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Amostra:

172 respondentes em toda cidade do Rio de 
Janeiro

Período de coleta:

Março/Abril 2012



Perfil:



Em relação a segurança pública na cidade 
do Rio de Janeiro, você se sente:

Mais seguro que há três anos

Inseguro

Totalmente seguro

74,3%

19,3%

1,2%

*base de respondentes 172
**quando o respondente optava outros, deveria especificar .

Outros (indiferente,receoso) 5,2%



Analisando as justificativas para a pergunta 
anterior e possível perceber que existem 
evidências claras de melhora, mas ainda há 
o que fazer.

Moradora de São Francisco Xavier

“Me sinto bastante segura. Hoje passo, tranquilamente, por lugares que antes eram 
perigosos, com deliquentes ou traficantes.Vejo muito mais carros de policias nas 
ruas.Nos noticiarios, não há mais tiroteio e mortes com frequência.”

“Moro na Tijuca e nao vejo mais os mesmos eventos de assalto ou tiroteios como antes.”

“Muito melhor, principalmente por conta da pacificação, mas ainda me sinto insegura 
em alguns lugares, principalmente de noite.”    

Moradora da Urca

“Os casos de tiroteios, balas perdidas e assaltos, de maneira geral, caíram bastante, 
embora o Rio ainda seja uma cidade muito violenta.” Morador de Laranjeiras

“Sem dúvida mais seguro que a 3 anos atrás, porém, ainda falta muita coisa.”
Morador da Tijuca

“Ainda há um longo caminho a ser percorrido, porém já temos ações práticas sendo 
tomadas, resta a certeza da continuidade e progressão.”    Moradora do Rio Comprido



 Como você se sente em relação a nova 
política de segurança pública?

Otimista

Não sei dizer, ainda estou 
observando

Não parei para pensar 
sobre isso ainda

47%

37,4%

5,1%

*base de respondentes 172
**quando o respondente optava outros, deveria especificar .

Outros 

8,1%Pessimista

2,8 %



Você já esteve em alguma comunidade 
pacificada?

Sim

Não

47%

37,4%

*base de respondentes 172



Qual/quais?
Santa Marta 
Cidade de Deus
Pavão-Pavãozinho / Cantagalo
Rocinha 
Alemão* 

Babilônia / Chapéu-Mangueira
Vidigal / Chacara do Céu
Providência 
Mangueira 
Macacos 
Borel 
Tabajaras / Cabritos
Batam 
Salgueiro 
Coroa / Fallet / Fogueteiro 

Andaraí
Escondidinho / Prazeres
São Carlos 
Formiga7,6%
São João / Matriz / Quieto 
Turano 

64,7%

37,8%

37,0%

34,5%
32,8%

31,9%
30,3%

22,7%
21,8%

19,3%
18,5%
18,5%

14,3%
11,8%
11,8%

10,9%
10,1%

9,2 %

7,6 %
5,9%
5,9%



Como foi sua experiência?

Positiva

Negativa

98,3%

1,7%



Uma experiência positiva porque faz sentir o 
movimento de mudança e reforça o 
otimismo.

“Positiva, pois é uma experiência nova, que me coloca em contato com uma realidade 
que sempre foi muito próxima e distante, ao mesmo tempo. Mas sobretudo porque me 
senti segura e otimista com relação ao que essa nova possibilidade representa para 
todos.
“Estive uma vez no Cantagalo para conhecer, uma vez na Cidade de Deus e no Chapéu 
Mangueira em um aniversário no Boteco do David e as passagens ocorreram 
normalmente, sem presenciar fatos negativos ou passar por contragimentos. Já no caso 
do Complexo do Alemão, tenho amigos que moram lá e antes da entrada do poder público 
presenciei a ostentação do tráfico. A todo momento bandidos passavam para cima e para 
baixo com fuzis em suas motocicletas e atualmente esta é uma cena que deixou de fazer 
parte do dia a dia. Não sou moradora de lá, não sei detalhes, mas essa mudança ao meu 
ver faz diferença na vida dos moradores e principalmente das crianças. Outro fator que 
me faz considerar a experiência positiva é ver que as comunidades ganham, mesmo que 
aos poucos, serviços e infraestrutura.”

“Apesar da desconfiança de alguns moradores frente a pacificação, o policiamento me fez ter 
o sentimento de segurança

“Senti um ambiente de mais liberdade e otimismo, bem diferente de favelas não pacificadas 
que conheço.”



Qual motivo levou você até lá?



Razões para nunca ter visitado uma 
comunidade pacificada.



O que representa o projeto de pacificação.

Fica evidente a grande mudança que 
este projeto significa e o quanto depende 

de todos para dar certo.

Mesmo que haja um certo 
receio.




