, assim como protagonizado todos os outros estágios do ciclo 
de políticas públicas, desde a montagem da agenda, a tomada de decisão, a 
implementação até a avaliação, o referido pacto conferiu a cidadãos das respectivas 
áreas geográficas (áreas de segurança pública), em que residem ou trabalham, a 
possibilidade de participar e deliberar acerca das políticas a serem formuladas. 
Partindo da hipótese que mais que 50% das demandas populares apresentadas nas 
deliberações foram constatadas nos relatórios, com o resultado da análise, 
pretende-se demonstrar a relevância da atividade de inteligência estratégica quando 
desempenhada em consonância com a participação e deliberação popular para, 
observar o princípio da eficiência, na formulação de políticas públicas de segurança. 
 
Palavras-chave: Inteligência Policial. Inteligência Estratégica. Segurança Pública. 
Políticas Públicas. Democracia Participativa. 
 
 
ABSTRACT 
 
This research object is the police reports set produced by Goiás Civil Police, as 
Strategic Intelligence assignment of Judiciary Police, and the popular deliberations of 
the program called “Goiás Social Pact for Life”. This public security policy is being 
formulated to propose tactics and actions to measure, monitor and reduce crime 
rates and violence levels, chosen among other variables that can influence the sense 
of insecurity in certain areas. The research is justified because, unlike police security 
policy, historically formulated in an isolated way, and that has traditionally been 
concentrated in the high public administration, as well as carried out all the other 
policy cycle stages, since agenda setting through decision making, policy 
implementation and evaluation, this program offers citizens the possibility of 

                                                             
1 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás (2002) e especialização em 
Ciências Criminais, Direito Constitucional e Gestão Pública. Mestrando em Ciências Políticas pela 
Universidade Federal de Goiás. Delegado de Polícia com experiência nas áreas de Gestão Pública e 
de Direito, com ênfase em Direito Penal e Processo Penal, assim como nas áreas de Direito 
Constitucional e Administrativo. 
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participating and discussing the policies to be formulated. Based on the hypothesis 
that more than 50% of the popular demands topics presented in the deliberations are 
the same as verified in the police reports, the analysis result intended to demonstrate 
the relevance of the strategic intelligence activity, when performed in accordance 
with the popular participation and deliberation, to acknowledge citizens problem 
recognition and observe the administrative principle of efficiency, in public security 
policy formulation. 
 
 
Keywords: Police Intelligence. Strategic Intelligence. Public Security. Policy. 
Participative Democracy.  



 
 
 

5 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objeto de pesquisa os relatórios produzidos 

pela Polícia Civil do Estado de Goiás para formulação da política pública de segurança 

“Pacto Social Goiás Pela Vida”, como expressão de Inteligência Estratégica de Polícia 

Judiciária, e o resultado das deliberações populares do referido pacto. 

Assim, pretende-se responder se os integrantes das equipes designadas 

para relatar as vulnerabilidades sociais e riscos potenciais constatados nas áreas de 

sua responsabilidade, constataram problemas de insegurança que encontraram 

correspondência com os temas deliberados da fase de participação popular do “Pacto 

Social Goiás Pela Vida”. Partindo da hipótese de que tal proporção supera mais que 

50%, demonstrar-se-á qual o parâmetro entre eles. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, fundada em políticas 

públicas de segurança, inteligência de segurança pública e democracia participativa, 

bem como documental, analisando o conteúdo dos relatórios, dos dados relativos à 

deliberação popular processados pelos formuladores do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, 

além das possíveis estratégias e ações para a segurança pública elaboradas por estes.  

No corpo deste artigo serão abordadas, inicialmente, a temática relacionada 

à formulação de políticas públicas de segurança, no contexto brasileiro, distinguindo-as 

de políticas de segurança pública, correlacionando o reconhecimento do problema a ser 

solucionado por cada uma das duas com os estágios do ciclo de políticas públicas que 

as diferem.  

Sem uma delimitação bem clara do que se trata políticas de segurança 

pública e políticas públicas de segurança, inadequada a solução para um problema, por 

se confundir seu efeito com sua causa. Como resultado tem-se a implementação de 

uma política que não consegue atender ao princípio constitucional da eficiência. 

Posteriormente, serão apresentados fundamentos que recomendam ampliar 

a participação e deliberação popular na colaboração entre sociedade civil e 

administração pública para se encontrar soluções ao problema da insegurança. Isso se 

justifica para atender ao texto constitucional de 1988, depois que, no capítulo III do 

Título V, que sistematiza a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, foi 

formalmente previsto que a segurança pública é dever do Estado, direito e 

responsabilidade de todos. 
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Desse modo, diferentemente do contexto histórico brasileiro das políticas 

de segurança pública vinham sendo formuladas de modo isolado e se concentrado, 

tradicionalmente, na alta administração pública, que protagonizava todos os outros 

estágios do ciclo de políticas públicas, desde a montagem da agenda, a tomada de 

decisão, a implementação até a avaliação, no que concerne às políticas públicas de 

segurança é imprescindível atender aos preceitos constitucionais. 

Então, o “Pacto Social Goiás Pela Vida”, assim considerado, como sendo 

uma política pública de segurança; os respectivos relatórios informação produzidos pela 

Polícia Civil, como expressão de Inteligência Estratégica de Polícia Judiciária para 

implementação desta política; os problemas, as vulnerabilidades sociais e riscos 

potenciais encontrados nas áreas integradas de segurança pública que compõem as 

regiões integradas do Estado de Goiás serão analisados; e demonstrar-se-á qual 

percentual de similaridade estes relatórios encontraram com as propostas apresentadas 

pelos integrantes das reuniões e conferências da fase de participação popular do 

aludido pacto, assim como as proporções entre os primeiros e cada uma das 

possíveis estratégias e ações para a segurança pública elaboradas pelos 

formuladores do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, atingindo o objetivo proposto. 

 

 

 

1 FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA  

 

Para desenvolvimento da pesquisa em epígrafe, inicialmente, foi preciso 

estabelecer uma distinção entre políticas públicas de segurança e políticas de 

segurança pública, correlacionando a contribuição já prestada por diversos autores 

(ADORNO, 1996; BALESTRERI, 2002; FILOCRE, 2009; OLIVEIRA, 2016), com as 

teorias que estudam os estágios do ciclo de políticas públicas (HOWLETT, 2013). O 

cerne desta questão, ao serem analisadas as maneiras de reconhecimento do 

problema de insegurança, parte da premissa de que políticas de segurança pública 

são apenas uma dimensão do que se compreende por políticas públicas de 

segurança. 

De acordo com Adorno (1996), Ricardo Balestreri (2002), D'Aquino Filocre 

(2009), Oliveira (2016), e correlacionando suas compreensões com a concepção de 

Howlett (2013), as políticas públicas de segurança são um conjunto de decisões 
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inter-relacionadas, tomadas pelo Poder Público, pelas estruturas responsáveis por 

políticas sociais e pela sociedade civil, que dizem respeito à seleção de objetivos e 

múltiplas estratégias de controle social, no enfrentamento do fenômeno da violência, 

da sensação de insegurança, e da constante tentativa de estabilização dos índices 

de criminalidade, bem como dos instrumentos e mecanismos necessários para 

alcançá-los, dentro da margem de discricionariedade e legalidade que delimitam as 

ações propostas como soluções. Através desta percepção, infere-se que a 

identificação do problema é tarefa complexa, uma vez que sensação de insegurança 

é subjetiva e violência e criminalidade são fenômenos intrincados e de causas 

diversas. Por isso, demandam táticas e ferramentas multifatoriais que efetivamente 

proporcionem a concretização de direitos sociais como educação, saúde, seguridade 

social, habitação digna, atividade laboral lícita, lazer, esporte, cultura, turismo, ou 

seja, todo o arquétipo de uma vida digna, racionalizando as últimas ratio de controle 

social e punição. 

Por outro lado, políticas de segurança pública restringem-se a um conjunto 

de programas, estratégias, processos e ações voltados à manutenção da ordem 

pública, da estabilidade social e aplicação da justiça, mediante controle repressivo-

penal da criminalidade e sanção de comportamentos indesejados que ofendam bens 

jurídicos relevantes tutelados pelo Estado, por meio de sistema criminal, ou seja, 

sistemas de Policia, de Justiça (em sentido estrito) e Penitenciário. Aqui, a solução a 

ser apresentada para o problema de insegurança parte pelo aparelhamento das 

instituições policiais e fiscalizadoras, dos órgãos judiciais e penitenciários, de 

estruturação e aperfeiçoamento das instituições destinadas a estes fins. 

Conforme análise de Mark Moore (2003), depreende-se que o sistema 

público nacional de segurança adotou um modelo profissional no exercício do 

controle social, no enfrentamento do fenômeno da violência e nas ações que visam 

atenuar a sensação de insegurança. O papel de controle e estabilização de índices 

de criminalidade, bem como da escolha e uso dos instrumentos e mecanismos 

necessários para alcançá-los é atribuição de burocratas elegidos por seleção pública 

e preparados mediante técnicas e métodos bastante específicos para desempenho 

de suas funções. E é justamente em razão deste hipotético alto grau de 

especialização profissional das ações e do aspecto de legalidade que as delimitam, 

que se tem justificado a concentração de todas as etapas do ciclo de políticas 

públicas nessa tecnoestrutura. 
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Não obstante, políticas públicas de segurança apresentam um alcance 

maior do que políticas de segurança pública e, por isso, devem ser formuladas, 

implementadas e avaliadas de acordo com o maior volume de informações possível, 

de diversos órgãos dos mais variados setores da administração pública (HOWLETT, 

2013), ou seja, das secretarias e/ou ministérios voltados para a educação, saúde, 

seguridade social, indústria, comércio e trabalho, esporte e lazer, cultura, 

planejamento urbano, dentre outros, assim como da própria sociedade civil 

(FILOCRE, 2009; CORRÊA e DURAES, 2015) 

Portanto, considerando a distinção acima, pode-se considerar o “Pacto 

Social Goiás Pela Vida” como uma política pública de segurança, por contemplar a 

participação e deliberação popular tanto na fase de reconhecimento do problema, como 

também na própria fase de formulação da política, ou seja, no desenho propriamente 

dito, assim como em razão das propostas populares, resultantes do processamento dos 

dados relativos à deliberação popular pelos formuladores do pacto, e as possíveis 

estratégias e ações para a segurança pública elaboradas pelos mesmos, direcionarem-

se a horizontes múltiplos, das mais diversas áreas de atuação da esfera pública e 

buscarem alcançar o maior número de soluções possíveis para os problemas de 

insegurança. Neste sentido, passa-se à análise de ambas as características. 

 

 

 

2. PARTICIPAÇÃO E DELIBERAÇÃO POPULAR NA FORMULAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA 

 

Feita a distinção na seção anterior, fundamental é considerar que políticas 

públicas de segurança não podem ser decididas de modos isolados e 

centralizadores, nem implementadas de maneira fragmentada, setorialmente, em 

modelos top down, e essencialmente excludentes da participação da sociedade civil 

nos seus processos de formulação (FISHER, 2003; HOWLETT, 2013; HUPE, 2014), 

sob pena de incompatibilidade com o texto constitucional de 1988, principalmente no 

âmbito da Segurança Pública, depois que no capítulo III do Título V, que sistematiza 

a Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, foi formalmente previsto pelo 

artigo 144 que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de 

todos. Daqui decorre a importância da participação e deliberação popular. 
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Neste contexto, útil recorrer aos estudos de Putnam (2006), o qual 

identificou uma forte densidade de associações entre indivíduos e a existência de 

relações sociais de reciprocidade entre eles, uma cooperação baseada em regras 

compartilhadas e em mútua confiança, como duas das principais características 

garantidoras de uma sociedade civil verdadeiramente democrática. 

Este capital social, assim denominado pelo autor, em referência às redes de 

engajamento cívico, normas, confiança social, ou seja, a todos estes elementos de 

organização social que facilitam a coordenação e a cooperação em benefício recíproco 

dos indivíduos, formam uma espécie de estoque ao passar do tempo, na medida que a 

sociedade civil tramita em seu processo histórico, permitindo uma participação cada vez 

maior dos cidadãos na identificação dos problemas públicos que devem receber 

atenção estatal, bem como da formulação de soluções para eles e, principalmente, das 

decisões que devem ser tomadas para solucioná-los (PUTNAM, 2006). 

Sua análise permite avaliar, de maneira bastante peculiar, as 

transformações sociais em contextos diferentes, em alguns casos até mesmo 

contraditórios, e o resultado das mesmas decisões políticas implementadas nestas 

realidades diversas, de modo a esclarecer como uma sociedade civil em que os 

indivíduos vão participando cada vez da vida política edifica instituições de caráter 

muito mais democrático, que diminuem as desigualdades sociais entre os cidadãos, 

do que nas áreas em que não se desenvolve este engajamento cívico. 

No ensejo, entende-se que participação e deliberação popular na condução 

democrática dos destinos da respectiva população não deve se esgotar no exercício 

do sufrágio (PATEMAN, 1992; COHEN, 1997; JÜRGEN HABERMAS, 1995; C. B. 

MACPHERSON, apud NOBRE, 2004; MANSBRIDGE, 2009, apud TAVARES, 2016; 

FRASER, 2007). Há uma mudança de visão no sentido de que as tomadas de decisão 

cotidianas sobre soluções possíveis para os mais variados problemas (opções 

políticas) devem ser acessíveis aos cidadãos em geral e não somente aos seus 

representantes. A idéia de participação e deliberação popular nos interesses do 

Estado ultrapassa a concepção da escolha de um candidato para um cargo público. 

 
A teoria da democracia participativa é construída em torno da 
afirmação central de que os indivíduos e suas instituições não podem 
ser considerados isoladamente. A existência de instituições 
representativas a nível nacional não basta para a democracia; pois o 
máximo de participação de todas as pessoas, a socialização ou 
“treinamento social”, precisa ocorrer em outras esferas, de modo que 
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as atitudes e qualidades psicológicas necessárias possam se 
desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio 
processo de participação. A principal função da participação na teoria 
da democracia participativa é, portanto, educativa; no mais amplo 
sentido desta palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de 
aquisição de prática de habilidades e procedimentos democráticos. 
(PATEMAN, 1992, p. 60-1) 

 

Ademais, sobre a importância do procedimento deliberativo, Bernard 

Manin (2007), Carole Pateman (1992), Jürgen Habermas (1995), e Leonardo 

Avritzer (2000) entendem que o momento argumentativo é crucial para a democracia 

deliberativa tanto quanto a tomada de decisão, pois é nele que os indivíduos se 

instruem sobre o problema, apresentam suas opiniões, queixas e sugestões, 

chegando às melhores compreensões sobre as possíveis formas de solução, 

induzindo a formulação e orientando a implementação das políticas públicas. 

 
Como já foi dito, o centro normativo da minha concepção é a noção 
de paridade de participação. De acordo com essa norma, a justiça 
requer arranjos sociais que permitam a todos os membros (adultos) 
da sociedade interagir uns com os outros como parceiros. Para que a 
paridade de participação seja possível, eu afirmo que, pelo menos, 
duas condições devem ser satisfeitas. Primeiro, a distribuição dos 
recursos materiais deve dar-se de modo que assegure a 
independência e voz dos participantes. Essa eu denomino a 
condição objetiva da paridade participativa. Ela exclui formas e níveis 
de desigualdade material e dependência econômica que impedem a 
paridade de participação. Desse modo, são excluídos os arranjos 
sociais que institucionalizam a privação, a exploração e as grandes 
disparidades de riqueza, renda e tempo livre, negando, assim, a 
algumas pessoas os meios e as oportunidades de interagir com 
outros como parceiros. Ao contrário, a segunda condição requer que 
os padrões institucionalizados de valoração cultural expressem igual 
respeito a todos os participantes e assegurem igual oportunidade 
para alcançar estima social. Essa eu denomino condição 
intersubjetiva de paridade participativa. Ela exclui normas 
institucionalizadas que sistematicamente depreciam algumas 
categorias de pessoas e as características associadas a elas. Nesse 
sentido, são excluídos os padrões institucionalizados de valores que 
negam a algumas pessoas a condição de parceiros integrais na 
interação, seja sobrecarregando-os com uma excessiva atribuição de 
“diferença”, seja falhando em reconhecer o que lhes é distintivo. 
(FRASER, 2007, p. 101-138) 

 

Assim, o diálogo, a discussão, os debates em que os cidadãos podem 

exprimir com liberdade as suas opiniões sobre temas que lhes são caros, a 

persuasão e a concessão seriam fundamentais para promover o senso associativo, 

dos membros independentes que passam a sentir pertencerem a um contexto maior, 
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vislumbrando, por meio do reconhecimento acerca de suas limitações individuais, 

que dependem do conjunto para tarefas que não conseguiram realizar sozinhos, ao 

passo que vão aprendendo a se autogovernar comunitariamente. 

Depreende-se que os participantes de uma conferência de políticas 

públicas podem chegar a entendimentos comuns pelas mais diversas maneiras, 

conforme exemplifica, e ao mesmo tempo categorizam, Mansbridge, Bohman, 

Chambers, Estlund, Follesdal, Fung, Lafont, Manin e Marti (2009, apud TAVARES, 

2016).  

Posicionamentos individuais que se apresentassem inicialmente rivais ou 

contraditórios, em virtude da falta de informações ou esclarecimentos dos 

conferencistas sobre a temática, poderiam, na sequência, serem compreendidos 

como convergentes, ou seja, por meio da prática discursiva, atores descobririam 

que, ao invés de se posicionarem de lados opostos, eles estariam, na verdade, do 

mesmo lado. Interesses inicialmente tidos como opções diversas, confrontantes 

entre si ou direcionadas para finalidades diferentes, poderiam, pelo processo de 

mediação, numa negociação interativa, serem substituídos por uma terceira opção 

tida pelos atores como a que atende, ao máximo, a pretensão anterior dos 

conferencistas. E ainda haveria a possibilidade para que os participantes pudessem, 

em processos de negociações completamente cooperativas, deliberarem uma opção 

melhor para a solução do problema discutido, chegando a um entendimento mútuo, 

um resultado compreendido por todos, ainda que inferior ao que colocavam em suas 

opiniões iniciais, como a melhor forma de resolver uma dada situação. 

(MANSBRIDGE, 2009, apud TAVARES, 2016). 

Enfim, a mudança de visão insulada para uma abertura com fulcro na 

participação e deliberação democráticas quando da formulação de políticas públicas 

de segurança, a serem implementadas numa área em questão, pode ressaltar o lado 

colaborativo e a sensação de pertencimento à respectiva comunidade, quando 

cidadãos que, inicialmente, tinham diversas formas de reconhecer um problema que 

eleva a sensação de insegurança, bem como visões diferentes quando à seleção de 

objetivos e estratégias de controle social, no enfrentamento do fenômeno da 

violência, conseguem, ao final de um diálogo, discussões e debates, com 

oportunidades iguais para todos se participarem e deliberarem, proporem soluções 

conjuntas, além de aproximar, ainda mais, policy making dos sujeitos a quem se 

destinam. 
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3. INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE SEGURANÇA 

 

Abordadas as temáticas sobre políticas públicas de segurança e 

participação e deliberação popular nas suas formulações, resta agora apontar o 

quão relevante a atividade de inteligência estratégica consonante com as demandas 

de uma população para dar solidez às tomadas de decisão de gestores superiores 

do sistema de segurança. Estes tomadores de decisão precisam escolher o que 

fazer, ou não fazer, dentre uma gama de opções que lhes são apresentadas, a 

depender das soluções pretendidas por eles, cabendo à atividade de inteligência 

estratégica apresentar estas opções, dentro daquilo que é atingível, o que, por sua 

vez, está sujeito aos fatores contextuais e às características políticas existentes, e 

também pelos fatores submetidos ao processo histórico gradual em que uma 

combinação de políticas foi sendo construída lentamente ao longo do tempo, por 

meio de mudanças incrementais ou reformulações sucessivas. 

Estabelecendo uma congruidade entre Barreto e Went (2013) e Hupe e 

Hill (2007), a atividade de inteligência, diversamente do que se consubstancia 

políticas de segurança pública, de modelo policial profissional, top-down, em que, de 

modo isolado e centralizador, a alta cúpula do sistema de segurança pública e seus 

assessores (policy makers) servem-se de relatórios de profissionais 

hierarquicamente inferiores, decorrentes de análises criminais, para determinar 

quais ações e estratégias deverão ser implementadas, para a formulação de 

políticas públicas de segurança as técnicas de pesquisa em fontes abertas, 

entrevistas em história-cobertura, entre outras medidas de trabalho de campo, em 

que as soluções práticas para os problemas cotidianos de uma determinada 

sociedade são encontrados no nível de prestação de serviço ao destinatário final, 

tem o condão de subsidiar políticas públicas de segurança.  

Para tanto, indispensável para o profissional de nível de rua (street-level 

bureaucrats), ou seja, o agente de campo da inteligência em segurança, manter-se 

em constante estado de atenção, tentando observar, perceber e obter a maior 

quantidade de dados relacionados ao problema que se quer ver solucionado através 

de uma política pública de segurança, para produzir as informações necessárias a 

prestar o assessoramento em sua formulação. Aqui, o nível de rua passa a 
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protagonizar todas as etapas do ciclo de políticas públicas (HOWLETT, 2013), em 

modelos de implementação bottom-up (de baixo para cima) e outros híbridos (HUPE 

e HILL, 2007). 

Por meio deste processo cognitivo, atividades de inteligência estratégica 

devem levantar todos os fatores que tenham relação com o problema de 

insegurança, mediante processo de relação de causalidade, na perspectiva 

regressiva de encontrar sua origem. Se a causa do problema não é encontrada, 

conseqüentemente, a solução proposta não atende ao princípio da eficiência. 

Por outro lado, a atividade de inteligência estratégica auxilia na previsão 

de ameaças futuras, que tendem a surgir frente ao diagnóstico encontrado, 

possibilitando que fatores de risco sejam mitigados e oportunidades sejam 

encontradas dentro de um cenário menos incerto (ANDRADE e ALBUQUERQUE, 

2013). Ademais, ainda que sejam apontadas as soluções mais adequadas às 

causas de determinados problemas de insegurança, ainda que os riscos, as 

ameaças e as vulnerabilidades sejam previamente traçadas no sentido de diminuir 

as chances de uma decisão ineficaz e ineficiente, tomadores de decisão devem ter 

acesso a um prospecto das conseqüências de cada decisão a ser anunciada, mais 

precisamente de suas implicações positivas e negativas. 

Uma vez assimilado o conhecimento sobre a temática que envolve o 

problema perseguido e as soluções desejadas, é preciso manter a vigilância ativa 

para, assim que se abra uma janela de oportunidade em que o problema da política 

pública possa entrar na agenda governamental, sejam executadas as primeiras 

ações de articulação institucional.  

Durante a articulação institucional, é preciso ter conhecimento de todos 

atores abrangidos no processo (interessados ou stakeholders), para que a etapa de 

negociação estatal seja ultrapassada. Aqui, toda a população que é afetada pelo 

problema está envolvida. Não há como estipular metas ou detalhar ações sem 

produção de conhecimento relacionado à estrutura organizacional da instituição, das 

pessoas que a compõem (recursos humanos), de sua estrutura material (recursos 

materiais), dos custos de execução ou implementação, e de seu financiamento, e 

mais importante ainda, dos destinatários das políticas. 

Para a formulação de uma política pública, a atividade de inteligência 

estratégica, além de analisar cenários, avaliar riscos e encontrar oportunidades, de 

acordo com a realidade institucional, buscando empregar aquilo que a instituição 
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apresenta como ponto positivo (força) e amenizando suas vulnerabilidades/ 

fraquezas, de maneira a apresentar potenciais prognósticos para o objetivo 

perseguido ou problema diagnosticado, precisa encontrar na população alvo quais 

as principais demandas que merecem ser atendidas.  

Sem conhecimento das potenciais soluções do problema em epígrafe ou 

das possíveis maneiras de atingir os objetivos dos projetos, não há como os 

tomadores de decisão aprovarem com precisão o cronograma de ações estipulado, 

a indicação dos responsáveis em cada uma das atividades, tampouco avaliar sua 

implementação de acordo com que a população demanda.  

Destarte, importante destacar que no âmbito da segurança, a formulação 

das políticas públicas e sua implementação não raras vezes acontecem em sinergia, 

às vezes simultaneamente, outras, paulatinamente. Principalmente quando as 

soluções para os problemas nascem de baixo para cima, de forma que algumas 

estratégias e ações são formuladas ao mesmo tempo em que outras estão sendo 

implementadas para o mesmo fim, ou para suplementar o resultado de outras (DIAS, 

2009; HUPE e HILL, 2007). 

No caso do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, a equipe de profissionais 

responsável pela formulação, e futuras implementação e avaliação, organizou as 

informações processadas pelos agentes de campo e coletadas diretamente dos 

cidadãos da área, por meio da ferramenta de conferência, quais as questões que 

recorrentemente dão causa à insegurança e desordem pública. Ao passo que o 

resultado de cada uma das estratégias e ações a serem realizadas serão avaliadas, 

mais uma vez haverá necessidade de novas atividades de Inteligência Estratégica 

de Polícia Judiciária para reorientar o planejamento estratégico elaborado, 

retroalimentando-o, reformulando-o, visando o assessoramento com outras 

possíveis soluções na tomada de novas decisões. 

Enfim, esta atividade de inteligência estratégica relacionada à 

identificação das demandas populares é, portanto, imprescindível para o 

reconhecimento do problema a ser solucionado, assim como as possíveis 

resoluções a serem apresentadas para tomadores de decisão podem encontrar 

parâmetros com propostas de soluções deliberadas pela própria população. 
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4. METODOLOGIA 

 

Este trabalho se propôs a buscar dados e processar informações na 

tentativa de auxiliar os estudos atuais a preencher as lacunas do conhecimento 

científico que tratam da atividade de inteligência estratégica como inerente ao 

processo de formulação de políticas públicas de segurança, assim como seu design 

ou implementação mediante participação e deliberação popular, usando de uma 

abordagem de pensamento hipotético-dedutivo, por meio da formulação da hipótese 

de que os relatórios situacionais produzidos pela Polícia Civil do Estado de Goiás 

apresentaram similaridade com as propostas apresentadas pelos integrantes das 

reuniões da fase de participação popular na implementação da política pública 

"Pacto Social Goiás Pela Vida”, e pelo processo dedutivo, concluir em qual grau 

houve similaridade. 

Apesar de predominantemente quali-quantitativa, a pesquisa também é 

bibliográfica, pois lançou mão da leitura das obras as quais faz referência, além do 

levantamento documental, organizando os dados coletados, processando-os e 

demonstrando o percentual de pertinência temática entre eles. 

Para realizar a observação direta extensiva na pesquisa realizada, foram 

coletados os aludidos relatórios situacionais junto à Secretaria de Segurança Pública 

do Estado de Goiás, assim como os documentos de “consolidação das propostas” 

dos integrantes das conferências promovidas durante a fase de participação e 

deliberação popular do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, “modelo de plano de ação” e 

“protocolo geral de intenções para a segurança pública”. 

Do universo de relatórios produzidos foram extraídos os pontos comuns 

referentes aos problemas, vulnerabilidades sociais e potencialidades encontradas 

nas áreas integradas de segurança pública que compõem as regiões integradas do 

Estado de Goiás. Do universo de documentos relacionados ao “Pacto Social Goiás 

Pela Vida”, foram extraídas como amostra a consolidação dos relatórios dos 

formulários preenchidos pelos integrantes das reuniões da fase de participação e 

deliberação popular. 

Do universo de documentos relacionados ao “Pacto Social Goiás Pela 

Vida”, foi extraída como amostra a consolidação dos formulários preenchidos pelos 

integrantes das conferências da fase de participação e deliberação popular, 
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classificados em tabulação realizada pelos servidores responsáveis pela formulação 

da referida política pública. 

Por outro lado, analisou-se o conteúdo do documento “Protocolo Geral de 

Intenções que celebram entre si o Estado e o Município” também desenvolvido pelos 

servidores responsáveis pela formulação da política pública “Pacto Social Goiás 

Pela Vida”, como possíveis estratégias e ações para a segurança pública na sua 

futura implementação. 

Então, uma vez montado o banco de dados, foram aplicados testes com a 

finalidade de obter informações que permitam medir quais pontos das propostas dos 

integrantes das conferências promovidas durante a fase de participação e 

deliberação popular do “Pacto Social Goiás Pela Vida” (variáveis dependentes) 

encontraram similaridade temática com os pontos comuns referentes aos problemas, 

vulnerabilidades sociais e potencialidades encontradas nas áreas integradas de 

segurança pública que compõem as regiões integradas do Estado de Goiás, 

resultante da tabulação dos relatórios situacionais produzidos pelas equipes da 

Polícia Civil, como forma de atividade de inteligência estratégica, para a política 

pública em epígrafe (variável independente), e em qual proporção houve variação da 

frequência. 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Nesta seção será analisado em que medida os relatórios situacionais 

produzidos pela Polícia Civil do Estado de Goiás, como expressão de Inteligência 

Estratégica de Polícia Judiciária, encontraram problemas de insegurança (situações 

de vulnerabilidade, risco potencial, etc) similares às propostas dos integrantes das 

conferências promovidas durante a fase de participação popular da política pública 

“Pacto Social Goiás Pela Vida”. 

O “Pacto Social Goiás Pela Vida” é uma política pública de segurança 

coordenado pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás que se propõe a 

orientar órgãos públicos das esferas estadual e municipal, assim como instituições 

privadas e indivíduos, para a solução de problemas de segurança primária que 

demandem ações interdependentes, de curto, médio e longo prazos, que fortaleçam 
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a redução dos fatores propiciadores de crimes, catalisando a transformação da 

cultura de violência para a de conciliação e pacificação, em 21 municípios que 

responderam por 89% dos crimes contra a vida e contra o patrimônio cometidos no 

ano de 20152.  

Tendo como um de seus cinco eixos de atuação a Inteligência e 

Estratégia, o “Pacto Social Goiás Pela Vida” contou com atividades de inteligência 

estratégica desempenhada por equipes da Polícia Civil do Estado de Goiás, que 

realizaram 39 (trinta e nove) relatórios situacionais, com a finalidade de relatar quais 

as principais vulnerabilidades encontradas num dado espaço urbano e como isso 

pôde ter relação com os índices de criminalidade colhidos e analisados. 

Os 39 (trinta e nove) não seguiram um padrão específico previamente 

estabelecido para a coleta dos respectivos dados. O preenchimento destes relatórios 

se deu no formato de campo aberto, onde a elaboração do texto foi livre e o 

processamento dos dados em tabela ou quadros coube à discricionariedade de cada 

equipe. Por isso, foi necessário analisar o conteúdo de cada um dos relatórios, para 

identificar padrões, situações de vulnerabilidade e riscos potenciais similares em 

cada documento, classificando-as em indicadores, iniciando por aqueles próprios de 

políticas de segurança pública e, passo a passo, prosseguindo para políticas 

públicas de segurança, mais amplas e multisetoriais, conforme o quadro a seguir: 

 

Quadro 01 – Classificação das situações de vulnerabilidades e risco potencial relatadas  
Padrões encontrados nos relatórios de informação relacionados às situações de vulnerabilidades e 
risco potencial 

1º 

As forças policiais da área que foi alvo do trabalho da equipe, responsáveis pelo controle social e 
prevenção à violência, pela investigação dos casos ocorridos e pela repressão/punição, não se 
encontram adequadamente aparelhadas para exercer seu mister, principalmente pela insuficiência de 
servidores e pela quantidade de unidades inferior ao que seria necessário; 

2º 

Não há a figura do “guarda de proximidade” na área em estudo, em decorrência da ausência de pessoas 
nas imediações, seja em decorrência dos moradores deixarem o local para trabalhar em outro lugar, seja 
em virtude da inexistência de empresas ou industrias, repartições públicas ou outras instituições 
privadas, em que trabalhadores poderiam nesta figura ser enquadrados; 

3º 
Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe não estão instaladas Câmeras de Sistema Público 
de Monitoramento, ou o número instalado é insuficiente para cobrir todo o perímetro que seria 
necessário; 

4º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, foram encontrados diversos pontos (imóveis 
residenciais, comerciais ou abandonados), que pela expertise policial dos membros da equipe 
responsável pelo relatório, assemelham-se a locais usados para o uso e tráfico de drogas em pequenas 
porções (bocas de fumo, mocós, inferninho, crackolândia, etc.); 

5º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, foram encontrados diversos imóveis residenciais, 
comerciais ou de outra natureza em péssimo estado de conservação, quando não abandonados, que 
oferecem risco de desabamento ou, que podem usados para o uso e tráfico de drogas em pequenas 
porções, cuja solução alternativa seria desapropriar, ou até mesmo, impor perdimento; 

                                                             
2 http://www.ssp.go.gov.br/destaques/aviso-de-pauta-pacto-social-goias-pela-vida-conferencias-
municipais-comecam-nessa-terca-feira.html 
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6º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, foram encontrados diversos pontos (imóveis 
residenciais, comerciais ou abandonados), que pela expertise policial dos membros da equipe 
responsável pelo relatório, assemelham-se a locais usados para compra-e-venda de objetos de 
procedência incerta (possivelmente proveniente de crime ou outra infração legal); 

7º 
Na área que foi alvo do trabalho de análise criminal da equipe, foram encontrados diversos pontos de 
aglomeração de transeuntes, presença de moradores, ou situações similares, onde foram noticiadas 
diversas situações de crime contra o patrimônio; 

8º 

A rede de informação que deveria ligar a sociedade ao policiamento da área que foi alvo do trabalho de 
campo da equipe não funciona de maneira adequada a facilitar a comunicação de notícias de infrações 
e/ou crimes que no perímetro em questão, e em suas imediações, estejam ocorrendo, assim como a 
suposta autoria destas condutas indesejadas; 

9º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes não foi presenciada atuação 
policial direcionada a pontos críticos, mesmo em horários mais prováveis de ocorrência de acordo com o 
trabalho de análise criminal realizado anteriormente; ou, em entrevista informal (mediante técnica 
“história cobertura”), por moradores, trabalhadores e/ou transeuntes foi reclamada a 
inexistência/insuficiência de tal atividade; 

10º 

Durante o trabalho de campo da equipe, pelos seus integrantes foi presenciado, ou por moradores, 
trabalhadores e/ou transeuntes foi informado, que há aumento de fluxo de pessoas, em determinados 
dias e horas, principalmente no final do período vespertino e noturno, em estabelecimentos comerciais 
ligados à venda de bebidas alcoólicas, e/ou "jogos de salão", e/ou outras de natureza semelhante; 

11º A área-alvo do trabalho da equipe não é abrangida por Conselho Comunitário de Segurança; 

12º 
O Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG) que abrange a área-alvo do trabalho da equipe não 
promove, periodicamente, uma quantidade reuniões adequadas à respectiva incidência/mancha criminal 
constatada; 

13º 

Durante o trabalho de campo da equipe, pelos moradores e trabalhadores informalmente entrevistados 
foi dito que não há, na área-alvo, reuniões comunitárias promovidas por outras entidades, instituições, 
órgãos públicos, ou qualquer outro ator da sociedade civil organizada, que tratem de temas relacionados 
a emprego e renda, finanças, segurança, educação, saúde, etc, em quantidade adequada à respectiva 
incidência/mancha criminal constatada; 

14º 
A área-alvo do trabalho da equipe não é suficientemente atendida por programas de prevenção à 
violência em ambiente educacional, tais como Escola sem Drogas e PROERD; 

15º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes não foi presenciado, ou pelas famílias, 
moradores e trabalhadores foi informado que as escolas situadas na área-alvo não abrem suas portas à 
comunidade, ou reservam tempo suficiente para palestras, cursos e eventos esportivos/culturais; 

16º 
Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificado, ou pelas 
famílias, moradores e trabalhadores foi informado, que a estrutura das escolas é insuficiente para a 
demanda de alunos ou falta manutenção; 

17º 
Ainda não foi instalado Conselho Tutelar na área-alvo do trabalho da equipe, ou Conselho Tutelar 
responsável pelo atendimento não funciona de acordo com a demanda; 

18º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes não foi presenciado, ou pelas famílias, 
moradores e trabalhadores foi informado que atividades de iniciação Esportiva/Cultural não são 
promovidas ou, quando há, são insuficientes à demanda; 

19º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes não foi encontrado local que ofereça 
cursos técnicos e profissionalizantes para jovens ou, quando há, as ofertas são insuficientes à demanda; 

20º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foram constatados bens públicos 
obsoletos, danificados, sem manutenção, etc. 

21º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foram observados pontos em que não há 
iluminação pública ou, em alguns locais que existe, ela é insuficiente; 

22º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foram observados pontos de lixo 
acumulado, ruas sujas, lotes e/ou terrenos baldios com mato-alto, lixo e entulho; 

23º 
Durante o trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foram observados elevado índice de 
violações do código de posturas municipal; 

24º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificado, ou pelas 
famílias, moradores e trabalhadores foi informado, que não há regras estabelecidas para o horário de 
fechamento de estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e/ou que explorem atividades de "jogos 
de salão" e/ou outras atividades de diversão de natureza semelhante; 

25º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificado, ou pelas 
famílias, moradores e trabalhadores foi informado, que as pessoas que já foram presas não são 
atendidas nem acompanhadas por programas de ressocialização e que, portanto, grande parte continua 
cometendo infrações, crimes e/ou outras condutas indesejadas; 
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26º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificado, ou pelas 
famílias, moradores e trabalhadores foi informado, que adolescentes que já cometeram infrações não 
são atendidas nem acompanhadas por programas de ressocialização e que, portanto, grande parte 
continua cometendo infrações e/ou outras condutas indesejadas; 

27º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo, pelas famílias, moradores e trabalhadores informalmente 
entrevistados foi reclamado que não está havendo oferta suficiente de empregos, sendo, também, 
verificado pelos integrantes da equipe, que diversos jovens e adultos parecem transitar pelas ruas, 
aparentemente sem ocupação, destino ou finalidade; 

28º 

Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificada uma quantidade 
muito grande de crianças e adolescentes desacompanhados de seus responsáveis, transitando pelas 
ruas, aparentemente sem ocupação, destino ou finalidade, em horários que deveriam estar em aula, ou 
no período noturno, quando já deveriam estar recolhidos em suas casas; 

29º 
Na área que foi alvo do trabalho de campo da equipe, por seus integrantes foi verificado, ou pelas 
famílias, moradores e trabalhadores foi informado, que não há unidades e/ou programas de saúde não 
funcionam adequadamente, nem unidades e/ou programas de acompanhamento psicológico; 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. Autor 2018. 

 

Paralelamente a isso, servidores da Secretaria de Segurança Pública de 

Goiás responsáveis pelo desenho e implementação do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 

organizaram e auxiliaram a promover um ciclo de conferências municipais, num total 

de 23 (vinte e três), em que as populações dos municípios de Águas Lindas, Alexânia, 

Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental, Cristalina, Formosa, Goianésia, 

Goiânia, Itumbiara, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Senador Canedo, 

Santo Antônio do Descoberto e Trindade tiveram oportunidade de participar, 

apresentar suas demandas relacionadas à temática de segurança, bem como 

deliberar sobre quais seriam os principais destaques a serem solucionados3. Cada 

participante pôde exercer esta colaboração a partir do preenchimento de formulários 

padronizados, de campos abertos, onde puderam ser escritos toda e qualquer 

sugestão, opinião e demanda relacionada ao tema.  

A tabela a seguir demonstra a quantidade de formulários preenchidos, 

recebidos em cada cidade em que houve conferência promovida durante a fase de 

participação e deliberação popular do pacto e o quanto cada conferência influenciou 

na quantidade final levada em conta pela equipe responsável para identificação das 

propostas. 

 
Tabela 01 - Formulários recebidos nas conferências 

Município 
Quantidade de formulários recebidos nas conferências promovidas durante a 
fase de participação e deliberação popular do “Pacto Social Goiás Pela Vida”. 

Índice 

Águas Lindas 115 12,97% 

Alexânia 22 2,48% 

Anápolis 56 6,31% 

Aparecida de Goiânia 27 3,04% 

Cidade Ocidental 47 5,30% 

Cristalina 31 3,49% 

                                                             
3 http://www.ssp.go.gov.br/destaques/aviso-de-pauta-pacto-social-goias-pela-vida-conferencias-
municipais-comecam-nessa-terca-feira.html 
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Formosa 115 12,97% 

Goianésia 35 3,95% 

Goiânia 131 14,77% 

Itumbiara 49 5,52% 

Luziânia 72 8,12% 

Novo Gama 47 5,30% 

Planaltina 38 4,28% 

Rio Verde 29 3,27% 

Senador Canedo 22 2,48% 

Santo Antônio do Descoberto 40 4,51% 

Trindade 11 1,24% 

Total de Formulários  887 100% 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. Autor 2018. 

 

Uma vez que foi adotado o modelo aberto para o campo de 

preenchimento de demandas, sugestões, opiniões e reclamações, foi necessário 

que integrantes da equipe de servidores da Secretaria de Segurança Pública de 

Goiás responsáveis pelo desenho e implementação do “Pacto Social Goiás Pela 

Vida” identificassem, tecnicamente, quais as propostas contidas em cada um dos 

formulários preenchidos pelos participantes das conferências. Feito isso, foi 

necessário identificar padrões nas situações de vulnerabilidade e riscos potenciais, 

sugestões e reclamações preenchidas para classificá-las de modo a abranger 

similaridades.  

Das 887 (oitocentos e oitenta e sete) formulários em epígrafe, foram 

classificadas as seguintes propostas: 

 
Tabela 02 - Propostas identificadas com base nos formulários recebidos 

Propostas fundamentadas nos formulários recebidos nas conferências promovidas 
durante a fase de participação e deliberação popular do “Pacto Social Goiás Pela 
Vida” 

Número de 
propostas 

Índice 

1 Iniciação Esportiva/Cultural 82 9,67% 

2 
Palestras com Envolvimento Social (emprego e renda, finanças, segurança, 
educação, saúde, etc.) 

62 7,31% 

3 Educação em tempo integral 52 6,13% 

4 
Abertura da escola para a comunidade (palestras, cursos e eventos 
esportivos/culturais) 

49 5,78% 

5 Cursos técnicos e profissionalizantes para os Jovens 45 5,31% 

6 Atuação direcionada da Polícia em horários e pontos críticos 42 4,95% 

7 Implantação/Fortalecimento dos CONSEGs e GGIM 40 4,72% 

8 Reuniões periódicas do CONSEG com a comunidade 40 4,72% 

9 Ações Culturais/Esportivas regionalizadas 37 4,36% 

10 Ronda Escolar 36 4,25% 

11 Guarda de proximidade 32 3,77% 

12 Reforma de aparelhos públicos 25 2,95% 

13 
Aparelhar melhor as forças policiais (pessoal, veículos, armamento e meios 
de comunicação) 

22 2,59% 
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14 Intensificação de programas de prevenção como PROERD 22 2,59% 

15 Criar uma rede de informação ligada a sociedade facilitando denuncias 22 2,59% 

16 Alteração na legislação para aumentar a penalização 19 2,24% 

17 Iluminação Pública 18 2,12% 

18 CREAS - Implantar/aperfeiçoar 18 2,12% 

19 Grupos Locais de WPP junto com a polícia 17 2,00% 

20 Participação dos Pais no acompanhamento escolar dos filhos 17 2,00% 

21 Fortalecimento de ações integradas de Inteligencia entre as forças policiais 15 1,77% 

22 
Implantação de Projetos de Inclusão e Casas de Apoio aos grupos 
vulneráveis 

13 1,53% 

23 Combate ao tráfico de Drogas 11 1,30% 

24 Melhorar a qualidade do ensino 10 1,18% 

25 I9x da Educação 9 1,06% 

26 Regularização de Estabelecimentos Comerciais 8 0,94% 

27 Melhoria da estrutura das escolas 8 0,94% 

28 Implantação de Colégios Militares 7 0,83% 

29 
Capacitação para Equipes do Conselho Tutelar e direção/coordenação das 
escolas 

6 0,71% 

30 Implantação de Conselhos Tutelares 6 0,71% 

31 Priorizar a limpeza urbana (vias  de circulação e lotes baldios) 6 0,71% 

32 Ações para maior recuperação dos presidiários / Ocupação para os presos 6 0,71% 

33 Investimento para Geração de Empregos 6 0,71% 

34 
Criar Conselho e Ações de proteção da terceira idade (acelerar 
investigações e julgamentos) 

5 0,59% 

35 
Criação de unidades de acompanhamento/internação para menores 
infratores 

5 0,59% 

36 Redução da Evasão Escolar 4 0,47% 

37 Implantação de Monitoramento por Câmeras 4 0,47% 

38 Melhoria na saúde 3 0,35% 

39 Reforçar a atuação do Conselho Tutelar 2 0,24% 

40 Guarda Mirim 2 0,24% 

41 Fiscalizar o cumprimento do código de posturas municipal 2 0,24% 

42 Construção de centros de reabilitação para dependentes químicos 2 0,24% 

43 Construir/Reformar Presídios 2 0,24% 

44 Bloqueadores de celular nos presídios 2 0,24% 

45 Aumentar as vagas de CMEIS 1 0,12% 

46 Toque de Recolher as 22hs 1 0,12% 

47 
Definir horário de fechamento de estabelecimentos que vendem bebidas 
alcoólicas 

1 0,12% 

48 Fiscalização mais efetiva do transito 1 0,12% 

49 Implementar a patrulha Maria da Penha 1 0,12% 

50 
Retirada de flanelinhas e pedintes de áreas publicas e sinais, especialmente 
menores 

1 0,12% 

51 Responsabilização dos pais pelos atos dos filhos 1 0,12% 

Total de Propostas 848 100% 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. Autor 2018. 

 

Ao final, com base nos relatórios situacionais e nas propostas identificadas 

com base nos formulários recebidos nas conferências promovidas durante a fase de 

participação e deliberação popular, pela equipe de servidores da Secretaria de 



 
 
 

22 
 

Segurança Pública de Goiás responsáveis pelo desenho e implementação do “Pacto 

Social Goiás Pela Vida”, foram formuladas possíveis estratégias e ações a serem 

adotadas, estabelecendo-as em um Protocolo Geral de Intenções para a área de 

Segurança Pública, que firmam entre si o Estado de Goiás e o respectivo município 

que teve alguma(s) de suas áreas estipulada(s) como alvo da aludida política pública. 

O quadro abaixo traz, então, as possíveis estratégias e ações do Protocolo 

Geral de Intenções para a Segurança Pública do “Pacto Social Goiás Pela Vida”: 

 
Quadro 02: Possíveis Estratégias e Ações para a Segurança Pública 

Estratégias e Ações do Protocolo Geral de Intenções para a Segurança Pública do “Pacto Social Goiás 
Pela Vida” 

1 
Combate à evasão escolar e implementação de atividades preventivas como ocupação integral em contra 
turno escolar pela qualificação profissional, pratica esportiva e prestação de serviços comunitários 

2 
Diagnóstico dos possíveis fatores causadores da violência nas escolas, para a elaboração de ações que 
visem a sua prevenção. 

3 
Operacionalização de programas contínuos de esporte, saúde, lazer e atividades comunitárias, que tenham 
como objetivo a ocupação dos equipamentos públicos do município (praças, ginásios, escolas, etc.) pela 
comunidade 

4 
Garantir meios para o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelar e Municipal da Criança e do 
Adolescente, com estrutura adequada e metas de trabalho 

5 
Implantação de programas de empreendedorismo, geração e transferência de renda, através do incentivo 
de feiras para comercialização de produtos locais e preferência de aquisição de insumos para a prefeitura 
de produtores locais (ex. produtos para a merenda escolar) 

6 

Intervenção Urbana e Ambiental com foco em ordenamento urbano:  

 Melhoria da iluminação, primeiramente no perímetro escolar, pontos de ônibus, áreas comerciais e 
manchas criminais 

 Reforma e revitalização de equipamentos públicos como praças, ginásios, etc. 

 Priorização de ações de fiscalização do código de posturas: limpeza de lotes baldios, construção e 
manutenção de calçadas e combate à poluição visual 

 Elevação das Faixas de pedestre nas portas das escolas e unidades de saúde 
Eliminação de mocós e imóveis abandonados, através da autuação dos proprietários ou demolição 

7 
Designar uma área ou um responsável pelas ações relativas à segurança pública no município e 
implantação do GGIM – Gabinete de Gestão Integrada Municipal 

8 
Implantação e fortalecimento do Conselho Comunitário de Segurança Pública - CONSEG, que permitem à 
população discutir os principais problemas que causam insegurança no bairro ou na cidade 

9 
Criação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, conjuntamente com a Guarda Civil Metropolitana – 
GCM (nos moldes da lei º 13.022/14) onde atender os requisitos necessários 

10 
Convênio com a SSPAP para compartilhamento das informações da Plataforma de Sistemas Integrados de 
Segurança Pública  

11 

Desenvolver condições para o cumprimento eficazes de medidas socioeducativas para menores infratores, 
como por exemplo a prestação de serviços à comunidade e criação de programas como Adolescente 
Aprendiz (focalizando de jovens em situação de risco social ou em características de conflito sócio 
educacional para o programa de requalificação e a oferta de oficinas culturais e escolinhas de futebol e 
outras modalidades) 

12 
Desenvolver programas para incentivar a manutenção de equipamentos públicos como a adoção pela 
iniciativa privada 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. 

 

Então, analisando os dados colhidos nos relatórios situacionais e nas 

propostas identificadas com base nos formulários recebidos nas conferências 

promovidas durante a fase de participação e deliberação popular, pela equipe de 
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servidores da Secretaria de Segurança Pública de Goiás responsável pelo desenho 

e implementação do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, foi possível concluir que 

50,98% dos problemas apontados pelos participantes das conferências 

correspondem às situações de risco potencial ou vulnerabilidades classificadas nos 

relatórios situacionais produzidos por meio de atividades de Inteligência Estratégica 

de Polícia Judiciária. 

Algumas situações relatadas pelas equipes da Polícia Civil acabaram 

sendo mais demandadas pelos participantes das conferências do que outras, ao 

passo que outros problemas sequer foram percebidos pelos servidores, quando da 

realização de seu trabalho de campo e análise criminal. Ao final, quando 

comparadas as variáveis tabuladas no quadro 01 e na tabela 02, foram encontradas 

coincidências conforme as proporções da tabela a seguir: 

 
Tabela 03 – Resultado da correspondência entre as propostas populares e os relatórios  
Propostas identificadas com base nos formulários recebidos nas 
conferências promovidas durante a fase de participação e deliberação 
popular do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 

Índice de correspondência 
com vulnerabilidades 

relatadas 

1 Iniciação Esportiva/Cultural 10,26% 

2 
Palestras com Envolvimento Social (emprego e renda, finanças, 
segurança, educação, saúde, etc.) 

7,69% 

3 Educação em tempo integral 0,00% 

4 
Abertura da escola para a comunidade (palestras, cursos e eventos 
esportivos/culturais) 

5,13% 

5 Cursos técnicos e profissionalizantes para os Jovens 5,13% 

6 Atuação direcionada da Polícia em horários e pontos críticos 10,26% 

7 Implantação/Fortalecimento dos CONSEGs e GGIM 10,26% 

8 Reuniões periódicas do CONSEG com a comunidade 10,26% 

9 Ações Culturais/Esportivas regionalizadas 10,26% 

10 Ronda Escolar 0,00% 

11 Guarda de proximidade 7,69% 

12 Reforma de aparelhos públicos 10,26% 

13 
Aparelhar melhor as forças policiais (pessoal, veículos, armamento e 
meios de comunicação) 

2,56% 

14 Intensificação de programas de prevenção como PROERD 2,56% 

15 
Criar uma rede de informação ligada a sociedade facilitando 
denuncias 

2,56% 

16 Alteração na legislação para aumentar a penalização 0,00% 

17 Iluminação Pública 7,69% 

18 CREAS - Implantar/aperfeiçoar 0,00% 

19 Grupos Locais de WPP junto com a polícia 0,00% 

20 Participação dos Pais no acompanhamento escolar dos filhos 0,00% 

21 
Fortalecimento de ações integradas de Inteligência entre as forças 
policiais 

0,00% 

22 
Implantação de Projetos de Inclusão e Casas de Apoio aos grupos 
vulneráveis 

0,00% 



 
 
 

24 
 

23 Combate ao tráfico de Drogas 10,26% 

24 Melhorar a qualidade do ensino 0,00% 

25 I9x da Educação 0,00% 

26 Regularização de Estabelecimentos Comerciais 0,00% 

27 Melhoria da estrutura das escolas 2,56% 

28 Implantação de Colégios Militares 0,00% 

29 
Capacitação para Equipes do Conselho Tutelar e 
direção/coordenação das escolas 

0,00% 

30 Implantação de Conselhos Tutelares 7,69% 

31 Priorizar a limpeza urbana (vias  de circulação e lotes baldios) 10,26% 

32 
Ações para maior recuperação dos presidiários / Ocupação para os 
presos 

5,13% 

33 Investimento para Geração de Empregos 0,00% 

34 
Criar Conselho e Ações de proteção da terceira idade (acelerar 
investigações e julgamentos) 

0,00% 

35 
Criação de unidades de acompanhamento/internação para menores 
infratores 

5,13% 

36 Redução da Evasão Escolar 0,00% 

37 Implantação de Monitoramento por Câmeras 10,26% 

38 Melhoria na saúde 2,56% 

39 Reforçar a atuação do Conselho Tutelar 7,69% 

40 Guarda Mirim 0,00% 

41 Fiscalizar o cumprimento do código de posturas municipal 5,13% 

42 Construção de centros de reabilitação para dependentes químicos 0,00% 

43 Construir/Reformar Presídios 0,00% 

44 Bloqueadores de celular nos presídios 0,00% 

45 Aumentar as vagas de CMEIS 0,00% 

46 Toque de Recolher as 22 hs 10,26% 

47 
Definir horário de fechamento de estabelecimentos que vendem 
bebidas alcoólicas 

5,13% 

48 Fiscalização mais efetiva do transito 0,00% 

49 Implementar a patrulha Maria da Penha 0,00% 

50 
Retirada de flanelinhas e pedintes de áreas publicas e sinais, 
especialmente menores 

0,00% 

51 Responsabilização dos pais pelos atos dos filhos 0,00% 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. Autor 2018. 

 

Da mesma maneira, analisando os dados colhidos nos relatórios situacionais 

e nas possíveis estratégias e ações do Protocolo Geral de Intenções para a 

Segurança Pública do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, foi possível concluir que 

91,66% destas estratégias e ações correspondem às situações de risco potencial ou 

vulnerabilidades classificadas nos relatórios situacionais produzidos por meio de 

atividades de Inteligência Estratégica de Polícia Judiciária, distribuídas da seguinte 

maneira: 
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Tabela 04: Resultado da correlação entre as Possíveis Estratégias e Ações e os relatórios  
Estratégias e Ações do Protocolo Geral de Intenções para a Segurança 
Pública do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 

Índice de correspondência 
com situações relatadas 

1 
Combate à evasão escolar e implementação de atividades preventivas 
como ocupação integral em contra turno escolar pela qualificação 

profissional, pratica esportiva e prestação de serviços comunitários 
61,54% 

2 
Diagnóstico dos possíveis fatores causadores da violência nas escolas, 
para a elaboração de ações que visem a sua prevenção. 

28,21% 

3 

Operacionalização de programas contínuos de esporte, saúde, lazer e 
atividades comunitárias, que tenham como objetivo a ocupação dos 
equipamentos públicos do município (praças, ginásios, escolas, etc.) pela 
comunidade 

79,49% 

4 
Garantir meios para o pleno funcionamento dos Conselhos Tutelar e 
Municipal da Criança e do Adolescente, com estrutura adequada e metas 
de trabalho 

28,21% 

5 

Implantação de programas de empreendedorismo, geração e 
transferência de renda, através do incentivo de feiras para 
comercialização de produtos locais e preferência de aquisição de insumos 
para a prefeitura de produtores locais (ex. produtos para a merenda 
escolar) 

5,13% 

6 Intervenção Urbana e Ambiental com foco em ordenamento urbano:  94,87% 

6.1 
Melhoria da iluminação, primeiramente no perímetro escolar, pontos de ônibus, 
áreas comerciais e manchas criminais 

79,49% 

6.2 Reforma e revitalização de equipamentos públicos como praças, ginásios, etc. 79,49% 

6.3 
Priorização de ações de fiscalização do código de posturas: limpeza de lotes 
baldios, construção e manutenção de calçadas e combate à poluição visual 

79,49% 

6.4 Elevação das faixas de pedestre nas portas das escolas e unidades de saúde 23,08% 

6.5 
Eliminação de mocós e imóveis abandonados, através da autuação dos 
proprietários ou demolição 

7,69% 

7 
Designar uma área ou um responsável pelas ações relativas à segurança 
pública no município e implantação do GGIM – Gabinete de Gestão 
Integrada Municipal 

2,56% 

8 
Implantação e fortalecimento do Conselho Comunitário de Segurança 
Pública - CONSEG, que permitem à população discutir os principais 
problemas que causam insegurança no bairro ou na cidade 

48,72% 

9 
Criação da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, conjuntamente 
com a Guarda Civil Metropolitana – GCM (nos moldes da lei º 13.022/14) 
onde atender os requisitos necessários 

5,13% 

10 
Convênio com a SSPAP para compartilhamento das informações da 
Plataforma de Sistemas Integrados de Segurança Pública  

10,26% 

11 

Desenvolver condições para o cumprimento eficazes de medidas 
socioeducativas para menores infratores, como por exemplo a prestação 
de serviços à comunidade  e criação de programas como Adolescente 
Aprendiz (focalizando de jovens em situação de risco social ou em 
características de conflito sócio educacional para o programa de 
requalificação e a oferta de oficinas culturais e escolinhas de futebol e 
outras modalidades) 

33,33% 

12 
Desenvolver programas para incentivar a manutenção de equipamentos 
públicos como a adoção pela iniciativa privada 

0,00% 

Fonte: Dados de 2016 fornecidos pela EQUIPE do “Pacto Social Goiás Pela Vida” 2017. Autor 2018. 

 
Enfim, o que se percebe é que as equipes que coletaram os dados relacionados 

às situações de risco potencial ou vulnerabilidades por seus integrantes presenciadas, 

ou coletadas junto aos moradores, trabalhadores e/ou transeuntes da área-alvo, e 

posteriormente classificadas neste trabalho, conforme já exposto, executaram 

atividades de Inteligência Estratégica de Polícia Judiciária em consonância com as 

demandas populares, posto que mais da metade de seus indicadores corresponderam 
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às deliberações resultantes das conferências do “Pacto Social Goiás Pela Vida”. Mais 

ainda, praticamente todos estratégias e ações do Protocolo Geral de Intenções para a 

Segurança Pública do pacto encontraram correspondência nos relatórios situacionais. 

Ademais, considerando que, dos vinte e cinco indicadores relatados pelas 

equipes de profissionais com similaridade nas propostas popularmente deliberadas, 

quatorze (56%) correspondem à concepção de políticas públicas de segurança 

tratadas no primeiro capítulo, enquanto onze (44%) a políticas de segurança pública, 

destaca-se também a necessidade de conjugação de esforços das mais diversas 

áreas da administração pública, seja da educação, da habitação, da fiscalização de 

posturas, do planejamento, manutenção e limpeza urbanos, entre outras, pois, 

conforme se extrai das propostas, estratégias e ações constantes da pesquisa, não 

somente a identificação do problema de insegurança é tarefa complexa, uma vez 

que sensação de insegurança é subjetiva e violência e criminalidade são fenômenos 

multicausais, mas porque demandam táticas e ferramentas multifatoriais voltadas 

para as possíveis soluções e às pessoas que devem ser alcançadas pelo resultado 

da implementação destas.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo exposto, uma vez demonstrados percentuais encontrados entre cada 

situação de vulnerabilidade social e risco potencial constatados nas áreas de 

responsabilidade das respectivas equipes, com os problemas de insegurança 

deliberados da fase de participação popular do “Pacto Social Goiás Pela Vida”, 

assim como as proporções entre os primeiros e alguma das possíveis estratégias e 

ações para a segurança pública elaboradas pelos formuladores da aludida política 

pública, foi alcançado o objetivo geral desta pesquisa. 

Igualmente, conclui-se que os integrantes das equipes designadas para 

relatar as vulnerabilidades sociais e riscos potenciais constatados nas áreas de 

segurança de sua responsabilidade, focadas pelo “Pacto Social Goiás Pela Vida”, 

constataram problemas de insegurança que encontraram correspondência com os 

temas deliberados da fase de participação popular do pacto, confirmando a hipótese 

de que tal proporção superou em mais que metade (50,98%). 
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Assim sendo, a relevância da pesquisa realizada recaiu sobre a necessidade 

das atividades de inteligência estratégica para a formulação de políticas públicas de 

segurança serem desenvolvidas em consonância com as demandas populares e, 

principalmente, envolvendo a população da área-alvo a ser alcançada pela 

implementação das estratégias e ações decididas. Não bastam as análises criminais, 

com as “manchas criminais” e as avaliações de risco, tampouco as pesquisas de 

informações em diferentes fontes abertas. Pessoas que residem, trabalham e/ou 

frequentam a área devem ser entrevistadas, principalmente mediante técnicas 

operacionais de inteligência, pelos integrantes da equipe, para que uma política pública 

de segurança seja implementada de acordo com que a população almeja. 

Aqui, sugere-se que a seleção de objetivos e múltiplas estratégias de 

controle social, no enfrentamento do fenômeno da violência, da sensação de 

insegurança, que dizem respeito à e da constante tentativa de estabilização dos 

índices de criminalidade, bem como dos instrumentos e mecanismos necessários 

para alcançá-los, deva ser realizada cada vez mais próxima aos cidadãos, em 

harmonia com o anseio popular. Somente ações mais transparentes dos órgãos 

públicos, principalmente daqueles ligados à esfera da segurança, e que venham ao 

encontro da vontade popular, podem resultar em maior credibilidade e 

responsabilização (accountability).  

Ao final, diante das dificuldades lidadas no processamento dos relatórios 

em epígrafe, correlacionando o conteúdo dos mesmos para organizar em padrões, 

encaminha-se como sugestão para as futuras atividades de inteligência estratégica 

que tenham como escopo o assessoramento de tomada de decisões referentes a 

políticas públicas de segurança a adoção de sistema informatizado para montar um 

banco de dados, com esta finalidade, além da elaboração de modelo padronizado de 

relatório que possua este desígnio, com um número maior de campos fechados para 

preenchimento, facilitando o uso de ferramentas de busca e análise, ou seja, 

permitindo que uma futura pesquisa com mais celeridade e precisão. 
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