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POLICIAIS,
2014

1. Perfil dos policiais de UPP
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2. Formação e condições de trabalho
trabalhar na UPP.

Desses, 52% sentem falta de formação prática e
conhecimento da realidade das favelas.
O item da formação mais bem avaliado é Técnicas de
Abordagem (78,6% consideram que foi
adequadamente ministrado).
Instruções para Uso de Armamento Menos Letal é
o item com pior avaliação (só 34,4% acham que
foi bem ensinado).
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4. Segurança e risco
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6. O que mais mudou
desde a pesquisa de 2012
Policiais com avaliação positiva das UPPs (%)
2012

60,2

2014

41,3

Policiais com percepção de sentimentos positivos da
maioria dos moradores (%)

42,4% sentem-se inseguros ou muito
inseguros trabalhando em UPP

2012

Ocorrências que a maioria considera muito frequentes
nas UPPs (%)
68,8

Desacato
Pertubação do sossego
Posse e uso de drogas

23,8

Policiais que consideram muito frequentes na UPP as
ocorrências de... (%)
... porte ilegal de arma
2012

42,6

2014

72,3

2014
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2012
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Entrevistados que consideraram boas
as condições de trabalho quanto a... (%)

trabalhar em batalhão convencional ou unidade especial.

Insegurança, risco de confronto 17,6%

... de policiamento de proximidade

Reuniões com
moradores

59% prefeririam estar trabalhando em outro tipo de
policiamento que não UPP. Desses, 90% gostariam de

Condições de trabalho ruins

32,6%

Policiais que realizam com frequência atividades... (%)

Mediação de

Para os insatisfeitos, o principal motivo da insatisfação são
as condições de trabalho (37%).

Relação negativa com a comunidade 28,1%

31,6%

35,8%

A maioria sim

Práticas de
aproximação com
os moradores

28,3% estão satisfeitos, a maior parte do tempo, em
trabalhar na UPP; 35,5% estão insatisfeitos e 36,2%
dizem-se indiferentes.

Qual a pior coisa de se trabalhar em UPP?

Acha que os moradores querem
a continuidade da UPP?

Preta

51,7% acham que a formação não os preparou para

Os resultados completos da pesquisa estão
disponíveis no site ucamcesec.com.br.

aversão, desrespeito ou desprezo) em relação aos policiais
da UPP.
Alguma vez um morador fez alguma dessas coisas contra
você? (%)

FAIXA ETÁRIA

(PRINCIPAIS RESULTADOS)

erceira rodada do survey realizado
desde 2010 pelo Centro de Estudos
de Segurança e Cidadania (CESeC)
com o objetivo de conhecer opiniões, percepções e experiências dos policiais
de ponta que trabalham nas Unidades de Polí-

5. Satisfação no trabalho e adesão ao
projeto

3. Relação com a comunidade
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Policiais satisfeitos, a maior parte do tempo, em trabalhar
na UPP (%)

Alguma vez, na UPP, você... (%)
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