
                     
 

Economia Solidária na Prevenção à Violência 
(Roteiro de questões para diagnóstico nos Territórios de Paz) 

 

 

PARTE I – DADOS QUANTITATIVOS 

 

1) Mapeamento das Estatísticas Populacionais e Sociais dos Territórios 

a) Total da população 

b) População por faixas etárias 

c) Composição por sexo e etnia 

d) Indicadores de Trabalho e Desemprego 

e) Indicadores de Escolaridade 

f) Indicadores do déficit habitacional 

 

Fonte de informação: IBGE, FEE, DIEESE, Observatório de Porto Alegre, Prefeituras. 

Métodos e obtenção das informações: pesquisa e coleta de dados direto nas unidades e sistemas 

 

2) Mapeamento dos Índices de Violência 

a) Índices gerais de homicídios 

b) Índices de homicídios por faixas etárias 

c) Índices de homicídios por raça/etnia 

d) Índices de homicídios por gênero 

e) Índices de suicídios 

f) Índices de furtos 

g) Índices de roubos 

h) Registros Oficiais de ocorrência de violência nas Escolas 

 

Fonte de Informação: Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria da Saúde, Mapa da Violência 2010. 

Métodos e obtenção das informações: pesquisa e coleta de dados direto nas unidades e sistemas 

 

 

 

PARTE II – DADOS QUALI-QUANTITATIVOS 

 

3) Mapeamento da organização institucional dos municípios PRONASCI 

a) Localização da área de segurança pública no município 

b) Existência e efetivo de guarda municipal 

c) Existência de órgãos de Economia Solidária no município 

d) Existe o GGI no Município? Ele funciona efetivamente? Quem integra o GGI? 

e) Conselho Municipal de Justiça e Segurança: 

- Existe Conselho? 

- Existem Fóruns Regionais? 

- Como funciona o Conselho ou os Fóruns? 

- Quem integra o Conselho ou os Fóruns? 

 

Fonte de Informação: Prefeituras. 

Métodos e obtenção das informações: internet e reuniões com prefeitos, secretários e GGI. 

 

4) Mapeamento da rede de proteção e assistência 



                     
 

a) Organização da Rede de Assistência Social: 

- Existe Conselho de Assistência Social? 

- Como funciona da Rede? Quais estruturas existem nos Territórios de Paz? 

- Quais instituições ou entidades participam da Rede? 

 

Fonte de Informação: Prefeituras e Conselhos Municipais 

Métodos e obtenção das informações: internet e reuniões com prefeitos, secretários e GGI. 

 

5) Mapeamento do Sistema Prisional 

- Existe alguma Unidade Prisional? 

- Qual o caráter da Unidade Prisional? Presídio Regime Fechado? Presídio Masculino ou 

Feminino? 

- Qual o número de internos no Regime Fechado do Município? 

- Qual o número de detentos em Regime Semi-Aberto? 

- Qual o número de detentos em Regime Aberto? 

 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

 

6) Mapeamento do sistema FASE 

- Existe Unidade da FASE? 

- Qual o número de internos? 

- Qual o número de adolescentes cumprindo medidas sócio-educativas em regime semi-

aberto e aberto? 

- Qual o número de jovens com bolsas de re-socialização? 

 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

 

7) Mapeamentos das políticas, ações, projetos e recursos na área da segurança 

 

Fonte de Informação: SUSEPE, Conselho Prisional 

Métodos e obtenção das informações: Pesquisa e coleta de dados diretamente no sistema. 

 

PARTE III – DADOS QUALITATIVOS 

 

8) Percepção dos processos de violência pelas lideranças comunitárias e agentes públicos dos 

Territórios de Paz 

 

Fonte de Informação: lideranças e agentes públicos dos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: Questionário. 

 

 

9) Percepção dos processos de violência pela juventude 

 

Fonte de Informação: juventude dos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: Questionário. 

 

 

10) Planejamento Participativo 



                     
 

 

Fonte de Informação: Encontro de Planejamento nos Territórios de Paz 

Métodos e obtenção das informações: encontro presencial e debate coletivo. 

 


