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RESUMO 

 

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) foram implantadas em 2008, pelo Governo do 

Estado do Rio de Janeiro, como programa da secretaria de segurança pública visando à 

consolidação do controle estatal nas localidades dominadas pela criminalidade. Em 2010, as 

medidas de pacificação foram implantadas no Complexo do Alemão em decorrência dos 

acontecimentos de 25 de novembro de 2010. O Complexo do Alemão tornou-se conhecido 

por meio, principalmente, da cena emblemática de muitos traficantes em fuga, filmada por 

helicóptero e transmitida pela mídia em rede nacional e internacional. Após as medidas de 

pacificação e como parte das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 

Governo Federal, em 2011 o Governo Estadual do Rio de Janeiro iniciou várias obras, dentre 

elas a construção de uma escola destinada a alunos de Ensino Médio no Complexo do 

Alemão. Em tal contexto, o objetivo desse trabalho é investigar representações sociais de 

alunos desta escola a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), com 

fundamentação na teoria moscoviciana das representações sociais e sobre UPP. Participaram 

da pesquisa 25 alunos da primeira turma do colégio. Foram utilizados diferentes instrumentos 

para a coleta de dados: formulário de caracterização do perfil socioeconômico dos alunos, 

entrevistas semiestruturadas e observação participante com anotações em diário de campo. O 

material obtido foi analisado com apoio da análise de conteúdo temática. Os resultados 

permitem a inferência de dois temas-chave: conflito segurança/insegurança e conflito 

favorável/desfavorável. A análise desses temas e de suas categorias e subcategorias permitiu 

propor a metáfora “maquiagem” como organizadora do pensamento do grupo participante a 

respeito da UPP, exemplificada na frase “maquiagem, porque a criminalidade não mudou 

muito, mas passa para os estrangeiros que tudo está em paz”. O sentimento maior no 

momento é que as melhoras são “maquiagem”, que um dia podem ser apagadas, 

desconhecendo-se o que virá em seu lugar. Os discursos mostram polarização com aspectos 

positivos (“através da UPP houve segurança”, “com a pacificação muita coisa mudou para 

melhor”, “a polícia deve colocar ordem dentro da comunidade”, “foram abertas mais escolas e 

creches, com isso está melhorando a educação”, “mais calma e respeito”) e negativos 

(“interesses políticos – Copa do Mundo”, “insegurança – medo do retorno do tráfico”, 

“restrição ao lazer”, “falta de costume para lidar com os policiais”). A ideia de 

“mocinho/bandido” parece ancorar a representação social do grupo, trazendo em seu contexto 

o significado triunfalista de que o bem vence o mal ou o significado de um opressor que se 

apresenta sob um disfarce com o objetivo de tutela. A relação “mocinho/bandido” já estava 

presente no contexto social dos sujeitos da pesquisa, seja na figura do traficante ou do 

miliciano, seja na figura do policial tradicional. Por mais que a “maquiagem” esconda o real, 

as UPP tendem a ser representadas de modo positivo pelo grupo entrevistado, pois o olhar 

avaliativo não está apenas no conhecido ou desconhecido, mas nos benefícios propostos pelo 

efeito da “maquiagem”.  

 

Palavras-chave: Ensino Médio, Juventude, Representações Sociais, Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP).  
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ABSTRACT 

 

The Police Pacification Units ( UPP ) were set up in 2008 by the Government of the State of 

Rio de Janeiro, as a police of the Public Safety State Office, in order to consolidate state 

control in particular places historically dominated by crime. In 2010, the pacification 

measures were implemented in the slum area named “Complexo do Alemão” as a result of the 

events of November 25, 2010. The Complexo do Alemão became known specially because of 

the iconic scene of many outlaws fleeing, filmed by a helicopter and broadcast by the media 

in national and international network. After the actions of peacemaking and works as part of 

the “Programa de Aceleração do Crescimento” (Growth Acceleration Program – PAC) carried 

out by the Federal Government , the State Government of Rio de Janeiro started out several 

works in 2011, such as the construction of a high school in Complexo do Alemão. In this 

context , the aim of this work is to investigate social representations of students in this school 

about the Police Pacification Units ( UPP ), with reasons based on the Moscovici Theory of 

social representations and on UPP . There were 25 students of this school first class who took 

part in this research. Different tools have been used for data collection: a form aimed to get 

the socioeconomic profile of students, semi-structured interviews and participant field 

observation with notes in diary. The final material has been analyzed with the support of 

thematic content analysis. The results allow the inference of two key conlficts: the security x 

insecurity, and the favorable x unfavorable. The analysis of these themes and their categories 

and subcategories has enabled the proposal of the metaphor "makeup" as an organizer thought 

of the participant group about the UPP, which comes as an example in the following extract: 

"make-up, because the crime has not changed much, but fakes out foreigners with the image 

that everything is in peace". The prevailing feeling in the moment is that the improvements 

are "make-up", that one day it may have an end, and no one knows what comes next. The 

sayings show polarization with positive features ("UPP has brought the neighborhood 

security," "a lot has changed for the better due to pacification", "the police must place order in 

the community", "there are more schools and nurseries, so education has been improving", 

"there is more calmness and respect") and negative ("political interests - World Cup", 

"insecurity - fear of the return of crime", " leisure restriction", "lack of practice to deal with 

the cops") . The idea of "good guy x bad guy" seems to base the social representation of the 

group, bringing in its context the triumphalistic meaning that the good overcomes the evil, 

and the meaning of an oppressor which is presented disguised for the purpose of protection. 

The "good guy x bad guy" relationship was already present in the social context of the 

research subjects, in the figure of the drug dealer or the corrupted cop, or still in the figure of 

the traditional police. No matter how the “make-up” hides the reality, the UPP tends to be 

represented in a positive way by the respondent group, as the assessment is not considering 

which is known or unknown, but the benefits proposed by the effect of this "make-up " . 

 

Key-words: High School, youth, social representations, Police Pacification Units (UPP) 
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Foi-se a copa? 

Carlos Drumond de Andrade/1978 

 

 

 

Foi-se a copa? Não faz mal. 

Adeus chutes e sistemas. 

A gente pode, afinal, 

cuidar de nossos problemas. 

Faltou inflação de pontos? 

Perdura a inflação de fato. 

Deixaremos de ser tontos 

se chutarmos no alvo exato. 

O povo, noutro torneio, 

havendo tenacidade, 

ganhará, rijo, e de cheio, 

a Copa da Liberdade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, particularmente desde os anos 80, a violência urbana motivada, em especial, 

pela influência do narcotráfico, está presente, principalmente no cotidiano das grandes 

metrópoles. De acordo com Pochmann (2004, p. 43-44), o Brasil registra uma manifestação 

“surda, mas poderosa, ainda que não articulada em torno de fins políticos, dos segmentos 

excluídos da cidadania, esgarçados numa sociabilidade marcada pela violência urbana e pelo 

ganho fácil no tráfico de drogas”. O autor ainda destaca que os anos 80 foram caracterizados 

por uma recessão econômica que deflagrou prejuízos em décadas posteriores 

(POCHMANN,1999). 

Os contextos social, político e econômico de 1980 foram afetados diretamente por taxas 

de crescimento bastante modestas. O país passou por grave crise econômica com efeitos 

devastadores na esfera social, o que levou à popularização da ideia, “de que os anos oitenta se 

constituíram para a economia brasileira, na década perdida” (OMETTO et al., 1995, p.404). 

Tal situação seria decorrente do precário desenvolvimento econômico que teve como 

consequência, dentre outras, altíssimas taxas de inflação, aumento do desemprego, elevação 

da dívida externa, empobrecimento e violência. 

O aumento da violência no Brasil desencadeada nos anos 80 tem sido evidenciado 

tanto por pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto por 

autores como Souza (2003) e Rivero (2010). Segundo o IBGE (2004), entre 1980 e 2003 

houve um aumento nas taxas de mortalidade por violência principalmente entre adultos e 

jovens do sexo masculino. Também Souza (2003, p.1) afirma que: 

Os anos de 1980-1990 foram marcados por uma explosão da violência urbana. 

Coincidentemente, esse processo se deu no mesmo momento em que ocorreu a 

redemocratização do Brasil, cujo apogeu refletiu-se na Constituição Federal de 

1988, com sua verdadeira carta de direitos fundamentais que, entre outras 

conquistas, tornou inalienável o direito à vida ao mesmo tempo em que se 

estabeleceu garantias à integridade física e à liberdade. 

 

Este contexto político e socioeconômico mais amplo influenciou o crescimento da 

violência na cidade do Rio de Janeiro, onde, segundo Zaluar e Alvito (1998), o controle 

territorial do crime organizado do tráfico de drogas é exercido, sobretudo, nas favelas
1
. Tais 

                                            

1
 O uso do nome favela nos morros do Rio de Janeiro originou-se após a instalação dos ex-combatentes de 

Canudos no morro da Providência/RJ em 1897.  O IBGE (2010, p.18) usa o termo Aglomerado Subnormal para 

favelas e similares e as caracterizam como “Conjunto constituído por no mínimo 51 unidades habitacionais 

ocupando ou tendo ocupado até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) dispostas, 

em geral, de forma desordenada e densa; e carentes, em sua maioria de serviços públicos e essenciais”. Autores 
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espaços geográficos foram influenciados pelas transformações econômicas dos anos 80, 

principalmente no que diz respeito ao processo  inflacionário que incidiu sobre os alugueis e 

desemprego. Importante ressaltar que em 1986, com a extinção do Banco Nacional de 

Habitação (BNH), foram encerrados os projetos que viabilizavam construções de casas 

populares. Além disso, de acordo com Lago (2003, p. 124), a adoção de políticas públicas que 

priorizaram os investimentos urbanísticos nas favelas e reconhecimento desses espaços e 

“loteamentos irregulares e clandestinos” contribuiu para o crescimento acelerado das 

ocupações e do processo de favelização do Rio de Janeiro.  

Nos aspectos relacionados à potencialização das favelas como áreas estratégicas para o 

comércio de drogas, Souza e Silva, Fernandes e Braga (2008, p.20) destacam a “política de 

segurança pública branda nas favelas cariocas, resultado de uma tentativa de humanização da 

polícia pelo governo Brizola (1983-1985)” e a negociação de cocaína entre mafiosos italianos 

de influência internacional e grupos criminosos do Rio de Janeiro nos anos de 1983 e 1984.  

 A introdução das armas nas favelas também foi um aspecto importante para a 

ampliação da violência nos anos 80. Misse (2011, p.19) destaca o surgimento do Terceiro 

Comando (TC), “criado por policiais com o objetivo de enfraquecer o Comando Vermelho e 

também se beneficiar dos lucros do tráfico”. Até então, as favelas eram dominadas pelo 

Comando Vermelho (CV)
2
 e a disputa entre esses dois comandos exigiu o suprimento de 

armas “mais eficientes e letais, capazes de garantir seja a manutenção do controle dos pontos 

de venda, seja sua expansão para outras favelas”. Esse quadro de violência urbana e 

ilegalidade tornou-se padrão e expandiu para as demais cidades brasileiras nos anos 90.  

A partir desta década, disputas entre diferentes grupos criminosos foram se 

expandindo no Rio de Janeiro, com a criação de outras facções intituladas Comando 

Vermelho Jovem (CVJ), Amigos dos Amigos (ADA) e Terceiro Comando Puro (TCP). 

Alguns desses comandos surgiram como resultado de dissidências dentro do próprio 

Comando Vermelho (MISSE, 2011). Os confrontos entre facções rivais, entre membros das 

próprias facções e das facções com policiais ocasionaram um índice expressivo de mortes de 

civis e traficantes por arma de fogo.  

                                                                                                                                        

como Machado da Silva (2010) e Souza e Silva (2011) promovem o debate sobre a necessidade de se repensar a favela como 

lugar de ausências e carências e desconstruir a visão singular e reducionista, tendo em vista ser este, um lugar heterogêneo 

com diversidades a serem valorizadas. 
2 Segundo Misse (2011, p.8) O “Comando Vermelho” surgiu dentro das penitenciárias do Rio de Janeiro a partir de 1970. Os 

assaltantes comuns ao verem algumas das reivindicações dos presos políticos serem atendidas também “resolveram 

organizar-se para reivindicar direitos e impor seu domínio dentro do sistema penitenciário”. Primeiramente passaram a se 

autodesignar como “Falange Vermelha.” No entanto o nome que prevaleceu foi Comando Vermelho, assim denominado pela 

imprensa. 
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 Tal realidade expõe principalmente os moradores das favelas, estigmatizados como 

marginais, à situação de risco e imprevisibilidade, favorecendo o desenvolvimento de 

sentimentos de insegurança e medo. Além disso, viver nesse espaço de violência orquestrada 

pelo tráfico de drogas e armamento implica vulnerabilidade aos assédios de poder e 

ostentação que tal engrenagem oferece (ABRAMOVAY, 2002a,b; RIO DE JANEIRO, 2008). 

Neste cenário, o traficante passa a ter o poder de legislar sobre aspectos que envolvem a rotina 

diária do morador da favela, por exemplo, brigas familiares, empréstimo de dinheiro, controle 

de serviços como TV a cabo, internet, serviços de limpeza, transportes alternativos, 

fornecimento de gás, água, luz e coleta de lixo.  

 O traficante também tem o controle sobre a acessibilidade, incluindo obstruções físicas 

de vias públicas, as regulações do que pode ser falado a respeito da localidade, eventualmente 

com imposição de silêncio e estabelecimento de punições públicas.  

As práticas violentas dos traficantes são intercaladas, algumas vezes, com doações de 

cestas básicas, moradias, organização de festas, bailes e manifestação de proteção aos 

moradores com avisos para que não saiam de casa nos dias de confrontos com a polícia. Neste 

contexto, os moradores têm seus direitos de ir e vir cerceados, sejam pelas ordens expressas 

ou pelo medo permanente que regula os hábitos, como mostra a pesquisa de Kerstenetzy e 

Santos (2007, não paginado) na favela do Vidigal: 

60,6% dos moradores disseram ter medo de sair de casa, 66,7% afirmaram ter 

mudado seus hábitos e rotina em função da violência, 65,2% já haviam perdido 

algum amigo ou conhecido em tiroteio. Para 80% dos entrevistados, a pior 

característica da comunidade está associada com a convivência permanente com o 

medo e a violência. 
 

Souza e Silva (2010, p.7) explica que a legitimação de grupos criminosos nos territórios 

populares por meio de “processo privado de regulação do espaço público” e da ordem social 

ocorre em função da “incapacidade (ou desinteresse) das forças de segurança do Estado para 

garantir, historicamente, uma presença regular nesses territórios.” Dessa maneira, os grupos 

criminosos, afirmam o monopólio do direito de matar, ordenam as práticas coletivas e 

reprimem o crime relacionado ao patrimônio e conflitos dos moradores locais. (MISSE, 2011) 

 O Relatório de Desenvolvimento Humano Sustentável da cidade do Rio de Janeiro 

(RIO DE JANEIRO, [200-?], p.4) ratifica que o crescimento da violência no Rio de Janeiro se 

deve ao “enrijecimento de barreiras sociais e simbólicas numa cidade caracterizada pela 

contiguidade espacial entre favela e asfalto, riqueza e pobreza”. Dessa forma, ‘duas cidades’ 

se estabelecem, “uma delas não só mais pobre que a outra, como ocupada, no vácuo do poder 
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público, pelo despotismo privado de grupos ilegais” configurando a favela como espaço 

contraditório pela ausência e presença respectivamente da ordem e desordem, da formalidade 

e informalidade, da legalidade e ilegalidade e do controle público e privado. 

 Esse quadro alterou a identidade de ‘cidade maravilhosa’ cunhada no início do século 

XX para ‘cidade partida’ (LEITE, 2000, 2012; VENTURA, 1994) e consolidou a ‘metáfora 

da guerra’ “formulada no interior de um discurso que chamava à população a escolher um dos 

lados de uma cidade pensada como irremediavelmente ‘partida’” fragmentada em função do 

esgarçamento social vivenciado entre as duas partes distintas da cidade: o “asfalto” e a favela, 

sendo essa última associada à pobreza e marginalidade, ao tráfico de drogas e ao imaginário 

de que seus moradores, principalmente os negros e mais jovens precisavam ser controlados, 

tendo em vista o perigo que expunham à sociedade (LEITE, 2012, p. 379). 

Tal situação promove a segregação espacial da cidade reafirmando alguns lugares 

como perigosos e seus moradores como criminosos. Leite (2012, p.378) acentua que o 

“estigma da marginalidade, desordem e violência” que pesa sobre o morador da favela, 

transforma “seus moradores, os favelados, no arquétipo das ‘classes perigosas’”. A autora 

destaca que, 

A metáfora da guerra fez, assim, transitar parte da discussão da violência do campo 

da segurança pública para um terreno moral, em que os favelados foram tomados 

como cúmplices dos bandidos pela via das relações de vizinhança, parentesco, 

econômicas e da política local. Sua convivência com bandos de traficantes de drogas 

nos mesmos territórios de moradia foi percebida como expressão de sua “moralidade 

duvidosa”. A submissão dos moradores de favelas à chamada “lei do tráfico”  foi 

interpretada como uma escolha entre esta e a “lei do país”,  como uma opção por um 

estilo de vida que rejeitaria as normas e os valores intrínsecos à ordem social. Para 

esta formulação, aqui residiria a raiz de uma forte ambiguidade que marcaria as 

relações dos favelados com as redes criminosas sediadas nesses locais, levando-os a 

buscar proteção e apoio destas, bem como a protegê-las da polícia. (LEITE, p.380, 

2012) 
 

Andrada (2010) destaca que, embora a população possa sofrer com a violência em 

qualquer lugar da cidade, são nos locais próximos aos enclaves de traficantes de drogas que, 

no imaginário popular, está o grande perigo de um iminente crime. O sentimento de segurança 

é maior quando a pessoa se afasta destes locais, no caso, as favelas em sua grande maioria.  

Neste sentido, o Rio de Janeiro destaca-se em função do grande número de favelas 

existentes na cidade, que acaba por desencadear um medo coletivo pela forte associação da 

imagem da favela com marginalidade e violência. Sobre esta imagem, Zaluar e Alvito (1998, 

p. 14-15) explicam que “a favela [...] passou a ser representada como covil de bandidos, zona 
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franca do crime, habitat natural das classes ‘perigosas’. Por extensão, assim o Rio de Janeiro 

passou a ser visto na mídia e no imaginário das pessoas no vasto território nacional”. 

 A criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), em áreas ocupadas por grupos 

criminosos, seria uma das estratégias políticas do Estado do Rio de Janeiro para  desconstruir 

a imagem negativa da cidade no mercado global, principalmente no que se refere à disputa 

para sediar megaeventos, atrair investimentos e turistas. A ideia seria manter a marca da 

sociabilidade carioca caracterizada pelo convívio entre favelas e cidades, porém subtraindo a 

imagem de cidade violenta. A favela passaria, desta maneira, a ter características típicas da 

paisagem urbana do Rio, se consolidando em destino turístico, sem associação com territórios 

violentos (ARAUJO SILVA 2011; CUNHA, MELLO, 2011). 

  Souza e Silva (2010) registra que essas Unidades visam a recuperar os territórios até 

então ocupados por grupos criminosos. Os objetivos oficiais das UPP estão explícitos no 

Decreto n.41.650 de 21 de janeiro de 2009 (RIO DE JANEIRO, 2009), em que o governador 

Sérgio Cabral dispõe sobre a criação das UPP, e no Decreto n.42.787 de 06 de janeiro de 2011 

(RIO DE JANEIRO, 2011), que prescreve sobre sua implantação, estrutura, atuação e 

funcionamento. São eles:  

a) Consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 

criminalidade ostensivamente armada;  

b) Devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias ao 

exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social quanto 

econômico. 
  

No site “UPP Repórter” (RIO DE JANEIRO, 2012), o conceito UPP é sintetizado em 

“A Polícia da Paz”, modelo de Segurança Pública, com princípios de policiamento 

comunitário, que visa a aproximar população e polícia, fortalecendo políticas sociais nas 

comunidades e recuperando territórios ocupados por grupos criminosos. Os grupos 

criminosos que lideram as favelas são traficantes e milicianos.  

Sobre esse último grupo, Souza e Silva, Fernandes e Braga (2008, p.18) afirmam que 

as milícias
3
 são compostas por homens “ligados às forças de segurança do Estado, reformados 

e na ativa, provenientes das polícias civil, militar, do corpo de bombeiros e, em casos mais 

                                            

3
 Os mesmos autores afirmam que a origem da “Milícia” é controversa, mas liga-se em particular, a uma 

narrativa quase mitológica, focada em justiceiros locais, como é o caso de Rio das Pedras, maior favela da Zona 

Oeste da cidade. Segundo relatos de moradores, a então “Mineira” começou com o agrupamento em torno de um 

açougueiro que revoltado com os constantes assaltos ao seu estabelecimento, resolveu organizar um grupo para 

garantir a segurança na comunidade. Este grupo, que matava ou espancava os assaltantes, com o tempo, passou a 

atuar de maneira profissional, expandindo suas atividades, a partir do poder adquirido, para o setor imobiliário. 

Nos anos 2000, a expansão acelerada das milícias para novos territórios, para além da Zona Oeste, provoca sua 

visibilização acentuada na cidade.  
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esporádicos, das forças armadas.” Prometem restabelecer a ordem e a paz e controlam os 

serviços ilegais, antes gerenciados por traficantes, com exceção do comércio de drogas. Outro 

diferencial a ser destacado entre traficantes e milicianos é que os últimos cobram 

mensalidades dos moradores para o controle da segurança. 

O artigo primeiro do Decreto n.42.787, 06 de janeiro de 2011 (RIO DE JANEIRO, 

2011) estabelece que “comunidades pobres, com baixa institucionalidade e alto grau de 

informalidade, em que a instalação oportunista de grupos criminosos ostensivamente armados 

afronta o Estado Democrático de Direito” se tornariam “áreas potencialmente contempláveis 

por UPP”. Os critérios para as escolhas dessas localidades são estabelecidos pela Secretaria de 

Estado de Segurança.  

A primeira UPP do Rio de Janeiro foi instalada no Morro Dona Marta, no bairro de 

Botafogo em dezembro de 2008. Desde então foram implementadas 37 Unidades e a previsão 

é que até 2014 sejam instaladas 40 UPP. Algumas dessas Unidades receberam destaque por 

sua importância estratégica, como o Complexo da Mangueira, tendo em vista que, por meio 

desta UPP, completou-se um cinturão de segurança em volta do Estádio do Maracanã, que 

sediará importantes jogos esportivos, inclusive a final da Copa do Mundo de 2014. Cano 

(2012, p.25) reforça que a escolha dos locais para implantação das UPP “foi fortemente 

influenciada pela celebração dos grandes eventos na cidade, marcadamente a Copa do Mundo 

de 2014, incluindo a área em torno do estádio e as zonas turísticas e de grande circulação”.  

Em 2010, tal programa de pacificação chegou à zona norte do Rio de Janeiro, mais 

especificamente na área conhecida como Complexo do Alemão, formado por um conjunto de 

12 favelas construídas sobre a Serra da Misericórdia
4
. O Complexo do Alemão teve grande 

projeção em decorrência dos acontecimentos de 25 de novembro de 2010, por meio, 

principalmente, da cena emblemática de muitos traficantes em fuga, filmada por helicóptero e 

transmitida pela mídia em rede nacional e internacional.  

Nesta data, uma operação policial liderada pelo Batalhão de Operações Especiais 

(BOPE) com o apoio das Forças Armadas, marcou o início do processo de pacificação nos 

Complexos da Penha e do Alemão. A ação teve o objetivo de conter uma onda de violência 

manifestada por arrastões, veículos queimados e ataques às forças de segurança que, de 

acordo com o Governo, seria reação do tráfico à política das UPP.  

                                            

4
 As resoluções da Secretaria de Segurança sobre as UPP que cobrem a Serra da Misericórdia com mapas de 

limites geográficos de cada UPP estão disponíveis em <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=261#>. 

Acesso em 11 ago.2013. 

http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=261
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Desde então, as UPP previstas para o Complexo do Alemão já foram instaladas e a 

presença do Exército foi substituída integralmente por  policiais militares em nove de julho de 

2012. O Complexo do Alemão tem recebido investimentos em seu projeto urbanístico em 

função das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
5
, com a implantação do 

transporte aéreo, o  teleférico
6
 inspirado no modelo de Medellin, cidade colombiana que 

também tem seu histórico de luta contra o tráfico de drogas e que serviu de modelo para as 

UPP
7
. 

Após cinco anos de implementação da primeira UPP no Estado do Rio de Janeiro é 

possível verificar, por meio de pesquisas, aspectos relacionados a este programa de 

policiamento no interior das favelas pacificadas.  

 Os resultados nem sempre se mostram favoráveis. Muitas críticas são observadas em 

relação às prioridades dos locais de implantação e sobre o fato de se tratar de um projeto de 

cidade, de uma política de governo e não de um programa de segurança pública. Outras 

críticas são direcionadas aos modelos em que as UPP foram inspiradas, às intencionalidades, 

às mudanças estruturais engendradas a partir desse modelo, aos temores de que tal política se 

configure em estratégia de controle do Estado e policialização da “atividade político-

administrativa no território de pobreza” (MACHADO DA SILVA, 2010, p.6) e civilização 

dos moradores da favela como “condição para a integração desses territórios à cidade” 

(LEITE, 2012, p.375). 

Existem críticas sobre o histórico militarizado da polícia, sobre os fracassos e 

descontinuidades de políticas públicas anteriores, inclusive inspiradas nos modelos de 

policiamento comunitário como o Grupamento de Aplicação Prático-Escolar (GAPE) 

implementado em 1990 no morro da Providência que seria a base para o Grupamento de 

Policiamento em Áreas Especiais (GPAE), implementado em 2000 nos morros Pavão-

Pavãozinho e Cantagalo entre outras favelas, inclusive na Vila Cruzeiro após a morte do 

Jornalista Tim Lopes (ALBERNAZ, CARUSO, PATRÍCIO, 2007).   

O “Informe 2012 - O estado dos direitos humanos no mundo” (ANISTIA 

INTERNACIONAL, 2012, p.110) resume os pontos mais críticos das instalações das UPP: 

                                            

5
 O PAC é um conjunto de medidas que estimula os investimentos em infraestrutura, crédito e desoneração de 

tributos para ampliar o PIB (Produto Interno Bruto, a soma das riquezas produzidas pelo País) e a geração de 

empregos. Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/pac/o-pac/conheca-o-pac> Acesso em 13 fev.2011. 
6
 O teleférico liga a estação de trem de Bonsucesso ao ponto mais alto do Complexo e tem capacidade para 

transportar 30 mil pessoas por dia em seis plataformas. Disponível em: 

<http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/07/07/teleferico-no-complexo-do-alemao-vai-beneficiar-70-

dos-moradores-da-regiao>. Acesso em: 24 set. 2011. 
7
 Disponível em: <http://www.upprj.com/index.php/historico>. Acesso em: 24 set.2011. 

http://www.brasil.gov.br/pac/o-pac/conheca-o-pac
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/07/07/teleferico-no-complexo-do-alemao-
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/07/07/teleferico-no-complexo-do-alemao-
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/07/07/teleferico-no-complexo-do-alemao-%20%20%20%0D%20%20%20vai-beneficiar-70-dos-moradores-da-regiao
http://www.upprj.com/index.php/historico
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Embora as UPPs constituam um avanço importante no sentido de que se afastam das 

práticas policiais baseadas em confrontações violentas, investimentos de maior 

alcance em serviços sociais para as comunidades que vivem em situação de pobreza 

ainda precisam ser feitos. Além disso, uma reforma geral do sistema de segurança, 

que inclua formação policial, aprimoramento da inteligência e controle externo, 

continua sendo extremamente necessária. Denúncias de uso excessivo da força e de 

corrupção em algumas unidades são indícios da falta de mecanismos de supervisão 

eficazes para monitorar a presença das UPPs nas comunidades.  
 

Apesar das críticas e aspectos negativos apontados em relação às UPP, pesquisas, 

(IBPS, 2010, 2012; FGV 2009, 2011) mostram resultados positivos, tendo em vista que 

muitos moradores das localidades pacificadas consideram a situação melhor ou muito melhor 

em relação ao que era antes. As melhorias avaliadas apontaram, entre outros motivos, para a 

nova imagem da polícia militar, repressão da criminalidade, diminuição de tiroteios, consumo, 

venda de drogas e visualização de armas, e possibilidade de acesso aos serviços que não 

existiam, como energia, TV a cabo legalizada, saneamento, coleta de lixo, pavimentação e 

entregas de encomendas.  

Dos serviços que as pessoas mencionaram como mais necessários após o processo de 

pacificação, a escola ocupa o segundo lugar numa lista de dez itens, com 32% das opiniões, 

ficando abaixo apenas do posto de saúde que ocupou o primeiro lugar na lista com 46% dos 

votos (IBPS, 2010). 

As escolas inseridas em favelas nem sempre atendem todos os segmentos de Educação 

Básica e a maioria vive realidades específicas em função do controle do tráfico de drogas.  As 

leis, os modelos econômicos, de poder e de ascensão social, entre outras questões peculiares 

no contexto dessas regiões afetam, de igual modo, o cotidiano das escolas. (ABRAMOVAY, 

2002a,b; PAIVA, BURGOS, 2009; RIO DE JANEIRO, 2008).  

De acordo com Burgos et al (2011) o efeito UPP, de certa forma, impulsiona o jovem a 

procurar mais a escola, pois segundo ele as pessoas que viviam na manutenção do serviço 

secundário do tráfico precisa buscar uma nova fonte de renda, trabalho e escola. 

Diante do contexto apresentado é possível inferir que a introdução das UPP nas 

localidades antes dominadas por grupos criminosos tenha causado alterações substantivas no 

seu cotidiano, criando assim a necessidade de atribuição de significados ao novo fenômeno, 

acomodando-o ao pensamento já constituído. Esse processo de natureza psicossocial que 

envolve valores, crenças, normas e saberes construídos no cotidiano, é propício para a 

realização de estudos de representações sociais (RS), situadas em uma “posição mista, no 

cruzamento de uma série de conceitos sociológicos e de uma série de conceitos psicológicos”. 

(MOSCOVICI, 2012, p. 39). 
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 É possível se referir às RS como uma abordagem teórico-metodológica que investiga 

como se formam, na mente das pessoas, opiniões e crenças a respeito de sujeitos e objetos. 

Trata-se de um pensamento social elaborado por grupos humanos imersos em sua cultura, que 

se expressa por meio de imagens mentais compartilhadas, ideias sobre coisas, situações, 

pessoas, maneira de vê-las. Ao estudar a visão de mundo de grupos com relação a objetos que 

lhes afetam, prioriza-se compreender como tais grupos atribuem significados a algo novo que 

pode interferir em sua realidade cotidiana (LIMA, LEMOS, LEAL, 2012). 

Os estudos de RS têm como foco a investigação de sistemas sociocognitivos próprios 

dos grupos. Com tal fundamentação, essa pesquisa busca identificar como jovens estudantes 

do Ensino Médio atribuem significados à proposta das UPP. Esse grupo provavelmente 

enfrentou outras realidades escolares no Ensino Fundamental, com a favela sob domínio de 

grupos criminosos, além de ser o segmento mais vulnerável ao envolvimento com a violência 

e o mais resistente às UPP (MUSUMECI et al., 2010). 

O estudo pretende privilegiar o universo simbólico desses sujeitos por meio do 

conjunto de significados socialmente compartilhados por eles a respeito da UPP,  considerado 

um conhecimento “ingênuo” ou do “senso comum” que emerge das comunicações cotidianas. 

Segundo Jodelet (2001), este tipo de conhecimento se constitui a partir das experiências, 

informações, saberes, modelos de pensamento recebidos e transmitidos pela tradição, 

educação, num processo de comunicação social.   

 A relação entre pessoas de um grupo e a forma como produzem e comunicam saberes 

são suas próprias construções sociais, que por sua vez são ampliadas, compartilhadas e 

consensuadas. Por meio da linguagem, os grupos produzem significados a respeito dos 

objetos que os cercam e lhes provocam. Neste ponto, vale ressaltar que a construção dos 

saberes próprios de um grupo social, que os caracteriza e identifica, está para além do saber 

produzido apenas pelo uso da cognição, pois envolve outras dimensões como sentidos e 

emoções do mundo vivido. 

 Para realização da pesquisa, optou-se por estudar uma escola que fizesse parte do 

Complexo do Alemão. O Colégio escolhido foi inaugurado em 2011, após as medidas de 

pacificação, como parte das obras do PAC. Oferece o Ensino Médio nos turnos matutino, 

vespertino e noturno para cerca de 800 alunos provenientes de todas as favelas do Complexo 

do Alemão e Complexo da Penha entre outras localidades. Considera-se a relevância do 

estudo ao pesquisar estudantes de uma escola criada concomitantemente com a política de 

pacificação.   
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Segundo Sá (1998, p.39), os temas sugeridos no contexto da escola “são quase co-

extensivos da própria vida cotidiana”, por isto favorecedores de estudos na linha de RS. 

Alves-Mazzotti (1994, p.60), ao se referir ao campo educacional, reafirma a importância do 

estudo das RS “na medida em que investiga justamente como se formam e como funcionam 

os sistemas de referência que utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana”.  Moscovici (2012, p.27) afirma que a representação 

“é sempre uma representação de alguém, tanto quanto de alguma coisa”. Com base em tais 

princípios, nesta pesquisa o objeto é a UPP e os sujeitos, estudantes do Ensino Médio de uma 

escola situada no Complexo do Alemão, estudo ainda não explorado, o que reforça sua 

relevância.   

Com base no panorama descrito, este estudo tem o seguinte objetivo geral: Investigar 

as representações sociais de alunos do Ensino Médio de uma escola do Complexo do Alemão 

(RJ) a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). E como objetivos específicos 

foram estabelecidos: a) Descrever a proposta oficial da UPP, no âmbito da legislação e das 

políticas de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, para verificar como informações 

chegam aos alunos, influenciando possíveis representações sociais; b) Investigar crenças e 

expectativas dos jovens quanto ao modelo da escola onde estudam, em contexto de transição 

entre o antigo domínio do narcotráfico e o atual processo de pacificação da comunidade.  
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2. UNIDADES DE POLÍCIA PACIFICADORA uma revisão de literatura. 

2.1. UPP e sua inserção no histórico das ações públicas sobre as favelas. 

Este capítulo objetiva analisar o histórico de algumas ações públicas anteriores às UPP 

direcionadas às favelas da cidade do Rio de Janeiro. Não há pretensão, neste trabalho, em 

esgotar a visão histórica das ações públicas nas favelas e nem reduzir os acontecimentos de 

cada época, mas oferecer uma base para compreensão deste cenário que traz em si mesmo um 

histórico de mais de 100 anos de existência e que não pode, portanto ser preterido. 

A paisagem das grandes metrópoles, principalmente da cidade do Rio de Janeiro é 

marcada pelo contraste urbanístico que revela as disparidades existentes entre espaços, que 

apesar de coexistirem em territórios aproximados geograficamente (“morro” e “asfalto”), 

acentuam realidades distantes revelando desigualdade e segregações espacial e social. Alguns 

lugares recebem notoriedade pelas belezas singulares enquanto outros atraem olhares pela 

excentricidade do distanciamento dos modelos hegemônicos do progresso e inclusão social. 

Um dos lugares que merece destaque, nesse sentido, é o território urbano denominado favela.  

 Valladares (2000) divulga as obras de alguns estudiosos que concluem que a favela 

teve seu protótipo com os cortiços. Apesar da maioria dos historiadores considerarem a 

consolidação da favela no período da primeira república, o sociólogo Maurício Libânio, 

([200-?], não paginado), reporta-se às favelas como tipos de moradias e condições 

socioeconômicas anteriores a estas construções. Para o autor, a favela, é uma evolução das 

senzalas ou mocambos que abrigavam a população escrava na época do Brasil colonial e que, 

desde então já sofria as intervenções higienistas do império (CHALHOUB, 2001). A ideia de 

“trazer a paz” já aparece desde esta época:   

Após a renúncia de D. Pedro I, inicia-se no Brasil um período de instabilidade 

política e de revoltas internas [...]. Foi nesta época que Luís Alves de Lima e Silva, o 

Duque de Caxias, integrante do Exército do Imperador, ficou conhecido como o 

Pacificador [...]. Duque de Caxias recebeu este apelido, o Pacificador, por ter 

sufocado muitas rebeliões contra o governo. O termo Pacificador, ou seja, aquele 

traz a paz, já nesse período, promovia o apagamento das mortes dos sujeitos em 

resistência e oposição ao governo e o silenciamento da violência excessiva cometida 

pelo Exército, e, hoje, retorna, sob a forma da Polícia Pacificadora. (AFFONSO, 

2012, p.29) 
    

 No período de 1892 a 1893, com uma política sanitarista e urbanística, o prefeito e 

médico, Candido Barata Ribeiro decretou a erradicação de 600 cortiços da cidade do Rio de 

Janeiro, que totalizavam o contingente de 25% da população da cidade. As questões 

epidêmicas que primavam pela salubridade e políticas que primavam pela hegemonia de 
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poder ameaçada pela resistência que os pobres poderiam oferecer, favoreceram o 

desenvolvimento de políticas sanitaristas nos lugares considerados focos de expansão de 

doenças, nesse caso, os cortiços.   

Dentre os cortiços eliminados estava o ‘cabeça de porco’ situado, no centro da cidade, 

próximo à Central do Brasil, demolido em 26 de janeiro de 1893.  Segundo Kok (2005, p.33) 

tal cortiço “serviu de inspiração ao escritor Aluísio Azevedo para escrever, em 1890, a obra O 

cortiço, e seu nome passou também a designar genericamente os cortiços e casas de cômodos 

da cidade”. Com a destruição desse cortiço entre outros que também se formavam pela 

cidade, muitas pessoas desalojadas começaram a se instalar no morro da Providência. Dentre 

os moradores desses cortiços estavam os ex-escravos e alguns europeus que, separados pelo 

entusiasmo abolicionista ou pelo processo imigratório estavam marcados pelo mesmo estigma 

de pobreza e de preconceito.  

 Quatro anos depois da demolição dos cortiços, em 1897, os soldados que haviam 

participado da guerra de Canudos também se instalaram no morro da Providência “a fim de 

pressionar o ministro da guerra a lhes pagar os soldos devidos”. (VALLADARES, 2000, p.7). 

Após a instalação dos ex-combatentes de Canudos, o morro da Providência começou então a 

ser conhecido como morro da Favela. Para Valladares (2000, p.7), são duas as explicações 

para essa mudança de nome: 

Primeiro, a existência neste morro da mesma vegetação que cobria o morro da 

Favella do Município de Monte Santo, na Bahia; segundo, o papel representado 

nessa guerra pelo morro da Favella de Monte Santo, cuja feroz resistência retardou o 

avanço final do exército da República sobre o arraial de Canudos. Se, no primeiro 

caso, a explicação está baseada numa similitude tout court, no segundo, a 

denominação morro da Favella vem revestida de um forte conteúdo simbólico que 

remete à resistência, à luta dos oprimidos contra um oponente forte e dominador. 
 

Outras semelhanças entre o arraial de Canudos e o morro da Favela também foram 

destacadas por escritores, sejam eles poetas, cronistas ou jornalistas da época. 

Há uma discordância sobre a aplicação do nome favela para o morro da Providência na 

visão da historiadora Sônia Zylberberg, (1992, p.18), autora do livro Morro da Providência: 

Memórias da Favella. Segundo a pesquisadora, “o solo do morro carioca é bastante diferente 

do encontrado no sertão baiano”, o que impediria certamente a existência desse tipo de 

vegetação cujas “folhas têm um leite em seu caule, que dizem curar as dores de dente, além de 

ser bastante resistente à seca” (VALLADARES, 2000, p.44) 

Para aprofundar o fato de a planta favela ser ou não cultivada em solos cariocas, 

seriam necessárias pesquisas que não são o foco desse trabalho. No entanto, chama-nos a 



23 

 

atenção as características de resistência que essa planta abriga em si que mais parece com a 

história desse lugar que resiste às intempéries e dificuldades desde a sua origem.  

A antropóloga Alba Zaluar (1988, p. 32 ) explica como o termo Favela  se aplicou aos  

demais morros do Rio de Janeiro: "As pessoas olhavam, viam as casas de zinco parecidas com 

as do morro do Centro e também chamavam de favela. Resultado: favela virou substantivo”. 

Instalada no século XIX com características de exclusão e de dificuldades, a favela  

atravessou o século XX como um problema para a sociedade. Zaluar e Alvito (1998, p.8) ao 

analisarem uma carta do delegado da 10ª circunscrição ao chefe de polícia, documento datado 

de 4 de novembro de 1900 e registrado no arquivo nacional expõem que três anos após o 

surgimento da favela, esse espaço já era percebido como duplo problema: sanitário e policial 

(moralidade) acentuando desde então a presença policial ostensivamente armada na favela 

para a ‘extinção dos malfeitores’ conforme explicitado na carta a seguir. A carta faz menção a 

um artigo do Jornal do Brasil que expunha: 

O morro da Providência, infestado de vagabundos e criminosos [...] é ali impossível 

ser feito o policiamento porquanto nesse local, o foco de desertores, ladrões e praças 

do Exército [...].  Não há ruas, os casebres são construídos de madeira e cobertos de 

zinco [...] de modo que para a completa extinção dos malfeitores apontados se torna 

necessário um grande cerco, que para produzir resultado precisa pelo menos de um 

auxílio de 80 praças completamente armadas. 

 

 

 Seria difícil imaginar algo diferente, pois a mudança de localidade, no caso, das 

senzalas ou dos cortiços para os morros não afetaria muito a representação sobre esses 

moradores que, apesar de ocuparem espaços geográficos diferentes, mantinham o estigma de 

origem de ameaça à ordem e à saúde da cidade. Afinal esses ainda eram, na concepção dos 

governantes, os mesmos pobres, negros e pardos, provenientes das senzalas, mocambos ou 

cortiços, configurando em todos os casos segregados socialmente moradores de habitações 

desordenadas, ilegais, perigosas, imorais, promíscuas e insalubres.  

O projeto de expansão das favelas acirrou-se com as demolições dos cortiços que se 

consolidaram no início do século XX na gestão do prefeito e engenheiro Pereira Passos 

(1902-1906) que tinha como proposta o desenvolvimento urbanístico do centro da cidade. O 

número de demolições foi tão grande que esse período ficou conhecido popularmente como 

‘Bota-abaixo’. Kok (2005, p.52) destaca que foram demolidos 2.700 prédios, muitos deles 

habitações coletivas que, depois de serem derrubados renderam lucros aos “investidores que 

puderam construir prédios grandes e modernos destinados, em sua maioria, a negócios”.  

Nessa época, houve a criação da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, palco das 

construções de modelos europeus como a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes, o 
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Teatro municipal com o objetivo de impressionar quem aportasse no Rio de Janeiro, já que 

essa avenida ligava-se a Avenida Beira Mar.  

A construção da Avenida Rio Branco, entre outros alargamentos de ruas principais do 

centro da cidade implicou na demolição do morro do Senado além das muitas habitações 

coletivas. Tais reformas deixaram muitos moradores desabrigados e desencadearam um 

processo favelização e uma mudança da característica dos prédios e serviços do centro da 

nova capital. Kok (2005, p.28) explica o drama que esses moradores viriam a enfrentar. “As 

demolições do centro da cidade ocasionaram o povoamento dos subúrbios e, principalmente, 

dos morros” tendo em vista que as pessoas não poderiam ficar distantes dos locais de 

trabalho, por isso alojaram-se em suas proximidades. 

As intervenções sanitaristas, coordenadas por Oswaldo Cruz, nomeado, Diretor do 

Serviço de Saúde Pública pelo prefeito Pereira Passos, também marcaram as ações públicas 

desta época. Uma das estratégias implementadas foi a lei da vacina obrigatória que 

desencadeou a Revolta da Vacina pelas camadas populares em 1904. Lima (2006, p.53) 

explica como a obrigatoriedade da vacina e o número de demolições tornaram-se fatores 

preocupantes para a população pobre. 

Estes, espantados por verem suas casas demolidas, também se desesperavam com os 

métodos utilizados pelos médicos sanitaristas que “invadiam” suas casas para lhes 

injetarem uma vacina por causa das doenças que, embora fizessem parte da rotina 

deles, muitas vezes não eram por eles percebidas. [...] É então armada uma imensa 

revolta contra esses sanitaristas, quando todas as pessoas que estavam envolvidas 

foram chamadas de desordeiras pelas fontes oficiais. Iniciava-se, em 10 de 

novembro de 1904, a Revolta da Vacina. 
  

 O cenário da então capital brasileira estava modificado com o centro da cidade mais 

comercial e higienizado mediante aos muitos outros decretos que incluíam desde a remoção 

de animais até de vendedores, mendigos e demais excluídos. Salustriano da Silva (2010) 

destaca que a reforma de Pereira Passos está plenamente inserida em um projeto de 

modernização da cidade, dentro de um modelo seguido por outras grandes cidades como Paris 

e Londres. Especialmente Paris, onde Pereira Passos já havia visitado anos antes e 

acompanhado de perto as reformas urbanas de lá. O modelo sanitarista está explícito na 

remodelação da área central do Rio de Janeiro que, em outras palavras pretendia destruir 

qualquer vestígio da antiga cidade colonial, inserindo a capital do país no jogo internacional 

das relações comerciais: porto modernizado, vias largas e construções monumentais de 

inspiração européia. 
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Em 1921, sob o governo de Carlos Sampaio (1920-1922) e em função de reformas 

urbanísticas comemorativas do centenário da Independência do Brasil, o morro do Castelo foi 

demolido. Nesta mesma década, Antônio da Silva Prado Júnior fez um plano de 

remodelamento da cidade, sob a orientação de Alfred. H.D. Agache, o qual inspirou o nome 

do primeiro plano de mapeamento e zoneamento urbanístico, o Plano Agache, com o objetivo 

de demarcar locais residenciais, comerciais e industriais. Este plano caracterizou os espaços 

dentro de uma concepção de legalidade, o que incluiu, consequentemente, as favelas como 

espaços urbanos ilegais. 

Durante o Estado Novo (1937-1945) a estratégia de remoção das favelas teve o seu 

marco inicial com base na concepção de que a favela era uma ‘aberração’ e por isto não 

poderia constar no mapa oficial da cidade conforme definido no código de obras da cidade de 

1937.  (ZALUAR, ALVITO, 1988). Neste sentido, a estratégia principal era a remoção das 

favelas para Parques Proletários. Para apropriação das casas nos Parques Proletários, os 

moradores precisavam ter bons antecedentes, inclusive carteira assinada, eliminando assim 

qualquer possibilidade de reprodução das mesmas condições da favela e de seus moradores no 

novo local de moradia. Nesta mesma época, com o incentivo do Partido Comunista do Brasil 

(PCB), surgiram as associações de moradores com a finalidade de resistência à política de 

remoção.  

Na década de 50 as políticas remocionistas se intensificaram, e o “desmonte” do morro 

Santo Antônio, situado no atual largo da Carioca completou o número de demolições na área 

central do Rio de Janeiro. Fundamentada ideia que associava favela à marginalidade, a 

política remocionista compulsória que visava a transferência dos favelados para outras áreas 

da cidade ganhou força no governo de Carlos Lacerda (1960-1965) e se estendeu por outros 

dois governos, totalizando um período de 12 anos com a remoção de 80 favelas, 139.218 

pessoas e  26.193 barracos (VALLADARES, 2005). 

Francisco Negrão Lima, governador do Estado da Guanabara (1965-1978) fez parte 

deste período de 12 anos de política remocionista. Esta gestão deu início a um programa 

maciço de construção de conjuntos habitacionais, a serem ocupados por moradores de favelas 

cujo objetivo era mover 100 famílias por dia. Os moradores da favela resistiram ao programa 

público mobilizados, politicamente, por um grupo de 100 associações de moradores por meio 

da Federação da Associação de Favelas do Estado da Guanabara (FAFEG).  

Esse também se constituiu em um dos períodos mais críticos da história de remoção, 

pois na medida em que os moradores da favela resistiam, acontecimentos mal esclarecidos 
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começavam acontecer como o incêndio da favela da praia do Pinto no Leblon. No lugar desta 

favela foi edificado um conjunto de prédios financiados para militares.   

Junto com a favela da praia do Pinto também foram destruídas as favelas da 

Catacumba (Lagoa) e favela do Esqueleto (UERJ). Os moradores foram removidos para 

lugares mais distantes como a cidade de Deus, Cordovil, Vila Kenedy e outros bairros sem a 

devida infraestrutura urbanística. As pessoas ficaram longe de seus trabalhos, marcadas pelo 

isolamento e segregação. Outro movimento de resistência que perdeu forças foi o das 

associações de moradores cujos líderes foram coagidos a, inclusive se manifestarem a favor 

do governo em detrimento dos moradores da favela. 

Importante registrar que a coação feita aos moradores de favelas à FAFEG, não poucas 

vezes foi acompanhada de perseguições, torturas e mortes. Dias antes do incêndio “acidental” 

na praia do Pinto, toda a liderança da FAFEG estava presa na sede do Departamento de 

Ordem Política e Social (DOPS). As intervenções do Estado no território da favela 

desenvolvidas até o presente momento foram desenhadas com objetivos de erradicação ou 

remoção. Em 1979 o governo estabeleceu o PROMORAR que tinha como objetivo a 

urbanização e não mais a remoção das favelas. Seria este, sem sucesso, o último programa do 

período da ditadura. 

O governo Brizola (1982-1986 e 1991-1994) estabeleceu uma política de urbanização 

e integração das favelas aos bairros por meio do desenvolvimento de vários programas em 

parcerias com a LIGHT, Companhia de Limpeza Urbana (COMLURB) e Companhia 

Estadual de Água e Esgoto (CEDAE). Desenvolveu o Programa de Favelas da CEDAE 

(PROFACE) e “cada família um lote”. As estratégias tinham como objetivo a implantação de 

serviços básicos de saneamento, coleta de lixo e regulamentação de propriedade, este último, 

fortalecido pela Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), com definições específicas sobre o 

usucapião.  

A construção dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP) nos entornos e 

dentro de favelas da cidade do Rio de Janeiro reforçou o sentimento de pertencimento local do 

morador da favela. Destaca-se a construção do Sambódromo, localizado no entorno de várias 

favelas, que também teria como finalidade e justificativa o compartilhamento do espaço com 

salas de aula que pudessem atender 16 mil crianças e jovens por meio de vagas oferecidas 

desde a pré-escola até a conclusão do Ensino Médio entre outros cursos extracurriculares, 

além da quadra de esportes e biblioteca (BOMENY, 2008).  
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Na área de segurança pública, Brizola teve como mote o respeito e a garantia dos 

direitos humanos, inclusive dos moradores da favela que deveriam ser respeitados pela ação 

policial. Entretanto, tal postura encontrou fortes resistências dentro da própria instituição, 

sobretudo da Polícia Civil e as grandes redes de comunicação, composta também por policiais 

com penetração na mídia, passaram a associar diretamente o aumento do crime violento no 

Rio com a nova postura política do então governador do Estado.  

Sobre a associação do governo Brizola com a expansão do tráfico nas favelas, Soares e 

Sento Sé (1999, p.11) destacam que além da garantia dos direitos humanos, informantes do 

governo Brizola apontam para outras duas causas principais: uma delas seria o grande 

investimento na área da educação, por meio das instalações dos CIEP, em detrimento do 

investimento na área policial. A outra causa seria o aberto desinteresse da Polícia Civil, em 

reação ao fato do governador identificar “focos mais graves de corrupção no interior da 

polícia”. Salustriano da Silva (2010) ressalta que nenhum governo local poderia ser o único 

responsável  pela expansão de um comércio de caráter internacional que, obviamente, envolve 

uma complexa cadeia de relações que não se restringe tão somente aos lugares de favela. Nos 

bolsões de miséria está expressa, apenas, a faceta mais visível da violência do tráfico. São os 

locais de venda do varejo da droga, da disputa por territórios por diversos grupos armados e 

com uma ampla mão de obra barata e constantemente renovável “empregada” nesse grande 

comércio.   

Importante ressaltar também a herança que o governo Brizola recebeu do regime 

militar no que se refere à militarização da polícia. Zaluar (2007) explica que muitos oficiais 

das Forças Armadas, acostumados com as práticas de tortura, prisões ilegais e uso abusivo da 

força, migraram para o crime organizado em vários setores, dentre eles grupos de extermínio, 

de extorsão ou do jogo do “bicho” que assim como os traficantes, os “bicheiros” também 

disputavam pontos para os seus negócios e controlavam outros setores como escolas de samba 

que ofereciam lucros consideráveis. A autora ainda destaca a proteção que estes policiais 

recebiam do Estado, por meio das leis que proibiam processos de acusação consolidando 

assim, a impunidade de suas práticas. 

A implantação do policiamento comunitário, que será explicado com mais detalhes em 

outro item, também recebeu destaque entre as décadas de 80 e 90 por meio principalmente das 

ações do comandante geral da Policia Militar, o coronel Carlos Magno Nazareth Cerqueira 

também secretário de Estado da Polícia Militar e comandante geral nas duas gestões de 

Brizola. (ALBERNAZ, CARUSO, PATRÍCIO, 2007).  
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Todas as estratégias do governo Brizola não conseguiram, porém dissolver os 

problemas em relação à favela nas questões fundiárias, educacionais, de infraestrutura e 

segurança principalmente em função de alguns aspectos importantes no cenário mundial e 

nacional da década de 80 conforme  explicitado anteriormente.  

A segunda gestão do governador Brizola foi encerrada com atuação de seu vice, Nilo 

Batista (1994-1995) que assumiu o governo em função do deslocamento de Brizola para 

campanha de presidência da República. O governador Nilo Batista, apoiado por instâncias 

públicas e privadas, defendeu a intervenção militar e firmou um convênio com o Governo 

Federal estabelecendo assim a chamada “operação Rio” que levou os militares para a 

ocupação temporária das favelas e aumentou expressivamente o número de homicídios nestas 

áreas (COSTA, 2004).  

Nas instâncias municipais, o programa Favela-Bairro desenvolvido pelo prefeito César 

Maia (1993-1997) foi criado como parte de um grupo de sete programas de habitação para a 

Cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de urbanização das favelas por meio de serviços 

sociais e públicos, saneamento básico, drenagem, contenção e estabilização de encostas. 

Apesar das mudanças urbanísticas promovidas pelo programa Favela-Bairro os moradores 

continuavam reféns das facções do tráfico de drogas.   

Ainda na década de 90, o governador Marcelo Alencar (1995- 1999) retomou a 

politica de segurança pautada na força e nos moldes semelhantes aos da ditadura (SOARES, 

SENTO SÉ, 1999) a começar pela nomeação do General Nilton Cerqueira que participou dos 

órgãos de repressão durante o regime militar. Outro elemento que impulsionou a violência e a 

letalidade, principalmente contra os moradores de favela, foi a gratificação concedida a 

policiais por atos considerados de bravura, conhecida como “gratificação faroeste” que 

aumentava os salários em até 150%
8
. Este incentivo aumentou vertiginosamente o número de 

autos de resistência e criminalização dos moradores da favela, mais especificamente os 

jovens.   

No governo Garotinho (1999-2002) algumas ações públicas receberam destaque 

principalmente na área de segurança pública. Os projetos Mutirão pela Paz e Grupamento de 

Policiamento em Áreas Especiais (GPAE) reformularam a ação policial baseada até então no 

confronto e enfrentamento. Importante ressaltar que de acordo com o artigo oitavo do Decreto 

                                            

8
 Disponível em:< http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/4/09/cotidiano/26.html>. Acesso em 02 set.2012 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DecretoSeseg42.787Upp.pdf
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/4/09/cotidiano/26.html
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n. 42.787 de 06 de janeiro de 2011, os GPAE serão desativados quando as áreas onde 

estiverem instalados forem contempladas com UPP. 

A entrevista
9
 publicada no site do antropólogo Luís Eduardo Soares, mentor do 

Mutirão pela Paz e exonerado do governo Garotinho em 2002, ressalta alguns aspectos 

importantes sobre o projeto. Soares, primeiramente reporta-se ao programa como modelo 

alternativo às incursões bélicas nas favelas. Destaca como positivo o não enfrentamento do 

BOPE no momento de ocupação das favelas, já que sua entrada era previamente avisada, com 

fins de evitar confrontos. Enfatiza o policiamento comunitário, a ação permanente da polícia 

nas favelas para oferecer segurança baseada no respeito à cidadania, a garantia dos direitos e 

acrescenta como o programa era desenvolvido na prática: 

uma unidade regular da PM substituía a unidade especial, orientada e 

supervisionada, e acompanhada pela Ouvidoria que criamos, de modo a garantir a 

fidelidade policial à legalidade constitucional e aos direitos humanos, e, de imediato, 

começavam as ações sociais envolvendo diversas áreas de governo, 

simultaneamente: educação, saúde, trabalho, urbanização, transporte, habitação, 

meio-ambiente, serviços, etc. 
 

Soares também explica os aspectos que fragilizaram o projeto como a falta de 

recursos, a falta de apoio do governo estadual, a resistência da própria Polícia Militar (PM), as 

questões internas que redefiniam as prioridades governamentais e os acordos políticos que 

comprometeram o programa e a sua permanência como secretário de segurança pública no 

governo Garotinho. Reporta-se ao GPAE como o relançamento de uma “versão condensada 

do Mutirão pela Paz”, coordenada, logo após a sua saída, pelo Major Carballo, que segundo 

Soares, concedeu ao projeto respeitabilidade e sucesso, mas que também enfrentou como 

maior problema para a continuidade do projeto o boicote e a resistência da PM. 

Ainda no governo Garotinho, o Rio de Janeiro conheceu a mais nova e potente arma 

de ataque para incursões em favelas: o Veículo Blindado de Transporte de Pessoal (VBTP), 

conhecido popularmente como “blindado” e apelidado de “caveirão” em função do desenho 

de uma caveira aplicado no veículo.  

Os modelos com pouca mobilidade foram substituídos por modelos mais modernos, 

rápidos e sofisticados como o modelo “caveirinha” apresentado sem muito sucesso em 2007 e 

“Maverick” apresentado em 2013 com custo de R$831 mil por unidade e até o “caveirão do 

ar”, nome denominado ao helicóptero blindado da policia. Uma das características 

dispensáveis do “blindado” é a caixa de som acoplada ao veículo que afronta os moradores da 

                                            

9
 Disponível em< http://www.luizeduardosoares.com/?p=854>. Acesso em 02 set.2012 

 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DecretoSeseg42.787Upp.pdf
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favela com a frase “Vim buscar sua alma”, praticando uma violência simbólica complementar 

à violência física que a estão submetidos com a entrada do veículo nas favelas. 

Com modelos adaptados mundialmente, os “blindados” tornaram-se referência para 

“militarização de áreas urbanas”. O primeiro veículo blindado foi usado pela África do Sul, na 

década de 70 “durante o apartheid social para manter a segregação e o controle punitivo sobre 

os bairros negros” (RIO DE JANEIRO, 2008, p. 27). 

Em 2007 o governador Sérgio Cabral foi eleito e apesar de ter como lema inicial a 

política de confronto, lançou mão posteriormente do programa das Unidades de Policia 

Pacificadora (UPP) que se insere no contexto do breve histórico apresentado sobre as ações 

públicas direcionadas às favelas.   

O site oficial
10

 das Unidades de Polícia Pacificadora exibe os resultados das 36 UPP 

instaladas em 252 territórios retomados pelo Estado numa área que totaliza 9.442.247 m² da 

cidade do Rio de Janeiro. Inclui o número 1,5 milhão de pessoas beneficiadas e o 

recrutamento de 9.073 policiais com treinamento de polícia de proximidade. O número de 

territórios alcançados evidencia que apesar das UPP terem nomes referentes à localidades 

específicas, a sua área de ação abrange territórios aproximados.  

 No que se refere à implantação das UPP, Souza e Silva (2010, p.10) explica que “a 

ocupação da favela por forças do BOPE” como primeiro passo na implantação das UPP, “em 

geral, não tem sofrido resistência dos grupos criminosos”, ação esta justificada pelo aviso 

antecipado de incursão da polícia na favela. Segundo Mattar e Dias (2010, p.76), esse seria 

um diferencial importante tendo em vista que, em experiências anteriores, os policiais “não 

retomaram o território, passando a conviver com o domínio de bandidos em regiões 

conflagradas”. Esse convívio mútuo esvaziou o controle e a imposição da lei por parte da 

polícia.  

 De acordo com no Decreto n. 42.787 de 06 de janeiro de 2011 (RIO DE JANEIRO, 

2011), as UPP são classificadas em A e B dependendo do número de seu efetivo. A 

classificação A caracteriza as UPP que têm efetivo superior a 400 policiais militares. Para o 

efetivo de até 400 policiais a UPP recebe classificação B. O comando de cada UPP também é 

diferenciado seguindo a lógica de classificação A e B. O efetivo mínimo de cada UPP não 

poderá ser inferior a 100 policiais e a estrutura administrativa tem que corresponder até 5% de 

seu efetivo. 

                                            

10
 Disponível em: http://www.upprj.com. Acesso em: 07 de mai.2013. 

http://www.upprj.com/
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Todas as UPP estão submetidas diretamente à Coordenadoria de Polícia Pacificadora 

(CPP).  O atual comandante é o Coronel Francisco Caldas e a sede da CPP fica no entorno do 

Complexo do Alemão. O número de soldados de cada UPP é estabelecido de acordo com a 

demanda local e o efetivo obrigatoriamente é de recém-formados. Esse grupo e também seus 

superiores recebem gratificação por fazerem parte da UPP. Em outubro de 2013 o governo do 

Estado do Rio de Janeiro anunciou o aumento de 50% na gratificação inicial de R$500,00 

mensal que o policial de UPP tem direito conforme estabelecido no Decreto-lei n. 41.653 de 

22 de janeiro de 2009 (RIO DE JANEIRO, 2009).  

O efetivo de recém-formados teria o objetivo de estabelecer uma nova relação de 

confiança da população com a polícia tendo em vista que “apenas 34% da população do 

Estado do Rio de Janeiro confia na Polícia Militar, de acordo com a pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS)” (MATTAR, DIAS, 2010 p.76).  

O fato de ser recém-formado ou ter em sua formação disciplinas com referência ao 

policiamento de proximidade não garante, porém o fim da corrupção policial e nem configura 

uma reformulação profunda na formação da polícia das UPP, na medida em que tais 

princípios são engendrados na mesma academia que tem por parte da formação os aparatos 

que reforçam a militarização policial.  

 Sobre a militarização da ação policial, Sento Sé (2013, não paginado), sem negar os 

altos índices de mortes violentas, confronto armado e sentimento de insegurança, ressalta que 

a disseminação da ideia de que o Rio de Janeiro vive em situação de guerra, representada no 

discurso da ‘metáfora da guerra’, “legitima respostas armadas, muitas vezes privatizadas, que, 

longe de dar conta do problema, acabam por alimentar e reproduzir o que em tese, buscam 

combater”. Neste sentido, sugere que “seria crucial que as autoridades públicas se dessem 

conta disso, tornando pública sua rejeição a esta abordagem”.  

Cunha (2004, p.203), destaca que “os princípios da hierarquia e da submissão 

instrucional serviriam de justificativa para a aplicação de ritos de humilhação e práticas 

violentas e desrespeitosas infligidas aos agentes policiais”. Tais condutas e práticas se 

naturalizam gerando uma cultura policial com incidências, sobretudo nas favelas, por meio de 

ações aviltantes como a invasão de casas sem mandado judicial, o uso de brutalidade e tortura 

nos interrogatórios principalmente, quando se trata de jovens negros, mulatos e pardos e 

afrodescendentes.   

Em função dos abusos e violação dos direitos dos moradores da favela por policiais,  

várias cartilhas sobre abordagem policial foram elaboradas, incluindo a cartilha direcionada 
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aos moradores do Morro Dona Marta, RJ em 2006
11

. A cartilha orienta sobre o que um 

policial pode ou não fazer nas incursões dentro das residências e a forma de abordagem ao 

morador. Também disponibiliza ao morador da favela os locais para denúncias de possíveis 

transgressões desses direitos.  

 Concomitante ao programa das UPP existe também a UPP Social. Segundo o site 

oficial do programa, a UPP Social
12

 é uma estratégia da Prefeitura do Rio de Janeiro e é 

coordenada pelo Instituto Pereira Passos (IPP) em parceria com a ONU-Habitat e implantada 

logo após a instalação da UPP, mas com um ciclo de ações que começa antes mesmo de sua 

implantação, por meio de diálogo com os moradores e representantes de diversas esferas 

institucionais presentes na comunidade.  

 A UPP Social não se configura como um programa permanente nas comunidades onde 

as UPP são instaladas. Uma vez satisfeitos com os serviços, a “UPP Social não será mais 

necessária e poderá deixar de existir nesses territórios”. A função da UPP Social é articular 

“iniciativas que produzam desenvolvimento” em áreas pacificadas. As políticas públicas 

poderão ser advindas dos governos federal, estadual e municipal, além das iniciativas da 

sociedade civil e privada.  

Existem muitas críticas sobre a efetivação do programa UPP Social tendo em vista que 

a força policial continua a avançar sobre a favela sem o aparato social que cada vez menos 

aparece na outra face da moeda. Neste sentido é possível refletir sobre que lugar é esse que se 

dará plenamente satisfeito por conhecer apenas a face policial do Estado. Batista (2011, p.2) 

reforça que a segurança pública precisa estar relacionada a “projetos públicos e coletivos 

capazes de gerar serviços, ações no sentido de romper com a geografia das desigualdades”. 

Para a autora, a ausência dessa relação objetiva apenas o controle dos pobres.  

Importante ressaltar também que o novo modelo por si só não dará conta de 

reconfigurar a política de segurança pública.  Lemgruber (2011) destaca que os mecanismos 

de supervisão para monitoramento das UPP, o aprimoramento da inteligência, o controle 

externo e investimento na formação policial seriam estratégias importantes para uma reforma 

geral do sistema de segurança. Soares
13

 destaca a importância de “mudar, refundar as polícias. 

Esta é a condição sine qua non para um avanço consistente no estado do Rio de Janeiro”.  

 

                                            

11
 Disponível em:< http://global.org.br/wp-content/uploads/2010/03/cartilha-santa-marta.pdf>. Acesso em: 04 

julh.2013 
12

 Disponível em: <http://uppsocial.org/programa/>Acesso em: 04 julh. 2013 
13

 Disponível em: <http://www.luizeduardosoares.com/?p=854>. Acesso em 11 ago. 2012 

http://global.org.br/wp-content/uploads/2010/03/cartilha-santa-marta.pdf
http://uppsocial.org/programa/Acesso
http://www.luizeduardosoares.com/?p=854
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2.2 Policiamento de Proximidade: Referência de sustentação das UPP 

 

As UPP têm como referência a experiência de policiamento comunitário cuja proposta 

é a aplicação dos princípios da polícia de proximidade. Segundo o Decreto n. 42.787 de 06 de 

janeiro de 2011 (RIO DE JANEIRO, 2011)  os policiais “deverão ter formação especial com 

ênfase em Direitos Humanos e na Doutrina de Polícia Comunitária”.  

De acordo com o Manual de Policiamento Comunitário (BRASIL, 2009, p.13) esse 

modelo “se expandiu durante as décadas de 1970 e 1980, quando as polícias de vários países 

introduziram uma série de inovações em suas estruturas e estratégias para lidar com o 

problema da criminalidade” especialmente os norteamericanos que precisavam dar uma 

resposta para os conflitos estabelecidos com os grupos minoritários e raciais da década de 60. 

Para o Brasil, seria interessante estabelecer um programa de segurança pública com base 

nesses princípios tendo em vista as problemáticas enfrentadas em relação aos altos índices de 

criminalidade e violência e as que envolviam a ação policial.  

Apesar das diferenças de implantação do policiamento comunitário em cada país, 

todos têm como aspecto em comum “a introdução ou o fortalecimento da participação da 

comunidade nas questões de segurança” (BRASIL, 2009, p.13). A polícia não trabalha 

sozinha, mas em parceria com a população por meio de um policiamento voltado para 

identificação de problemas e consequentemente para a busca de soluções.  

A flexibilidade de aplicação das estratégias em cada contexto é possível, pois o 

policiamento comunitário não se caracteriza como conjunto particular de programas, mas 

como “filosofia, estratégia ou estilo de policiamento que pode ser efetuado de diversas 

formas, sob os mais variados programas e tipos de gestão organizacional” (BRASIL, 2009, 

p.15).  

Um dos diferenciais na formação dos policiais das UPP, conforme já mencionado, é o 

princípio de policiamento comunitário. Costa (2004) ressalta que as UPP não protagonizaram 

esse modelo no Brasil. As estratégias anteriores fracassaram por falta de “apoio efetivo dos 

governadores e dos comandos da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar” (MUSUMECI 

et al., 2010, p.12). 

 Em 2001 o Governo Federal decretou  a lei  10.201  que instituiu o  Fundo Nacional 

de Segurança Pública – FNSP, “com o objetivo de apoiar projetos na área de segurança 

pública e de prevenção  à violência,  enquadrados nas diretrizes do plano de segurança pública 

do Governo Federal” (BRASIL, 2001).  O artigo 4º parágrafo IV declara que “O FNSP 
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apoiará projetos na área de segurança pública destinados, dentre outros, a programas de 

polícia comunitária”. 

Além disso, em 2006 o Governo Federal, por meio do Programa Nacional de 

Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI)
 14

, viabilizado pela Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP lançou o Curso Nacional de Multiplicador de Polícia 

Comunitária com objetivo de definir uma matriz curricular nacional para a capacitação de 

profissionais de segurança pública.  

Em 2007 a segunda edição desse documento incluiu no programa curricular o tema 

sobre direitos humanos. Além desse tema o curso também contempla disciplinas como, 

estruturação dos conselhos comunitários, gestão de projetos, mobilização social, polícia 

comunitária comparada & troca de experiências de polícia comunitária, polícia comunitária e 

sociedade, relações interpessoais, conflitos e as formas de intervenção, teoria e pratica de 

ensino,  teorias sobre polícia comunitária, resolução pacifica de conflitos, mediação aplicada à 

polícia comunitária entre outros temas. O curso também expõe experiências de policiamento 

comunitário como o caso do Canadá que há 20 anos teve sua proposta de policiamento 

modificado em função do quadro de insatisfação e descrédito na instituição policial.  

 Outro documento importante nesse sentido é o “Manual de Policiamento Comunitário” 

(BRASIL, 2009)  preparado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São 

Paulo com o apoio do Governo Federal. O Manual destaca quatro características desse tipo de 

policiamento: 1) Relação de confiança e proximidade recíproca entre comunidade e policiais, 

assim umas das primeiras estratégias seria o reestabelecimento da confiança mútua. 2) 

Descentralização da atividade policial que se caracteriza pela aproximação maior do policial 

com a comunidade a fim de conhecer as necessidades reais da localidade. 3) Ênfase nos 

serviços não emergenciais. O enfoque do trabalho não se limita à repressão, mas à prevenção. 

4) Ação  integrada entre diferentes órgãos e atores sejam públicos ou privados. Assim seriam 

três os atores principais: a polícia militar, a civil e a sociedade civil com a participação de 

outros atores governamentais. 

                                            

14
 O PRONASCI tem como um dos focos territoriais prioritários as “regiões metropolitanas e aglomerados 

urbanos que apresentem altos índices de homicídios e de crimes violentos”, como foco social jovens e 

adolescentes, em situação de risco social e egressos do sistema prisional e famílias expostas à violência urbana” 

e como foco etário: população juvenil de 15 a 29 anos” (Governo Federal, Lei N. 11.530, de 24 de outubro de 

2007)  

Disponível em: 

<http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B13C32D06%2DE952%2D46DE%2D82AF%2D024C842C9D17%

7D>. Acesso em 15 mai.2012. 

 

http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B13C32D06%2DE952%2D46DE%2D82AF%2D024C842C9D17%7D
http://portal.mj.gov.br/main.asp?Team=%7B13C32D06%2DE952%2D46DE%2D82AF%2D024C842C9D17%7D
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 A pesquisa “Unidades de Polícia Pacificadora: o que pensam os policiais” 

(MUSUMECI et al., 2010) realizada com 359 soldados, 10 cabos e comandantes de nove 

Unidades de Polícia Pacificadora apresenta alguns resultados que podem ajudar a construir 

uma reflexão sobre a relação entre teoria e prática nas questões correspondentes ao modelo de 

policia comunitária.   

  Em relação à formação, os policiais mostraram o grau de satisfação sobre os 

diferentes temas ministrados nos cursos. Os índices podem ser representados pelos seguintes 

percentuais: ética: 86%; policiamento comunitário: 81,5%; técnicas de abordagem: 77,6%; 

direitos humanos: 70,8% e relacionamento com o público: 53,5%. A maioria dos policiais 

apontou deficiências de formação nos temas relacionados à violência doméstica, mediação de 

conflitos e uso de armamentos menos letais. De um modo geral, 63%  consideraram ter 

recebido uma preparação adequada para trabalhar na UPP e 48,5% sente falta de um policial 

mais experiente para orientá-los. A ausência de disciplinas práticas também foi apontada 

como aspecto negativo por 37% dos policiais.  

 Com esses dados é possível perceber rupturas na formação que difere o policiamento 

comunitário do policiamento tradicional. Sobre isso, as autoras destacam a importância “de 

enfatizar, na formação dos policiais, elementos que reforcem a identidade do projeto, a 

novidade do modelo de policiamento e a importância do trabalho que irão realizar” 

(MUSUMECI et al., 2010, p.2).  

Além disso, apontam para a necessidade de criação de um espaço, físico ou virtual, 

que tenha com o objetivo a escuta das demandas dos policiais, a discussão para a troca de 

informações e sugestões, a orientação e o apoio ao trabalho que realizam. A ineficiência 

desses processos pode comprometer e inviabilizar os resultados esperados. 

 Outro aspecto importante na formação policial em relação ao policiamento 

comunitário é a aproximação entre polícia e comunidade. Nesse sentido, as pesquisas  

mostram que poucos policiais estão engajados nas atividades típicas do programa, no sentido 

de fazer contato com organizações e associações existentes nas localidades de instalação de 

UPP. As instituições em que os policiais tentaram estabelecer contato são mostradas nas 

baixas taxas percentuais: associação de moradores 35,3%; creches e escolas 30,3%; igrejas 

25,7%; ONGs 18,1%; grupos culturais 17,9%; imprensa comunitária 9,9%.  

 Lemgruber (2011) comenta no site “UPP Social”, os resultados supracitados e 

considera que os dados expostos apontam para novos ajustes no programa das UPP sem, no 

entanto, diminuir a importância desse modelo de segurança pública. A socióloga também 
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reconhece que apenas a estratégia de policiamento comunitário é ineficiente para “acabar com 

o tráfico de drogas, atividade que acontece no mundo todo” e que as UPP não correspondem a 

uma política de segurança para as demais áreas do Estado. 

 É possível também refletir se algumas práticas que tipificam o modelo de proximidade 

desenvolvido pelos policiais das UPP não perpassam apenas por ações assistencialistas que 

substituem inclusive, a ação “beneficente” do tráfico como organização de eventos, 

distribuição de brindes, envolvimento em festividades que, apesar de interessantes para o 

estabelecimento da sociabilidade, correm o risco de tornar reducionista este modelo cuja 

máxima é a identificação e resolução de problemas e a “introdução ou o fortalecimento da 

participação da comunidade nas questões de segurança” (BRASIL, 2009, p.15).  

Na mesma escala preocupante também está a transferência de algumas funções para o 

comando da UPP, antes coordenadas por associações e até mesmo por grupos criminosos 

(CARVALHO, 2011) e a consideração de que tais práticas correspondam à ações de 

proximidade ou à funções específicas de um policial da UPP. Neste sentido, o resultado 

poderá ser inverso, tendo em vista que muitas dessas ações podem configurar estratégias de 

controle e disciplinarização dos moradores da favela. 

  

2.3 UPP e suas fragilidades internas e externas: A desconfiança da Policia e da 

população em relação às UPP 

 

A pesquisa já citada “Unidades de Polícia Pacificadora: o que pensam os policiais” 

(MUSUMECI et al., 2010) aponta que os fracassos e descontinuidades de projetos inovadores 

anteriores podem influenciar o descrédito não somente da população, mas também dos 

policiais a respeito do novo modelo de policiamento e o pensamento de “incerteza quanto à 

sustentabilidade no tempo das UPP”. Em relação aos policiais, a ausência de “uma cultura de 

pertencimento a um grupo especial ou de adesão a um novo modelo de polícia” faz com que 

policiais tenham como referência de avaliação questões de “natureza individual, como salário, 

escala e condições de trabalho” (MUSUMECI et al., 2010, p.10). 

Em relação a essa percepção, resultados de pesquisa mostram que 70% dos policiais 

que atuam nas UPP preferem trabalhar em batalhões tradicionais, 50% considera que as 

informações da mídia sobre as UPP são mais positivas do que a realidade, muitos deles 

acreditam que criação das UPP é só para garantir a segurança da Copa do Mundo e das 

Olimpíadas e apenas 7,4% dos policiais consideram positivo o policiamento comunitário. 
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 A insatisfação com as condições de trabalho alcança todas as esferas da polícia, mas o 

que chama a atenção das autoras é o contraste entre a opinião externa sobre as UPP e a dos 

policiais que trabalham nessas Unidades.  Para que as limitações estruturais não contaminem 

as percepções dos policiais em relação às UPP é importante que esse efetivo também se sinta 

beneficiado com as mudanças evitando a interpretação de que parecem ser os únicos a não 

perceberem melhorias.  

 Sobre a desconfiança dos moradores de favela a respeito das UPP, Blasi  (2011, p.14) 

mostra que eles temem que, ao se livrarem do Comando Vermelho, outra ordem  intitulada de 

“comando azul” em referência a cor usada pelas UPP, seja o novo algoz, como declara uma 

moradora do Morro Dona Marta. “Agora é o comando azul que não deixa a gente falar”.  

A associação da polícia militar ao termo ‘comando azul’ também é apontada nos 

estudos de Misse (2011, p.20) sobre desconfiança dos moradores de favela a respeito da 

polícia corrupta e violenta que se iguala aos traficantes na medida em que “ao mesmo tempo 

que prendiam e matavam, negociavam proteção aos traficantes”. 

 Em relação à desconfiança dos moradores a respeito da vigilância e policialização da 

favela, Andrada (2010, não paginado) registra reclamações sobre o número de soldados, os 

muros, os postos de polícia e instalação de câmeras em diferentes regiões do Morro Dona 

Marta, o que gera certo desconforto na medida em que todos se tornam suspeitos. As 

reclamações também perpassam sobre o fato das decisões não serem discutidas coletivamente 

como declara uma moradora por meio de uma carta enviada ao autor: “Paz sem voz é medo”, 

em analogia à musica de uma banda de rock brasileira.   

Mattar e Dias (2010, p.76) destacam que o relacionamento entre polícia e moradores 

depende de confiança. “Mas, no caso das UPP, trata-se de confiar em instituições que já 

decepcionaram a sociedade incontáveis vezes”. As percepções negativas sobre diferentes 

instituições do Estado favorecem ainda mais a desconfiança e descrédito sobre as políticas 

estabelecidas.  

 No Morro do Borel, outra área pacificada do Rio de Janeiro, o objeto de análise de um 

estudo foi a relação e o papel que é dado às associações de moradores nesse novo cenário de 

instalação da UPP, tendo em vista que as associações passaram a ser “cobiçadas pelos 

traficantes e muitas delas acabaram por estabelecer algum tipo de relação com a criminalidade 

violenta” (CARVALHO, 2011, p.2).  

O resultado da pesquisa mostrou divergência de opiniões entre as lideranças de 

associações tendo em vista a transferência de determinadas funções para o comando da UPP 
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que, além de regular os serviços de mototaxi e a distribuição do gás, também passaria a 

mediar os projetos sociais. Nesse sentido, as críticas se estruturam na centralidade e no 

autoritarismo que podem ser gerados a partir da concepção de ordem estabelecida pelo 

comando da UPP. Essa mesma pesquisa também relata o sentimento de insegurança quanto à 

permanência dos policiais no morro, o temor do retorno e represália do tráfico.  

 Pesquisas realizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2009) com os moradores da 

Cidade de Deus e Dona Marta mostram que, apesar da sensação de segurança nas localidades 

pacificadas é possível ainda, constatar homicídios, aumento de furtos, sentimento de 

desconfiança em relação à polícia,  extorsão de traficantes por antigos policiais, assédio dos 

novos policiais às mulheres moradoras da localidade, inclusive as casadas, e temor sobre o  

‘toque de recolher’ imposto pela polícia, visto como um dos dispositivos de  

disciplinarização.  

 Em relação às mudanças estruturais, Loretti (2011, p.5) realizou pesquisa sobre o 

"Projeto Comunidade Eficiente" da LIGHT, instalado no Morro Dona Marta. A pesquisa  

destaca as medidas tomadas pela concessionária de energia elétrica que possibilitou a troca de 

geladeiras e lâmpadas mais econômicas, além de cadastrar os moradores em um endereço. 

Tais medidas desestruturaram as “formas alternativas de abastecimento de energia elétrica, 

“gato de luz” – ou furto de energia elétrica” e geraram resistência por parte de alguns 

moradores.   

 Além disso, houve muitas reclamações sobre os valores da conta de energia elétrica e 

sobre os constantes picos de luz. Fernandes e Costa (2010) confirmam, por meio de pesquisa 

realizada na favela de Manguinhos que, com relação aos serviços públicos, a distribuição de 

energia elétrica era comercializada por alguns moradores, que detinham um poder específico 

sobre este serviço, antes das instalações das UPP. 

 

2.4. UPP e suas possibilidades 

Apesar das críticas e aspectos negativos em relação às UPP, vale considerar o destaque 

feito por Soares (2006, p.95), sobre dois tipos de ciclos relacionados à segurança pública: o 

ciclo ‘que dá mais uma volta em torno do mesmo eixo’ e ‘o ciclo virtuoso’, tendo em vista 

“que em segurança pública, as consequências tornam-se causas no movimento subsequente do 

processo social”. O primeiro ciclo se aplica à ideia de que a criminalidade em um 

determinado local desencadeia uma série de ações que afetam setores econômicos e sociais 

gerando mais criminalidade e violência.  
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Pela lógica, o contrário também aconteceria: com a redução da criminalidade e da 

violência, a tendência é que a situação econômica local e do entorno também seja modificada 

por meio da valorização imobiliária, investimentos urbanísticos, desenvolvimento comercial e 

industrial, o que geraria empregos e desencadearia mudanças sociais, estabelecendo assim o 

‘ciclo virtuoso’. 

Como processo, as mudanças não são abruptas e o ‘ciclo virtuoso’ precisa de tempo 

para se estabelecer, como mostrado nas pesquisas a respeito das percepções sobre a 

receptividade dos moradores aos policiais das UPP (MUSUMECI et al., 2010). São os 

próprios policiais que respondem a pesquisa e 79% desse efetivo considera que quando as 

UPP foram instaladas, a maior parte dos moradores tinha sentimentos negativos como medo, 

desconfiança e raiva em relação aos policiais.  

As atitudes modificaram-se com o passar do tempo e sentimentos positivos como a 

simpatia, respeito, admiração e aceitação foram se intensificando. Na visão dos policiais, a 

mudança positiva tem relação com vários fatores, principalmente nos aspectos relacionados à 

forma de trabalho e à presença mais atuante da polícia nas favelas pacificadas.  

As pesquisas de Musumeci et al (2010) também destacam que os segmentos mais 

receptivos aos policiais são, por ordem de aceitação, as crianças, os adultos e idosos. O mais 

hostil seriam os jovens. A hostilidade também se estende às pessoas ligadas direta ou 

indiretamente ao crime e a receptividade para as pessoas que têm um trabalho. Sobre a 

hostilidade dos jovens, é importante considerar que esta é a faixa etária mais recrutada para os 

serviços do tráfico. Neste sentido, a maior contribuição das UPP, para autora, foi em relação à 

extinção do controle armado do território e a modificação da realidade anterior quando jovens 

andavam fortemente armados pelas ruas.  

 Pesquisas realizadas pelo IBPS (2010, 2012) e FGV (2009, 2011) confirmam os 

resultados positivos das UPP. Numa ordem cronológica, pesquisas da FGV realizadas na 

Cidade de Deus e no Morro Dona Marta em maio de 2009, registram que 60% da população 

consideram boa a estratégia de policiamento comunitário, além de elogiar a presença de 

programas sociais na comunidade. 

 Em janeiro de 2010, pesquisas realizadas pelo IBPS mostraram que 86% dos 

entrevistados consideraram a situação melhor ou muito melhor em relação ao que era antes 

das instalações das UPP. As questões avaliadas perpassam pela redução da criminalidade até 

o acesso aos serviços básicos. Em junho de 2011, pesquisas da FGV realizadas com 

moradores do Cantagalo mostraram que as UPP tinham 71% de aprovação popular. Em 
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janeiro de 2012 o IBPS, por meio da pesquisa “Impacto da implantação das UPP no comércio 

local”, registrou que mais de 90% dos comerciantes acreditavam que não houve desvantagem 

com a instalação das UPP e que a maior vantagem após implantação da UPP foi a segurança 

para os clientes.  

A pesquisa realizada por Cano (2012) em 13 UPP (Andaraí, Batam, Borel, Chapéu-

Mangueira/Babilônia, Cidade de Deus, Santa Marta, Formiga, Macacos, 

Pavão/Pavãozinho/Cantagalo, Providência, Salgueiro, Tabajaras e Turano) com a finalidade 

de comparar o número de casos (vítimas e ocorrências) de mortes violentas, desaparecimento, 

lesões dolosas, violência doméstica e familiar, ameaças, estupros, roubos, furtos e crimes 

relativos a drogas, após a implantação das UPP apresenta alguns aspectos relevantes: 

o número de mortes violentas por comunidade e mês passa de 1 a 0,25, ou seja, 

experimenta uma redução de quase 75%. Dentro destas categorias, duas 

subcategorias são monitoradas de forma específica. A redução é mais moderada para 

os homicídios dolosos e mais intensa para as mortes em intervenções policiais, que 

passam de 0,5 por mês a quase zero. Em outras palavras, há uma redução notável 

das mortes violentas e, dentro delas, especialmente daquelas decorrentes de 

intervenção policial. Por sua vez, os roubos experimentam uma diminuição de mais 

de 50% (de quase 6 por mês a menos de 3), enquanto todos os outros crimes sofrem 

um aumento considerável. Lesões dolosas, ameaças e crimes relativos a drogas 

crescem exponencialmente. Os furtos aumentam de forma significativa, embora os 

roubos tenham caído. Em suma, há uma forte redução dos crimes armados e um 

aumento igualmente marcante dos registros dos outros crimes. (CANO 2012, p.32) 

 

 

Além disso, conclui que “no mínimo 95 de cada 100 entrevistados apoiavam a 

expansão dessa política para outras comunidades e 90% desejava que a iniciativa continuasse 

indefinidamente na sua região” (CANO, 2012, p.7). 

Nem todas as UPP têm o mesmo tempo de existência e os resultados esperados podem 

ser evidenciados de formas diferentes de uma localidade para a outra. Além disso, é 

importante considerar o tamanho de cada área de instalação de UPP e sua abrangência. Para 

algumas localidades o resultado terá maior visibilidade,  para outras com espaços geográficos 

maiores, os resultados poderão ser mais lentos.  

O artigo do antropólogo Gilberto Velho, publicado no Jornal O GLOBO em 10 de 

setembro de 2011, resume a dualiadade das opiniões sobre as UPP tendo em vista que “as 

medidas tomadas, até agora, podem aplacar alguns sintomas e indícios, mas estão longe de 

chegar perto do âmago das questões que a produzem”. Assim, é possível entender que as UPP 

estão em processo de “vir a ser” com algumas particularidades importantes que mostram que 

não são por si só redentoras ou suficientes.  
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2.5. Qualquer semelhança é mera coincidência? 

Por meio do breve panorama apresentado é possível perceber que as ações 

desenvolvidas pelo Estado do Rio de Janeiro sobre as favelas foram descontínuas e estiveram 

pautadas sobre o pensamento do que esse lugar representava e sobre o conceito que se tem 

sobre favela e seus moradores. Assim as estratégias basearam-se em propostas sanitaristas, de 

extinção, remoção, moralização, manutenção da ordem, urbanização, controle e combate à 

criminalidade a depender da representação de cada época (VALLADARES, 2000).  

A conclusão deste capítulo propõe uma reflexão sobre quais representações a UPP 

vem resgatar ou destituir deste processo histórico socialmente partilhado e se ela inaugura um 

novo olhar sobre as favelas ou se figura como uma nova camada de tinta sobreposta sobre 

antigas bases. 

Atualmente, uma série de estratégias para remodelação da cidade do Rio de Janeiro 

tem sido desenvolvida em função dos eventos esportivos a serem sediados até 2016. Várias 

intervenções têm sido feitas o que inclui, à propósito de muitas desconfianças, as UPP que 

mais parecem parte de um plano para valorização do espaço urbano do que uma política de 

segurança pública.  

As estratégias atuais, de modo geral, parecem resgatar alguns dos planos urbanísticos 

do início do século XX, como por exemplo, a revitalização da área central da cidade, 

principalmente com o projeto “Porto Maravilha”, lembrando bem de perto a reforma Pereira 

Passos que objetivava a revitalização da área portuária conhecida como “Porto Sujo”,  desde 

essa época associando a imagem do Rio de Janeiro com termos pejorativos.  

No início do século XX a cidade se organizava para manter a ordem e o progresso e 

agora, de igual modo, mais especificamente se articula em torno da ordem tendo em vista a  

associação da imagem do Rio de Janeiro com a violência. A bandeira da estética, de uma 

cidade que seja realmente “maravilhosa” também é valorizada e para isto, as remoções se 

tornam necessárias neste novo assentamento e ‘botaabaixo’ de construções que não condizem 

com o novo modelo de Cidade Olímpica. 

As remodelações estabelecem por sua vez, novas regras e proporcionam remoções 

compulsórias para a instalação do progresso e outras silenciosas para a manutenção da ordem. 

Incluídas neste plano de remoções compulsórias e silenciosas, estão as favelas. Algumas delas 

têm sido removidas em função do progresso potencializado pelas obras dos eventos 

esportivos. Outras continuam no mesmo lugar, mas sofrendo uma remoção silenciosa ou 

‘expulsão branca’ (CUNHA, 2011) de seus moradores tendo em vista que as boas vindas aos 
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direitos mesclaram-se às novas obrigações e deveres comerciais como regularização da 

energia elétrica, impostos e outros serviços que simulam o preço a ser pago pelo mais novo 

cidadão formalizado.  

Literalmente de um dia para o outro, as favelas pacificadas tornaram-se disputados 

pontos comerciais. Serviços de TV a cabo, energia e telefonia propagaram-se nestas 

localidades firmando esse momento também como um marco de crescimento e exploração 

financeira dos quais muitos moradores não podem assumir. 

O Estado tornou cidadão o morador da favela sujeito de deveres em supremacia ao 

sujeito de direitos e valoriza-o como sujeito de consumo a ponto de removê-lo se não puder 

“consumir” e pagar pelo novo estilo de vida. Assim se estabelece a representação do morador 

como descartável tendo em vista a sua impossibilidade de consumir e viver dentro dos novos 

padrões estabelecidos. A elevação do padrão de vida produz também uma série de exclusões 

que precisam ser repensadas à luz inclusive do Estatuto da Cidade.  

A lógica do mercado é que haja um êxodo para outras favelas que excedem ao plano 

das 40 UPP em função do fenômeno da gentrificação
15

. Esses moradores farão novas 

ocupações em outros lugares permitidos. Maricato (2010, p.9), destaca que o “consentimento 

e flexibilização se dão apenas em áreas não valorizadas pelo mercado imobiliário. O Mercado, 

mais do que a lei – norma jurídica – é que define onde os pobres podem morar ou invadir”. 

A história das remoções silenciosas, desencadeadas pela instalação das UPP denuncia 

que a preocupação não se restringe apenas ao que o lugar representa como espaço físico 

absoluto, mas enquanto lugar relativo a depender de seus proprietários. Enquanto os 

moradores de favela se constituem proprietários de certo lugar, ele se torna relativamente 

perigoso. No entanto, este mesmo espaço físico pode ser tolerado, inclusive com construção 

de moradias nas encostas, se o proprietário se constituir em grupos de empresários, policiais, 

ou o próprio governo com suas estratégias turísticas, que diga-se de passagem, pouco reverte 

para a localidade os lucros recebidos dos investimentos turísticos.  

O espaço da favela é relativizado a depender dos objetivos e das características de seus 

moradores reforçando ainda mais as desigualdades entre as classes sociais, assim como os 

                                            

15
Fruto do desenvolvimento desigual, tal processo induz à “gentrificação”, situação em que os mais pobres 

deixam as áreas renovadas ou porque os custos de sua manutenção no local tornam-se insustentáveis ou porque 

são irrecusáveis as ofertas de compra de seus imóveis. Assim, o “novo urbanismo revanchista” impulsiona a 

produção capitalista, ao invés de impulsionar a reprodução social. A “gentrificação” é, assim, no contexto da 

globalização, uma estratégia urbana generalizada do capital. Disponível em 

<http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=627%3Acadernos-

metr%C3%B3pole-n%C2%BA-32-%E2%80%93-gentrifica%C3%A7%C3%A3o-da-cidade-

contempor%C3%A2nea&Itemid=170&lang=pt>. Acesso em: 13 nov.2013 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=627%3Acadernos-metrópole-nº-32-–-gentrificação-da-cidade-contemporânea&Itemid=170&lang=pt
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=627%3Acadernos-metrópole-nº-32-–-gentrificação-da-cidade-contemporânea&Itemid=170&lang=pt
http://www.observatoriodasmetropoles.net/index.php?option=com_k2&view=item&id=627%3Acadernos-metrópole-nº-32-–-gentrificação-da-cidade-contemporânea&Itemid=170&lang=pt


43 

 

moradores de favela removidos para os Parques Proletários instituídos na década de 30 

quando o governo estabeleceu pré-requisitos não alcançáveis por alguns para que se efetivasse 

a mudança, como a carteira assinada que reforçava o processo civilizatório dos moradores da 

favela. 

No tocante à segurança pública, com exceção de algumas ações isoladas, o histórico 

das ações públicas nas favelas, revela estratégias que se baseavam, em sua maioria, tão 

somente no confronto armado, o que caracterizou a polícia do Estado do Rio de Janeiro como 

a mais violenta do mundo (RAMOS, 2011). 

 Isso se deve às estratégias de segurança pública adotadas em relação aos moradores 

das favelas que, segundo Leite (2000, p.75) tornaram-se o foco a ser combatido, no cenário de 

uma guerra instaurada dentro da cidade do Rio de Janeiro, compactuada com muitos 

partidários que consideram aceitável a ação violenta dos policiais em “territórios dos e contra 

os grupos estigmatizados” ao ponto de gerar uma passividade diante do “envolvimento de 

policiais militares em várias chacinas” e normatizada inclusive em gestões de governo por 

meio de gratificações como no caso da “gratificação faroeste” como já discutido 

anteriormente. Leite (2012, p.381) ainda reforça que: 

O policial opera segundo as modalidades de identificação favela e favelados [...]  

São estas, pela aproximação que fazem destes aos criminosos/traficantes de drogas, 

que autorizam o Estado, por meio de seus agentes, a torná-los objeto da “guerra” e 

da “força desmedida” no campo da política de segurança pública de confronto 

nas/das favelas [...] Não por acaso, ao longo de quase duas décadas, como diversas 

pesquisas comprovam,  esta “guerra” encontrou sua mais forte expressão nas altas 

taxas de homicídios de jovens moradores de favelas envolvidos ou não nas redes de 

droga, parte significativa dos quais encoberta por ‘autos de resistência’. [...] A 

inimputabilidade do agente policial sustenta a política de segurança pública baseada 

na metáfora da guerra. 
 

A ação abusiva da polícia do Rio de Janeiro, principalmente em relação aos moradores 

das favelas, tratados como supostos criminosos é denunciada como falha da segurança pública 

pelo Relatório da Anistia Internacional (ANISTIA INTERNACIONAL, 2012) e, mesmo após 

as instalações das UPP, os índices de violência policial ainda são alarmantes. O relatório 

acima referido registra que, entre janeiro e setembro de 2011, nas cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo, “804 pessoas foram mortas em circunstâncias descritas como ‘autos de 

resistência
16

’". Além disso, “o número de óbitos registrado pela polícia no mesmo período 

como mortes violentas ‘indeterminadas’ aumentou”.  

                                            

16
Medida administrativa criada durante o regime militar, o auto de resistência é usado para evitar a prisão em 

flagrante do agente envolvido em homicídio durante a ação policial. Disponível em: 
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Cano (2012) registra o aumento de desaparecidos após a instalação das UPP. Vale a 

pena destacar os constantes casos de desaparecimento e tortura que têm envolvido policiais 

das Unidades de Polícia Pacificadora reforçando a militarização da polícia, com raiz na 

formação recebida na academia que não se difere muito da formação militar recebida na 

época da ditadura, conforme já discutido anteriormente. Importante também ressaltar que, o 

adjetivo contraditório que associa os termos, polícia pacificadora, como nova marca, silencia 

outros adjetivos e provoca desconfianças, tendo em vista o histórico de violência e corrupção 

legitimado pela polícia do Rio de Janeiro. 

Um certo hibridismo entre o público e o privado, entre os interesses políticos e 

econômicos também traz estranhamentos que se aplicam desde às estruturas físicas das UPP 

que vão se transmutando de containers móveis e provisórios à estruturas fixas mais 

elaboradas, patrocinadas pela iniciativa privada como no caso das Unidades do Complexo do 

Alemão (Fazendinha e Nova Brasília).  

As UPP receberam investimentos de alguns milhões do grupo EBx, do empresário 

Eike Batista
17

, mesmo grupo concessionário que administra o estádio do Maracanã,  

proporcionando dúvidas ao terceiro parágrafo do artigo quarto do Decreto n.42.787 de 06 de 

janeiro de 2011 (RIO DE JANEIRO, 2011) que estabelece que caberá à secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e à Secretaria do Estado da Fazenda (SEFAZ) “as 

despesas de implantação das UPP, bem como as de manutenção de suas instalações físicas” e 

realização de “alocação dos recursos necessários no corrente exercício financeiro”.  

As desconfianças são geradas, sem deixar de considerar a importância e necessidade 

de construção de bases mais decentes e salubres para as UPP, que têm a maioria de suas sedes 

abrigadas em containers submetendo os policiais à péssimas condições de trabalho. O fato das 

UPP firmarem parcerias com a iniciativa privada, também não tem sido questionado, mas o 

que perturba é aquela dúvida que não permite reconhecer o sujeito ativo e passivo da ação. 

São as UPP que buscam parcerias ou se seriam as instituições privadas que teriam parceria 

com as UPP para fins próprios? O “x” da questão é até que ponto a UPP se torna um braço de 

investidores privados que também têm interesse em ver a imagem modificada da Cidade 

Olímpica. 

                                                                                                                                        

<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estado-ainda-lidera-em-autos-de-resistencia-e-letalidade-

policial,771867,0.htm>. Acesso em: 16  jun. 2012. 
17

 Disponível em: <http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-

sedes-de-upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp>. Acesso em: 13 ago. 2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estado-ainda-lidera-em-autos-de-resistencia-e-letalidade-policial,771867,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,estado-ainda-lidera-em-autos-de-resistencia-e-letalidade-policial,771867,0.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-sedes-de-upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/policia/cabral-agradece-a-eike-batista-na-inauguracao-de-sedes-de-upps,2c3d0a43aa1da310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
http://www.upprj.com/index.php/o_que_e_upp
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O tempo de domínio dos grupos criminosos e a identificação de quais deles teriam o 

controle da localidade, se traficantes ou milicianos, também são aspectos importantes a serem 

destacados no processo de pacificação. Quanto ao fato da identificação do controle de 

milicianos sobre certa localidade, há de se acrescentar as desconfianças que pairam não 

somente sobre os resultados previstos após a instalação das UPP, mas sobre a real pretensão 

de pacificação das favelas que estão subjugadas a esse grupo, tendo em vista a hipótese de ser 

esse um braço do próprio Estado
18

. Assim, as favelas dominadas por milicianos já teriam seus 

próprios “pacificadores”.  

As questões apresentadas não limitam as observações a respeito da implantação das 

Unidades de Polícia Pacificadora e nem a as desconsideram. O objetivo é propor uma reflexão 

que contemple esse programa como um conjunto de direitos, tendo em vista que projetos de 

segurança pública não podem ser antagônicos aos direitos humanos e suas ações precisam 

contemplar igualitariamente as diferentes esferas da sociedade. As UPP, neste sentido, não 

podem ser interessantes e promover alívio unicamente para quem mora fora da favela, mas 

precisam ser relevantes e trazer respostas, principalmente para quem mora dentro das favelas. 

As perguntas que pairam sobre as UPP como as relacionadas à temporalidade,  

intencionalidade e operacionalização precisam ser discutidas abertamente, não para inibir o 

seu crescimento, mas para repensar seus pontos de fragilidade e avançar em suas 

potencialidades. O título do artigo de Souza e Silva (2011): “as formas de ver definem as 

formas de intervir” sugere um crivo importante para medir as respostas de muitas perguntas e 

aponta para o lugar que devemos olhar na análise da implantação das UPP. De igual modo, 

oferece direção para avaliarmos se a semelhança das UPP com programas de segurança 

pública anteriores é mera coincidência, ou perpetua a mesma forma de olhar sobre a favela. 

  

 

 

 

 

 

                                            

18
 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,freixo-acusa-paes-de-favorecer-

milicianos,923792,0.htm>. Acesso em 29 julh.2013. 

Disponível em <http://www.consciencia.net/rio-de-janeiro-entre-os-crimes-de-estado-e-a-criminalizacao-da-

pobreza/>. Acesso em 29 julh.2013. 

http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,freixo-acusa-paes-de-favorecer-milicianos,923792,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,freixo-acusa-paes-de-favorecer-milicianos,923792,0.htm
http://www.consciencia.net/rio-de-janeiro-entre-os-crimes-de-estado-e-a-criminalizacao-da-pobreza/
http://www.consciencia.net/rio-de-janeiro-entre-os-crimes-de-estado-e-a-criminalizacao-da-pobreza/
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3 REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO: a abordagem das representações 

sociais 

A Teoria das representações sociais (TRS) teve sua origem, em 1961, com os estudos 

de Moscovici sobre representação social da Psicanálise na França, intitulado de La 

Psychanalyse: Son image et son public. Por meio desse estudo, Moscovici investigou a 

apropriação da teoria da Psicanálise pelo pensamento popular francês e como os conceitos 

psicanalíticos seriam ressignificados a partir de tal  apropriação. A pesquisa mostrou que as 

pessoas tendem a elaborar teorias do senso comum, por meio das informações geralmente 

relacionadas ao mundo científico, a fim de tornar o novo, o desconhecido e o não-familiar em 

questões familiares. Numa tentativa de construir uma ponte entre o estranho e o familiar é que 

se constitui a motivação para a elaboração das representações sociais. (MOSCOVICI, 2011) 

 Quando a realidade é modificada ou um objeto novo é introduzido, novos 

pensamentos e ações são produzidos pelas pessoas, articulados em meio a conflitos que vão 

sendo minimizados, na medida em que o sujeito se familiariza com o desconhecido. As 

representações sociais são assim elaboradas. Para reduzir a  tensão e o desequilíbrio entre 

esses diferentes polos “é preciso que o conteúdo estranho se desloque para o interior de um 

conteúdo corrente, e que o que está fora do nosso universo penetre no interior do nosso 

universo” (MOSCOVICI, 2011, p.60).  

Com inserção na Psicologia Social, Moscovici (2012) afirma que as RS se referem às 

crenças, modelos e imagens que caracterizam os grupos e suas práticas sociais e também 

destaca a natureza figurativa e simbólica das RS. Abric (1998, p.30) acrescenta que uma 

“representação se constitui em um conjunto de informações, de crenças, de opiniões e de 

atitudes a propósito de um dado objeto social”.   

A relação entre pessoas de um grupo e a forma como produzem e comunicam saberes 

são suas próprias construções sociais, que por sua vez são ampliadas, compartilhadas e 

consensuadas. Por meio da linguagem, os grupos produzem significados a respeito dos 

objetos que os cercam e lhes provocam. Neste ponto vale ressaltar que a construção dos 

saberes próprios de um grupo social, que os caracteriza e identifica, está para além do saber 

produzido apenas pelo uso da cognição, pois envolve outras dimensões como sentidos e 

emoções do mundo vivido. 

Em 2012, o campo de estudos das representações sociais completou 50 anos e tem se 

ampliado cada vez mais, por meio de estudos relevantes desenvolvidos em diferentes áreas. 

As RS tornam-se interesse de todas as ciências humanas tendo em vista a amplitude de sua 
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área que envolve a articulação de elementos afetivos, mentais, sociais integrados à cognição, 

linguagem e comunicação.  

 A obra inaugural já citada de Moscovici foi delineada a partir do conceito de 

representações coletivas de Emile Durkheim, estabelecendo uma interface entre a Psicologia e 

Sociologia e visando à superação da dicotomia entre o individual e o social. Diferentemente 

da abordagem empirista predominante da época, que compreendia a natureza humana como 

passiva e plástica (GAUTHIER, TARDIF, 2010), a TRS vislumbra o sujeito como ativo, e o 

conhecimento como sendo construído durante o processo de comunicação e, portanto, em 

constante modificação.  

Apesar de Durkheim e Moscovici partirem do pressuposto de que representações são 

socialmente geradas e compartilhadas, Moscovici (2012, p.75-77) destacou alguns adjetivos 

que qualificam especificamente as representações como sociais diferenciando-se da 

abordagem durkheimiana. É social pela dimensão dos grupos sociais, tendo em vista que é 

possível identificar e diferenciar um grupo do outro por meio de suas representações, por ser 

“produzida, engendrada coletivamente” e por contribuir “exclusivamente para os processos de 

formação de condutas e de orientação das comunicações sociais”.  

 Além disso, as RS são produzidas de forma dinâmica, articulada modificando-se com 

a história, pois a realidade é socialmente construída com todas as suas transformações.  As 

representações coletivas de Durkheim são estáveis, tanto no sentido de transmissão como de 

reprodução e baseadas em uma vida social já construída. É importante ressaltar que as 

sociedades estudadas por Moscovici não têm um sistema hegemônico de pensamento social, 

além de serem mais complexas e heterogêneas do que as primitivas e homogêneas 

contempladas por Durkheim. A diferença entre uma sociedade e outra influencia a 

caracterização das representações, tendo em vista o processamento da informação e as rápidas 

transformações que dificultam a cristalização de ideias.  

 Diferentemente das representações de Durkheim, as RS não são um modo dominante 

de representação e sim, uma dentre as várias modalidades de “pensamento” social. As RS são 

restritas a um determinado grupo como  fenômenos específicos  relacionados com um modo 

particular de compreender e de se comunicar, um modo que cria tanto a realidade como o 

senso comum: “A representação social é uma modalidade de conhecimento particular que tem 

por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos” 

(MOSCOVICI, 2012, p.26). 
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  A grande teoria de Moscovici com intencionalidade de estudar a gênese das 

representações recebeu desdobramentos com os estudos de três discípulos que desenvolveram 

pesquisas vinculadas ao tema de RS. As abordagens não são incompatíveis, pois fazem parte 

de uma mesma matriz básica ou de um mesmo campo “moscoviciano”.  

 A Escola Brasileira de RS reconhece que as abordagens, com seus respectivos 

pesquisadores podem ser nomenclaturadas de: abordagem processual, que é mais fiel à teoria 

original, liderada por Denise Jodelet; abordagem estrutural, do Grupo do Midi liderada por 

Jean-Claude Abric que enfatiza a dimensão cognitivoestrutural das representações e a 

comparação “das representações de dois diferentes grupos ou de um mesmo grupo em 

diferentes ocasiões”, e a abordagem societal, liderada por Willem Doise também conhecida 

como Escola de Genebra, com objetivo de identificar “como as inserções sociais concretas 

dos sujeitos condicionam suas representações” (SÁ, 1998, p.19). 

 Sobre o lugar que as representações ocupam em uma sociedade, Moscovici (2011) 

destaca a existência de dois universos: um reificado e outro consensual.  O universo reificado 

é formal e caracteriza-se pelo mundo dos conceitos do qual a ciência se propõe conhecer. O 

universo consensual, denominado de senso comum, é elaborado consensualmente por meio 

das relações informais processadas na vida cotidiana, diferentemente do conhecimento 

científico cristalizado e formalizado no universo reificado.  

 Diferente, no entanto, sem predizer-se ignorância, irracionalidade ou inferioridade, 

mas diferente por considerar a voz de muitos, que também pensam e não a de poucos 

especialistas da ciência. Diferente porque o espaço aberto para as discussões não tem 

fronteiras ou lugar definido como os laboratórios especializados para se discutir o saber. 

Diferente porque não há hierarquia ou capitais culturais que legitimam os papeis sociais e a 

importância de quem fala. Apesar das diferenças, o saber consensual está repleto de 

significados, é um “objeto de estudo [...] legítimo [...] devido à sua importância na vida social 

e à elucidação possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais”. (JODELET, 

2001, p.22) 

 Os estudos de Moscovici (2012) modificaram a visão sobre o senso comum e 

transformaram esse conhecimento em teorias consensuais também denominadas de 

representações sociais (RS). Moscovici (2012, p. 50) ressalta que as RS não são “‘opiniões 

sobre’ ou ‘imagens de’, mas ‘teorias’, ‘ciências coletivas’ sui generis, destinadas a 

interpretação e elaboração do real”.  

Os conhecimentos, científico e consensuado tratados como distantes e dissociáveis no 
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cientificismo clássico se tornam concebíveis, necessários e interligados na Teoria das 

Representações Sociais.  Enquanto a Ciência, por meio de demarcações específicas, procura 

definir a realidade, a representação é apenas uma forma de compreensão desta e com base 

nesta compreensão é que o grupo fundamenta práticas e orienta suas decisões. Assim, não é 

somente a Ciência que objetiva explicar e compreender a realidade.  

Nem sempre essas realidades serão vistas por um mesmo ângulo, dependendo, 

poderão ser antagônicas e possuir lógica e conhecimento próprios. Dependendo da 

formulação de um saber em relação a um determinado conceito científico o grupo pode 

mobilizar práticas destoantes do pensamento da ciência, porque na verdade, está 

ressignificando os conhecimentos como no caso dos estudos de Jodelet (2001) sobre a AIDS. 

Essa pesquisa mostra como as pessoas orientaram suas práticas por meio de teorias próprias 

elaboradas sobre esse tema.   

Assim como a ciência permite a compreensão do universo reificado, as RS se tornam 

importantes e essenciais para compreender o universo consensual. O senso comum, 

considerado como “ingênuo” tem o peso de teoria coletiva e torna-se importante para 

compreensão das práticas sociais. As RS não podem ser preteridas, pois também têm suas leis 

e articulações metodológicas de estudo o que as diferencia dos estudos sobre atitudes sociais. 

A representação não consiste em repetição ou reprodução de alguma coisa, mas na 

reconstituição e modificação. Esse conhecimento é socialmente elaborado e compartilhado 

“com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (JODELET, 2001, p.22).  

Essa mesma autora propõe três perguntas importantes a serem formuladas sobre o 

saber prático que liga o sujeito a um objeto. 1) Quem sabe e de onde sabe? Esta pergunta 

propõe responder sobre as condições de produção e circulação das representações sociais 

forjadas entre outras situações nos contextos sociais, ideológicos, nos valores e dinâmica dos 

grupos de pertença. 2) O que sabe e como sabe?  Com a intenção de identificar o conteúdo das 

representações sociais que podem ser observados nos discursos, documentos e práticas. 3) 

Sobre o que se sabe e com que efeito? Pretende identificar a relação com o conhecimento 

reificado nas questões relacionadas à difusão e transformação do conhecimento científico no 

conhecimento do senso comum. Sá (1998) reforça a importância da articulação destas 

dimensões, propostas por Jodelet, para o estudo das representações sociais.  

Sobre a importância das RS Jodelet (2001) destaca que elas atuam como guias na 

nomeação, definição, interpretação e na tomada de decisões sobre os diferentes aspectos da 
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realidade diária.  Além disso, permitem manter uma identidade do grupo e orientam 

comportamentos e práticas por meio da comunicação e da circulação dos discursos.  

As representações sociais, porém, nem sempre são facilmente identificadas por meio 

dos discursos tendo em vista a possibilidade da existência de uma zona muda das 

representações sociais. Abric (2005, p.23), ressalta que há dois componentes de representação: 

uma verbalizada e outra não verbalizada, não expressa. Segundo o autor, a zona muda “faz 

parte da consciência dos indivíduos, ela é conhecida por eles, contudo ela não pode ser 

expressada, porque o indivíduo ou o grupo não quer expressá-la pública ou explicitamente”. 

Neste caso, os sujeitos que fazem parte de um grupo consideram que falar certos aspectos 

referentes ao objeto comprometeria ou questionaria as normas e valores do grupo de pertença. 

“A zona muda é fundamentalmente determinada pela situação social na qual a representação é 

produzida” (ABRIC, 2005, p.24). O autor considera que “para determinados objetos, em 

determinadas situações, existe uma zona muda das representações” sem necessariamente 

existir uma zona muda para todos os objetos de representação. 

 Moscovici (2011) considera a dificuldade da familiarização de palavras, ideias ou 

seres não familiares, por isso destaca a importância de “dois mecanismos de um processo de 

pensamento baseado na memória e em conclusões passadas” na formação das representações 

sociais. (MOSCOVICI, 2011, p.60). Estes dois mecanismos são conhecidos como ancoragem 

e objetivação.  

A ancoragem permite trazer um novo objeto, saber ou informação que no primeiro 

momento desestabiliza o conhecimento do senso comum já construído no grupo, provocando 

inquietação e necessidade de conformação às categorias já anteriormente construídas para 

posterior assimilação e familiaridade por meio de um parâmetro que se considere apropriado. 

A ancoragem é justificada na medida em que diante de um novo fenômeno as pessoas se 

distanciam, apresentam resistências e se sentem incomodadas.  

Moscovici (2011, p.61) reforça a ideia da ancoragem com a ilustração de alguém que 

“ancora um bote perdido em um dos boxes de nosso espaço social”. No entanto, esta 

ancoragem não é estática, mas como Jodelet (2001) acentua é um “enraizamento” e com 

raízes mostram o seu dinamismo e sua possibilidade de se estender, neste caso, na história 

pessoal do sujeito. Campos e Loureiro (2003, p.34) destacam o caráter dinâmico e permanente 

da ancoragem nas representações sociais “o estudo da ancoragem é o estudo dos processos 

sociais e cognitivos que sustentam viva a representação”.   
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A classificação e nomeação são dois aspectos da ancoragem das representações e são 

sistemas que estão para além da simples ação de rotular. Segundo Moscovici (2011, p.70) tais 

ações têm o objetivo principal de “facilitar a interpretação de características, a compreensão 

de intenções e motivos subjacentes às ações das pessoas, na realidade, formar opiniões”.  

A classificação de uma pessoa ou de um objeto pressupõe o confinamento desses a um 

“conjunto de limites linguísticos, espaciais e comportamentais e a certos hábitos”. Quando 

categorizamos alguém ou alguma coisa, escolhemos “um dos paradigmas estocados em nossa 

memória” e estabelecemos “uma relação positiva ou negativa com ele” (MOSCOVICI, 2011, 

p.63), o que implicará em aceitação ou rejeição. Assim, não pode existir neutralidade diante 

de um novo fenômeno, ainda que seja um processo arbitrário e precipitado ou para garantir 

um mínimo de coerência entre o e desconhecido e o conhecido. 

 Neste sentido, a ancoragem torna-se uma estratégia para superação da resistência, na 

medida em que aproxima o novo fenômeno de uma determinada categoria.   

Quanto à nomeação, Moscovici (2011) justifica que a tendência nominalística, de 

identificar os seres e as coisas ajustando-os em uma representação social predominante, faz 

parte da necessidade de dar uma identidade social e sentido ao que não estava identificado. 

Quando algo nos perturba ou nos incomoda, sentimo-nos aliviados quando os nomeamos. 

Sobre a objetivação, Moscovici (2011, p.71) se refere a “um processo muito mais 

atuante que a ancoragem” e diz que esta “faz com que se torne real um esquema conceptual 

com que se dê à imagem uma contrapartida material”. A objetivação dá concretude ao 

pensamento e aos conceitos.  

Também ressalta que “a materialização de uma abstração é uma das características 

mais misteriosas do pensamento e da fala” e que “autoridades políticas e intelectuais, de toda 

espécie a exploram com a finalidade de subjugar as massas” tendo em vista que “tal 

autoridade está fundamentada na arte de transformar uma representação na realidade da 

representação; transformar a palavra que substitui a coisa, na coisa que substitui a palavra” 

(MOSCOVICI, 2011, p.71). 

Segundo JODELET (1984), a objetivação possui três fases: 1) Seleção e 

descontextualização. Nessa etapa as informações do campo científico são repassadas e 

apropriadas pelo sujeito. Antes de serem apropriadas, as informações podem sofrer uma 

triagem baseada no sistema de valores, critérios culturais e normativos. 2)  formação de um 

núcleo figurativo: Com parte das informações do campo científico que o grupo selecionou, 

elabora nesta etapa, uma estrutura conceitual, um esquema para reconhecer o objeto.  
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Sá (2002, p.65) esclarece que “o núcleo figurativo é uma estrutura imagética em que 

se articula, de uma forma mais concreta ou visualizável, os elementos o objeto de 

representações que tenham sido selecionados pelos indivíduos ou grupos”. 3) Naturalização: 

O modelo figurativo é absorvido pelo grupo como algo natural. Quanto à naturalização, 

Moscovici (2011, p.73) destaca: 

Uma vez que uma sociedade tenha aceito tal paradigma ou núcleo figurativo, ela 

acha fácil falar sobre tudo o que se relacione com esse paradigma e devido a essa 

facilidade as palavras que se referem ao paradigma são usadas mais frequentemente. 

Surgem então, fórmulas e clichês que o sintetizam e imagens, que eram antes 

distintas, aglomeram-se ao seu redor. Não somente se fala dele, mas ele passa a ser 

usado em várias situações sociais, como um meio de compreender outros e a si 

mesmo, de escolher e decidir. Uma vez popularizado o paradigma figurativo adquire 

uma espécie de independência [...] Quando pois, a imagem ligada à palavra ou à 

ideia se torna separada e é deixada solta em uma sociedade, ela é aceita como uma 

realidade, uma realidade convencional, clara, mas de qualquer modo uma realidade. 

 

Ainda sobre o núcleo figurativo, Moscovici (2011, p.72) esclarece que “um enorme 

estoque de palavras que se referem a objetos específicos está em circulação em toda a 

sociedade e nós estamos sob constante pressão para provê-los de sentidos concretos 

equivalentes”. Mas, nem todas elas podem ser ligadas à imagens. “As imagens que foram 

selecionadas, devido a sua capacidade de ser representada, se mesclam, ou melhor, são 

integradas” no que ele chama de núcleo figurativo que é nomeado como “um complexo de 

imagens que reproduzem visivelmente um complexo de ideias”. Segundo o autor, “a 

sociedade faz uma seleção daqueles aos quais ela concede poderes figurativos, de acordo com 

suas crenças e como estoque preexistente de imagens”.  

Mazzotti (2008, p.99) destaca que “as condutas individuais são demarcadas, fixadas e 

ordenadas de acordo com o núcleo, por meio do pensamento classificatório que sistematiza o 

núcleo das representações sociais”. A classificação pressupõe a categorização, a comparação 

por meio de igualdades e desigualdades, semelhanças e diferenças que resulta na formação de 

metáforas ou metonímias. A classificação é formada por metáforas ou metonímias. 

Respectivamente, uma estabelece relação entre seres de diferentes gêneros ou espécies e outro 

compara seres conexos ou familiares. 

Sobre a estabilidade no núcleo figurativo Ibáñez, (1988 apud ALVES-MAZZOTTI, 

1994, p.66 ) destaca que “qualquer ação que pretenda modificar uma representação só terá 

êxito se for dirigida prioritariamente ao núcleo figurativo, uma vez que este não apenas é a 

parte mais sólida e estável da representação, como dele depende o significado desta”.  

 Na perspectiva da TRS, opta-se neste estudo pela abordagem processual de Moscovici 

e Jodelet uma vez que o que se pretende é analisar como os grupos pesquisados (estudantes 
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jovens do Ensino Médio) tornam familiar a presença da Unidade de Polícia Pacificadora em 

sua realidade. No sentido da compreensão dos “processos formadores” da possível 

representação social, será preciso compreender onde estão ancoradas e como se objetivam as 

representações deste objeto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

4. METODOLOGIA 

  

4.1 Campo da pesquisa  

  

O estudo foi realizado em uma escola situada na Grota, uma das favelas pertencentes 

ao Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão é formado por um conjunto de 12 favelas 

sobre a Serra da Misericórdia: Morro da Baiana, Morro do Alemão, Itararé/Alvorada, Morro 

do Adeus, Morro da Esperança, Morro dos Mineiros, Nova Brasília, Palmeiras, Fazendinha, 

Grota, Reservatório de Ramos e Casinhas. O Complexo do Alemão foi oficializado como 

bairro em 1993 e sua área faz fronteira com os bairros de Bonsucesso, Ramos, Olaria, 

Inhaúma e Engenho da Rainha. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA (IPEA, NERY, FLAESCH, 2010, p.18),
 
pelo Censo das Favelas de 2008/2009 estima-

se que sua população supere 85 mil pessoas.  

Couto e Rodrigues (2013) destacam que os moradores do Complexo do Alemão 

habitam em um número diferente de localidades do que as estabelecidas pelo mapa oficial da 

prefeitura do Rio de Janeiro. Além disto, foi possível perceber, por meio desta pesquisa, que o 

grupo pesquisado parece não identificar os locais de moradia referenciados pelos nomes das 

estações do teleférico
19

. Por várias vezes, os estudantes que participaram dessa pesquisa 

tiveram dificuldades em se localizar. Alguns chegaram a relatar que os nomes dos teleféricos 

não tem “nada a ver” com o local onde moram e apontaram outros pontos de referência para 

os locais de moradia. Os nomes atribuídos aos locais de cobertura das UPP
20

 também são 

diferentes dos que se apresentam no mapa oficial da prefeitura e do teleférico. 

  

4.2 Sujeitos da pesquisa 

Participaram da pesquisa 25 estudantes de Ensino Médio de uma escola da rede 

pública estadual do Rio de Janeiro dos períodos vespertino e noturno. Os alunos cursam o 

terceiro ano do Ensino Médio da primeira turma do colégio inaugurado em 2010.  O grupo foi 

composto por alunos de ambos os sexos, com a média de idade entre 17 a 19 anos. Dez alunos 

estudam no período vespertino e 15 estudam no período noturno. 

                                            

19
  Estação Bonsucesso/TIM, Estação Adeus, Estação Baiana, Estação Alemão/KIBON, Estação 

Itararé/NATURA, Estação Palmeiras. Disponível em: http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-

id=1400242. Acesso em: 27 set. 2013. 
20

 As resoluções da Secretaria de Segurança sobre as UPP que cobrem a Serra da Misericórdia com mapas de 

limites geográficos de cada UPP estão disponíveis em <http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=261#>. 

Acesso em: 23 Ago. 2013. 

http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1400242
http://www.rj.gov.br/web/setrans/exibeconteudo?article-id=1400242
http://www.isp.rj.gov.br/Conteudo.asp?ident=261
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Priorizou-se o estudo com este grupo tendo em vista o histórico de violência a que 

estão submetidos e por ter sido o público mais assediado pelo tráfico nas últimas décadas. 

Estudos mais recentes a respeito do crescimento da violência como o “Mapa da Violência 

2012” de Waiselfisz (2012) têm apontado para a permanência de índice elevado de violência, 

sobretudo entre os jovens. O autor destaca as taxas preocupantes em relação à outras 

realidades mundiais e a dificuldade de redução desses índices. 

Algumas situações peculiares tornam os jovens mais vulneráveis à violência 

ocasionada pelo tráfico de drogas. Soares (2006, p. 93) destaca  que “juventude ociosa e sem 

esperança é presa fácil para os agenciadores do comércio clandestino de drogas”. A “Pesquisa 

nas Favelas com Unidades de Polícia Pacificadora da Cidade do Rio de Janeiro” realizada 

pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN, 2010) mostra que 

“aproximadamente metade dos jovens de 15 a 24 anos das comunidades não está na escola, 

sendo a situação mais crítica na parcela de jovens que além de não estudarem também não 

trabalham”.  Em relação à vida escolar dos entrevistados desta pesquisa, a maioria excedeu o 

tempo previsto para o término do Ensino Fundamental I. Cinco alunos pararam de estudar 

pelo menos uma vez. Os motivos da evasão são justificados por “problemas de moradia”, 

“dificuldade no aprendizado”, “gravidez”, “dificuldade financeira” e “trabalho”. Quatro 

alunos tinham parado de estudar antes da inauguração da escola que estudam atualmente. 

Zaluar (2007, p. 32) destaca como “o crime organizado em torno do tráfico de drogas 

e de armas de fogo” desenvolveu uma “interação perversa com a pobreza e a juventude 

vulnerável”. A autora também destaca, dentre outros fatores, a pobreza, a falta de emprego, o 

sistema escolar ineficaz, e como isto interfere nas relações do jovem com o crime organizado. 

Essas características fortalecem o poder de grupos criminosos no aliciamento de um 

público cada vez mais jovem, sem perspectiva em relação aos estudos e trabalho, atraído pela 

“indústria” do armamento e das drogas que possibilitam ascensão financeira maior do que 

muitas profissões que exigem escolaridade.   

 As vantagens econômicas oferecidas “e benefícios simbólicos que valorizam a 

autoestima, atribuindo poder aos excluídos” como destaca Soares (2006, p. 93) tem tornado, 

principalmente, adolescentes e jovens do sexo masculino de classes populares, alvos da 

violência letal (ADORNO, 2002). Sobre estes dados, Ramos (2011, p.43) descreve o perfil 

das vítimas dos homicídios.  A autora traça um paralelo entre três fatores importantes: cor ou 

raça, faixa etária e território: 

Esse três fatores associados à distribuição da violência letal – faixa etária, cor e área 

da cidade – têm sido definidos como idade da morte, cor da morte e geografia da 
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morte. Considerando que a variável cor ou raça pode ser tomada como variável 

Proxy (aproximada) para classe social, escolaridade e local de moradia, teremos, 

então, uma concentração extrema de violência letal no Rio de Janeiro entre jovens 

pobres moradores dos bairros mais desfavorecidos. A ideia de que a violência 

intencional que leva à morte atinge principalmente os jovens do sexo masculino, 

moradores de favelas e dos bairros da periferia encontra respaldo nos números de 

mortes e na sua distribuição.  
 

 Soares (2006, p. 91) afirma que “a criminalidade letal atingiu patamares dantescos. 

Além disso, tornou-se problema político, sufocando a liberdade e os direitos fundamentais de 

centenas de comunidades pobres”. O autor considera a insegurança pública como uma 

tragédia nacional, pois atinge o conjunto da sociedade, provocando genocídio de jovens, 

particularmente pobres e negros, do sexo masculino.  

 Apesar de homicídios relacionados ao comércio e drogas também serem registrados na 

zona sul do Rio de Janeiro, Rivero (2010) destaca que o índice de mortes nesta região é bem 

menor, tendo em vista, dentre outros fatores, que nessa localidade a polícia atua mais com 

uma política de prevenção do que de repressão.  

 Ramos (2011) ressalta a diferença alarmante entre as taxas de homicídios das áreas de 

zona sul e áreas onde estão situadas algumas favelas na zona oeste ou norte. Para um 

contingente de 100 mil moradores, a taxa de homicídios para a zona sul seria de 2 a 10 

homicídios, enquanto nas outras áreas mencionadas os índices ultrapassam 75 homicídios. 

Segundo Soares (2006) o número de homicídios no Rio de Janeiro pode ser comparado com 

as mortes ocasionadas pelas diferentes guerras que ocorrem no mundo.  

 Neste contexto, considera-se importante a definição deste públicoalvo como sujeito da 

pesquisa. É importante considerar que, não necessariamente os moradores de favela precisam 

ter as mesmas representações sociais sobre UPP, pois as representações não são  

hegemônicas, mas restritas a um determinado grupo. Esse conhecimento é útil para o jovem 

firmar e garantir a sua identidade no grupo do qual faz parte. 

 

4.3 Tipo da Pesquisa e Coleta dos Dados 

  

O caminho da pesquisa qualitativa, com o paradigma do construtivismo social, será 

adotado no presente estudo por considerar que estudos e pesquisas em que se pretende 

observar e analisar dados que envolvam relações psicossociais de grupos humanos, é a que 

melhor se adequa. Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p.131), tais pesquisas 

partem do pressuposto de que “as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, 
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sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que 

não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado”.   

Em se tratando de estudos em representações sociais, a opção a ser adotada é a da 

abordagem processual originada dos estudos de Serge Moscovici e Denise Jodelet, conforme 

já mencionado.  

A coleta de dados foi realizada durante o primeiro e segundo semestres de 2013. 

Foram utilizados diferentes procedimentos como formulário para caracterização do perfil 

socioeconômico (Apêndice A) acompanhado de entrevistas semiestruturadas individuais com 

alunos da primeira turma do Ensino Médio da escola (Apêndice B) e observação participante 

com anotações em diário de campo.  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estácio de Sá (UNESA) 

(Apêndice C). Os termos de consentimento livre e esclarecido foram entregues aos alunos 

para serem assinados por si mesmos, no caso de maiores de idade, e por seus responsáveis, no 

caso de menores de idade. Os termos de consentimento livre e esclarecido também foram 

repassados à direção da escola, conforme assim solicitado (Apêndices D e E).  

 

4.4. Procedimento de análise dos dados  

 Para análise de dados das entrevistas (gravadas e transcritas) optou-se pela análise de 

conteúdo temática, com apoio nas orientações de Bardin (1994, p.42). Para a autora, esta 

análise pode ser entendida como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  
  

 Essa técnica utiliza-se do desdobramento do texto em unidades, procurando identificar 

os principais conceitos ou temas abordados, identificando as frequências ou ausências de 

itens, categorizando para contribuir a compreensão do texto. Segundo Bardin (1994), a análise 

de conteúdo se organiza em diferentes fases: a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados (interpretação).  

A partir desta proposição, na pré-análise foi possível fazer uma leitura livre, 

“flutuante”, direcionada aos conteúdos que merecessem consideração nesta primeira triagem, 

decorrentes dos objetivos estabelecidos para o estudo. Na segunda etapa os resultados foram 

codificados e organizados, com inferência de categorias, para serem interpretados na terceira 

etapa.  
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De acordo com o número de incidências das expressões, os termos foram 

categorizados por nível semântico e com emparelhamento de sinônimos e sentidos próximos. 

A categorização fornece “por condensação, uma representação simplificada dos dados brutos” 

(BARDIN, 1994, p.119). No processo de categorização buscou-se investigar o que as 

expressões teriam em comum entre si, o que permitiu a organização de um sistema categorial 

inferido a partir de dois temas: “Conflito segurança e insegurança” e “Conflito favorável e 

desfavorável”, também identificados em outro estudo nosso (LIMA, LEMOS, LEAL, 2012).  

No capítulo seguinte os resultados serão apresentados, buscando-se articular a análise 

das entrevistas com as anotações feitas em diário de campo e com os dados obtidos pela 

tabulação das respostas aos formulários de caracterização de perfil.  
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5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir dos temas: “Conflito segurança e insegurança” e “Conflito favorável e 

desfavorável”, buscaram-se categorias e subcategorias reforçadas pela elevada frequência em 

que expressões comuns apareceram no grupo. Para começar a entrevista semiestruturada foi 

solicitado aos participantes que disserem três palavras que lhes viessem à mente quando 

ouviam o termo UPP. Em seguida foi pedido que classificassem essas palavras em ordem de 

importância e depois que explicassem o significado delas. Em seguida foram feitas várias 

questões relacionadas ao tema, com roteiro flexível (Apêndice B).  

Para melhor exposição dos resultados, os entrevistados foram organizados pelos 

códigos da letra E, que significa entrevistado, e o número que identifica a ordem em que os 

entrevistados responderam à pesquisa. Assim, E1, E2, E3 representam: Entrevistado 1, 

Entrevistado 2, Entrevistado 3 e assim sucessivamente. 

Algumas expressões se multiplicam por meio de diferentes termos que se associam em  

significados criando um corpo semântico e por isso puderam ser agrupadas em uma única 

categoria. Em função disso, nem todas as expressões serão apresentadas, mas apenas contados 

os números de aparição, inseridos nas categorias mais apropriadas. Como característica do 

processo de análise, a mesma expressão só poderá ser relacionada a uma única categoria.  

As categorias se complementam a todo instante, em aspectos convergentes e 

divergentes. Os assuntos não são estanques, mas como numa teia, se entrelaçam tornando 

compreensível até mesmo os aspectos que se apresentam em polaridades.  Por isso será 

possível perceber que mesmo não fazendo parte de duas categorias, algumas expressões 

explicam outras e podem ser utilizadas para ampliar o sentido global do contexto de outra 

categoria, sem, no entanto, tornarem-se específicas da mesma. 

 

 5.1.  Perfil dos participantes  

Os resultados serão apresentados considerando primeiramente a caracterização do 

perfil dos participantes. O formulário foi dividido em três temas com objetivo de obter 

informações sobre: 1) Identificação pessoal e perfil socioeconômico do aluno (sexo, idade, 

local de residência, tempo de moradia para avaliar o tempo de convívio com os modelos de 

controle anterior, no caso, o tráfico; escolaridade e profissão dos pais, renda familiar e 

benefícios que recebe do governo, uso de computador residencial e acesso a internet); 2) A 

vida escolar (turno em que estuda, escolas que estudou anteriormente, para identificar a 

trajetória de estudo do aluno em escolas localizadas em favelas, tempo de conclusão dos 
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estudos, abandono dos estudos e seus possíveis motivos, realização de atividades 

extraescolares, comparação entre as escolas que estudou anteriormente e a atual escola, 

identificação se estava estudando anteriormente); 3) Questões a respeito da pacificação 

(identificação se o local da moradia encontra-se próximo à localidades com instalação de 

UPP, seja em áreas de UPP ou no entorno, identificação de possíveis mudanças após 

instalação das UPP sobre o local de moradia, a importância da polícia, a importância da 

escola, a vida dos jovens, o Complexo do Alemão, a realização de atividades extraescolares). 

Os entrevistados apontaram possíveis mudanças nos aspectos positivos e negativos.  

Em relação à moradia, 22 alunos moram em localidades com instalação de UPP. São 

elas o Complexo do Alemão e Complexo da Penha. Três alunos são moradores de localidades 

sem instalação de UPP. Um destes alunos mora no entorno de localidade com UPP e os outros 

dois alunos moram em locais distantes de localidades com instalações de UPP. O tempo de 

moradia dos alunos nestas localidades corresponde à mesma média de idade dos 

entrevistados, que varia entre 16 e 19 anos. Dos alunos entrevistados, apenas um não mora 

com os pais.  Sobre o uso do computador, 24 entrevistados têm computador em casa e 

somente dois não tem conexão com a internet. 

Sobre as relações de estudo e trabalho, 20 deles realizam atividades fora do horário 

escolar, seja trabalho ou estudo em áreas profissionalizantes ou pré-vestibulares, em sua 

maioria comunitários. Isso mostra um jovem que também faz parte do sustento familiar num 

contexto em que a maioria dos pais estão desempregados ou trabalham informalmente, e cuja 

renda mensal da maioria das famílias é menor do que um salário mínimo e entre um e dois 

salários mínimos. Doze dessas famílias são beneficiadas pelos programas de bolsa família e 

cartão carioca.
21

 

 Em relação à vida escolar desses alunos, a maioria excedeu o tempo previsto para o 

término do Ensino Fundamental I. Cinco alunos pararam de estudar pelo menos uma vez. Os 

motivos da evasão são justificados  por “problemas de moradia” “dificuldade no aprendizado” 

“gravidez”, “dificuldade financeira” e “trabalho”. A maioria cursou o Ensino Fundamental I 

(1º ao 5º ano) em escola pública localizada em favela e o Ensino Fundamental II (6º ao 9º 

                                            

21
 O Programa Bolsa Família  integra o Plano Brasil sem Miséria que beneficia famílias com renda familiar per 

capita inferior a R$ 70,00 mensais. O Cartão Família Carioca garante uma renda mensal complementar às 

famílias atendidas pelo programa Bolsa Família com renda per capita abaixo de R$108. Os filhos devem estar 

matriculados na escola com 90% de presença e comparecimento dos pais nas reuniões de pais. É possível receber 

um adicional de R$ 50 por bimestre, conforme o desempenho escolar das crianças e adolescentes. 

Disponível em: <http://www.mds.gov.br/bolsafamilia, http://uppsocial.org/acao-prefeitura/cartao-familia-

carioca-secretaria-municipal-de-assistencia-social/>. Acesso em 03 set.2013 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://uppsocial.org/acao-prefeitura/cartao-familia-carioca-secretaria-municipal-de-assistencia-social/
http://uppsocial.org/acao-prefeitura/cartao-familia-carioca-secretaria-municipal-de-assistencia-social/
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ano) em escolas públicas. Onze desses alunos cursaram em escolas públicas localizadas 

dentro de favela e 12 alunos em escolas públicas fora da favela. Quatro alunos tinham parado 

de estudar antes da inauguração da escola que estudam atualmente, e a maioria reconhece uma 

grande diferença entre a escola que estudaram anteriormente e a atual escola com destaque à 

qualidade de ensino, presença de professores, estrutura física e “status” que a escola garante 

por ser, na concepção dos alunos, uma escola “modelo”. 

5.2. Análise das Entrevistas:  

 Tendo em vista que a compreensão da dinâmica das representações sociais não se 

estabelece meramente na análise de seu conteúdo, mas no movimento da construção histórica, 

psicológica, sociológica e cultural é que os resultados serão apresentados de forma mais 

abrangente considerando a “teia de significados construída” (SÁ, 2000, p. 117)  por alunos de 

Ensino Médio de uma escola do Complexo do Alemão a respeito de UPP.  
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 Tabela 1. Tema “Conflito Segurança/Insegurança”. 

 

Categoria Subcategoria F Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segurança 

Ação imediata dos policiais 

sobre as ocorrências e 

resolução de conflitos. 

5 “Os policiais estão ligados ao que acontece 

dentro da comunidade. Logo identificam o 

ocorrido e vão dar auxilio entre outras 

situações” (E24). 

Proteção armada dos policiais 

demonstra superioridade e 

poder. 

4  “As armas com os policiais demonstram 

mais superioridade, mais respeito” (E2). 

 

Acessibilidade 

18 “Porque agora podemos sair e voltar mais 

tarde, sabendo que há mais segurança. 

Agora podemos andar um pouco mais 

tranquilos e ter mais paz” (E12). 

 

Estabelecimento de uma nova 

lei que se opõe a lei do  

tráfico. 

 

6 

“Na comunidade onde moramos precisava 

de segurança, pois  a qualquer momento 

estávamos sujeitos às leis do crime”(E21).  

“A UPP representa a lei na comunidade” 

(E7). 

 

 

 

 

 

Insegurança 

Postura de policiais que não 

inspiram confiança 

15 “Diminuiu o respeito com o cidadão. A 

comunicação deles com a comunidade não 

é boa. Os moradores têm medo” (E14). 

 

Medo de represália dos 

policiais pela aparente 

associação dos moradores com 

o crime 

 

 

7 

 “Porque muitas vezes acaba acontecendo 

coisas ruins com pessoas inocentes e pelo 

fato de muitos policiais acharem que só 

porque moramos no morro somos 

bandidos ou pessoas erradas” (E6). 

Medo de represália dos 

traficantes pela aparente 

associação dos moradores ao 

Projeto das UPP. 

4  “Porque moradores e comerciantes estão 

sendo ameaçados por bandidos porque 

falam com policiais” (E11). 

 

Incerteza da erradicação da 

violência 

 

9 

“Porque a violência que esperámos não 

acontecer ainda acontece, inclusive nos 

eventos importantes como na corrida da 

paz” (E14). 

Desconfiança sobre a Proposta 

das UPP e sua permanência 

 

 

14 

“Desconfio de não ser algo feito realmente 

em prol da comunidade, mas sim com 

interesse de terceiros” (E4). 

  

 

A categoria “Segurança”   

  A categoria “Segurança”, com suas respectivas subcategorias, pode ser melhor 

compreendida com os comentários a seguir.  
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  Por meio das instalações da UPP, a presença de policiais tornou-se familiar aos 

moradores que não tinham o costume de visualizar a entrada da polícia na localidade em 

viaturas comuns ou fazer rondas sem que houvesse confronto armado. Desde o final da 

década de 90, a presença policial se estabelecia apenas por meio da força ostensiva dos 

“caveirões”. Neste sentido, a E8 refere-se ao momento em que viu, pela primeira, vez a 

viatura da polícia na localidade, após a instalação das UPP: “quando eu vi o carro da polícia 

andando na minha rua, fiquei pensando se era verdade. Não sabia se corria, mas fiquei ali 

parada, olhando aquela cena que jamais achei que veria. Foi algo inexplicável”.  

Sem experiências anteriores de aproximação com a figura policial dentro da favela por  

meio de patrulhamentos que permitissem a visualização do policial, entrevistados começam a 

familiarizar-se com essa presença, conforme apontado na expressão de E13 “Porque a polícia 

já faz parte de nosso cotidiano” e qualificar esta presença como algo importante adjetivado 

pelo termo “melhor”: “Porque a polícia na comunidade é melhor” (E12) em comparação ao 

antigo modelo de poder.  

Além de melhor, também acrescentam que, é necessária e garante a efetivação de 

benefícios. “Os policiais são os principais elementos. É preciso deles para acontecer outras 

coisas” (E2), “sem as UPP não poderiam ter as obras do PAC, pois não teria segurança para as 

pessoas trabalharem” (E17). Também é importante para a instauração da paz: “[...] temos 

policiais preparados para manter a paz dos moradores” (E16). Sobre a mudança do 

pensamento a respeito da polícia, oito entrevistados mudaram para melhor o seu pensamento 

após a instalação das UPP.  

A presença policial na favela é associada ao termo segurança, evocado mais de 20 

vezes durante a pesquisa em diferentes expressões como exemplificado nas justificativas dos 

entrevistados: “[...] Segurança para os moradores da comunidade, pois sabemos que os 

policiais estão presentes” (E7), “[...] sei que estou mais segura pela UPP”, “[...] temos uma 

melhora significante na segurança” (E8), “[...] penso que estaríamos seguros com os policiais. 

É bastante segurança” (E19).  

A visão da presença da polícia na favela como algo que promove a segurança não é 

unânime. Neste primeiro momento serão destacadas apenas as expressões que reforçam a 

categoria segurança, os outros aspectos relacionados à insegurança que a presença policial 

gera na favela serão discutidos no tópico relacionado. 
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Ação imediata dos policiais sobre as ocorrências e resolução de conflitos. 

Um dos aspectos da presença policial que reforça a categoria segurança é a ação 

imediata dos policiais sobre as ocorrências e a resolução de conflitos. A referência à palavra  

“empatia” nas entrevistas, associada ao termo UPP, é melhor explicada nas justificativas: 

Os policiais estão ligados ao que acontece dentro da comunidade. Logo identificam 

o ocorrido e vão ajudar (E24). 

[...] acredito que pode ter mais segurança, pois os policiais podem impedir algo 

estando por perto (E7).  

Os policiais nos ajudam [...] (E19). 

[...] eles fazem patrulhamento rotineiros na comunidade e trocam de grupamento nos 

lugares determinados e importantes (E15). 

 

O fato de saber que policiais estão de prontidão, por meio de patrulhamentos, para 

resolução de conflitos parece garantir certa proteção e reforçar a sensação de segurança 

baseada na confiança gerada sobre este serviço e no poder impetrado ao policial para impedir 

que algo de ruim aconteça. É interessante contrastar as percepções do grupo entrevistado com 

os resultados de estudos que identificaram motivos da política de repressão por parte dos 

policiais nos Estados Unidos. Os resultados contribuíram para a criação do policiamento de 

proximidade: “com o advento do automóvel, o policial se afastou do convívio mais estreito 

com as pessoas [...] sem observar detalhes e sem colher informações preciosas, o policial 

passou muito mais a reprimir do que prevenir delitos” (SENASP, [200-?], p.1). A ação 

policial sem o uso de automóveis parece estabelecer, de alguma maneira a segurança e reforça 

o cumprimento de alguns objetivos da polícia de proximidade como o estreitamento de 

relações com a população e a identificação e resolução de problemas.  

O Manual de Policiamento Comunitário (BRASIL, 2009) destaca quatro princípios 

que caracterizam esse policiamento conforme já explicitado neste trabalho. Dois deles podem 

se relacionar com as justificativas dos entrevistados: A relação de confiança e a ênfase em 

serviços não emergenciais o que destaca a atuação preventiva para que as situações não se 

desdobrem em outras mais complexas ou perigosas.  

Cabe, porém ressaltar que é preciso muito mais do que a presença física policial na 

favela para garantia da segurança. A relação de proximidade precisa ter como valor agregado 

comportamentos que não comprometam a ação policial. A presença policial instalada na 

favela difere da presença policial instalada nas demais áreas da cidade onde, em sua maioria, 

os moradores sentem-se naturalmente seguros com uma viatura ou guarita policial perto de 

sua residência.  

Apesar da maioria dos moradores “do asfalto”, assim chamados pelos moradores de 

favela, ter certa desconfiança sobre a figura policial, não pesa sobre ele, a associação com 
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marginalidade como é específico ao morador de favela.  Quando um morador do “asfalto” se 

aproxima de um policial, dificilmente estabelece comportamentos defensivos, no sentido de 

provar que não é um marginal.  

Diferentemente, o morador de favela, de acordo com as falas dos entrevistados, nesse 

momento de familiarização com a presença policial, está lutando contra este estereótipo na 

tentativa de provar que é um “cidadão de bem” como qualquer outro morador do “asfalto” que 

às vezes não é tão do bem assim, mas que está “protegido” deste estigma, em função de seu 

endereço.  

Proteção armada dos policiais demonstra superioridade e poder. 

A presença policial, por si só, parece não ser suficiente. É importante a utilização das 

armas, tendo em vista que a proteção armada dos policiais demonstra superioridade e poder. 

Esta subcategoria também reforça a categoria segurança. Os entrevistados justificam: “Porque 

pela proteção armada a gente se sente mais seguro” (E17). Importante destacar que o 

desarmamento do tráfico está associado à simbologia de inferioridade e perda de poder agora 

subjugado pelas armas de uso policial. “As armas com os policiais demonstram mais 

superioridade, mais respeito” (E2). A superioridade é demonstrada por quem tem o controle 

das armas, neste caso, os policiais. “A polícia demonstra poder, autoridade” (E3).  

Além disto, parece haver uma aceitação da visualização das armas quando usadas pela 

polícia e a não aceitação quando usada pelos traficantes conforme abordado na categoria 

favorável a ser analisada mais adiante. “Porque teve uma melhoria na comunidade na questão 

da segurança [...] as crianças não veem mais as pessoas armadas, somente os policiais [...] Em 

cada esquina tem um policial, uma tropa. As crianças se sentem seguras...” (E15). 

 Seguindo a lógica do “ciclo virtuoso” apresentado por Soares (2006), parece que a 

sensação de segurança garantida pela presença da UPP na favela, desencadeia outros eixos 

que sustentam as representações a respeito do objeto pesquisado. 

 Perspectiva da acessibilidade  

 Uma subcategoria que fundamenta a categoria segurança, tendo em vista que muitas 

pessoas não se sentiam seguras em transitar pelo espaço da favela é a possibilidade da 

acessibilidade tanto para não moradores quanto para moradores de favela que não podiam 

transitar livremente por alguns espaços da localidade. 

 Jodelet (2001) destaca que as representações sociais são um saber agido. Muito mais 

do que um conhecimento “pensado”, é um conhecimento “praticado”. As novas práticas são 



66 

 

fatores de mudança de representações sociais. Se não tiver ação nova, não há mudança de 

pensamento. Ao estudar as práticas estudamos sua dimensão social.  

 Sobre as práticas modificadas a partir da implantação das UPP, os entrevistados 

destacam:  

[...] andar tranquilamente na comunidade. Conheci um lugar que eu sempre tinha 

vontade de ir, pois a vista lá de cima é muito bonita, mas não tinha acesso dentro da 

própria comunidade. Antes eu não me sentia segura de andar em determinados 

lugares. Com a polícia na comunidade há mais segurança e oportunidades para a 

população entrar na comunidade (E21).  

Agora a gente pode fazer festas e trazer outras pessoas de outros lugares sem medo 

de acontecer alguma coisa. Também posso trazer amigos, pelo fato dos bandidos não 

ficarem mais encarando (E23).  

Levar pessoas que não moram na comunidade para a nossa casa sem que elas 

tenham medo [...] (E24).  

Porque agora podemos sair e voltar mais tarde, sabendo que há mais segurança. 

Agora podemos andar um pouco mais tranquilos e ter mais paz (E12).  

Temos segurança, liberdade de ir e vir sabendo que policiais estão presentes (E7). 

Agora podemos ficar na praça pegando um ar fresco e levar as crianças para ir ao 

parquinho sem ter medo de chegar o caveirão. Temos a liberdade e podemos fazer 

várias coisas na rua até a hora que bem entendermos, pois diminuiu o medo de andar 

nas ruas. Não acabou totalmente, mas melhorou muito (E16).  

[...] ficar na rua e até passear com a família. Porque podemos sair para distrair e até 

mesmo conversar. Fica bem melhor (E20)  

[...] o bem estar que oferece a comunidade. A UPP veio para trazer a paz (E6).  

[...] a UPP veio para dar um fim no medo que a população tinha (E8).  

[...] poder chegar em casa sem ter medo de um confronto entre policiais e bandidos 

(E13).  

Temos mais liberdade. Antes não podia ficar na rua até tarde e nem ficar a tardinha 

mesmo na rua para brincar ou conversar (E19). 

 

 As expressões que contextualizam a subcategoria da acessibilidade vão além do 

avanço de fronteiras físicas que delimitavam o direito de ir e vir. Valores como tranquilidade, 

redução de medo e de constrangimentos como o fato dos “bandidos ficarem encarando” os 

convidados pessoais dos moradores são agregados a este direito.  

 A tranquilidade e o bem estar entre outros termos que se associam a esses parecem 

apontar para uma nova rotina que tem como resgate alguns bens preciosos perdidos há 

décadas. Dentre eles é possível destacar “a paz” e hábitos nomeados incomuns como “passear 

com a família”, “ir ao parquinho”, “pegar um ar fresco”, “sair”, “distrair”, “brincar”, 

“conversar”, “fazer festas e trazer pessoas”. Termos que parecem comuns, cotidianos. Difícil 

imaginar a ausência destes pequenos direitos importantes para a saúde e integridade física, 

emocional e mental do sujeito.  

 Além disto, a expressão “andar livremente [...]. A gente não se sente preso a 

determinado lugar podendo sempre ir e vir” (E4) e a incidência da expressão liberdade em 

outras expressões não detalhadas acima remetem à possibilidade da superação da prisão em 

espaços domiciliares e à caracterização da favela como o lugar de aprisionamento de seus 
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moradores: “[...] porque o lugar onde moramos não fica restrito somente às pessoas que 

moram lá” (E24). A redução do medo provocado pelos confrontos entre policiais e traficantes 

por meio da presença ostensiva do “caveirão” também é citada e parece garantir a 

tranquilidade de ir e vir.  

 É importante destacar dois significados sobre o aprisionamento que se contrapõem ao 

termo liberdade: O primeiro é o que resgata a valorização do espaço público mencionado pelo 

grupo pesquisado. No contexto das moradias reduzidas aos microespaços, o direito de ir e vir 

transcende ao direito de caminhar por um determinado trajeto. “Ficar na praça”, “ir ao 

parquinho” é uma expressão de liberdade em relação ao confinamento das pequenas moradias 

geralmente quentes, insalubres e com um número de moradores que excede ao adequado por 

metro quadrado.  

  O segundo aspecto a ser considerado sobre o aprisionamento é a confirmação do 

esgarçamento social entre os moradores de favela e moradores de demais áreas da cidade e a 

associação da favela como lugar perigoso, por isto restrito aos seus moradores que têm sua 

imagem associada à marginalidade (LEITE, 2000; VALLADARES, 2000, 2005; ZALUAR E 

ALVITO, 1998).  

 As justificativas do grupo entrevistado parecem expressar uma perspectiva de que as 

UPP poderiam romper a barreira espacial e social promovendo a sociabilidade entre favela e 

“asfalto” e resgatando alguns valores por meio de práticas que reforçam a construção de uma 

imagem positiva sobre as UPP. 

 Na subcategoria que remete à acessibilidade é possível observar, porém, uma 

ambivalência de opiniões. Ao mesmo tempo, em que é vista como positiva também recebe um 

contorno de cerceamento de liberdade com a presença das UPP, o que inclui o “toque de 

recolher” e o controle sobre os horários de circulação na localidade como justificado na 

expressão: “[...] a gente não pode entrar na hora que quiser que eles acham que a gente tá 

fazendo algo de errado” (E10).  

 Por outro lado o toque de recolher é visto como proteção aos moradores como 

justificado na expressão do jovem entrevistado que considera positivo não ficar na rua até 

tarde “[...] pois é mais seguro estar em casa, caso haja tiroteios ou atentados contra a polícia” 

(E22). O toque de recolher parece ser interpretado como um “mal necessário” tendo em vista 

a insegurança da erradicação da violência na localidade conforme será discutido 

posteriormente. 
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Estabelecimento de uma nova lei que se opõe à lei do tráfico.  

 Outro destaque que reforça a categoria segurança é o estabelecimento de uma nova lei 

que se opõe à lei do tráfico. Um dos entrevistados registra a sujeição dos moradores às leis do 

crime, antes da instalação das UPP: “Na comunidade onde moramos precisava de segurança, 

pois a qualquer momento estávamos sujeitos às leis do crime” (E21) e outras expressões, 

mostram como a UPP “representa a lei na comunidade” (E7): “[...] As UPP acabam com as 

confusões que ocorrem [...]” (E22). “[...] As coisas erradas não ficam tão à mostra” (E19). 

 Essa lei está associada a uma nova forma de organização e imposição de regras na 

localidade que remete à instauração de uma nova ordem: “Porque os policiais estão querendo 

proporcionar [...] uma organização” (E11). “A ordem é uma característica que a polícia deve 

colocar dentro da comunidade, como na nossa bandeira ordem e progresso” (E3).  

A nova lei, representada pela presença da UPP, apresenta-se de forma prática e legisla 

sobre questões do dia a dia conforme apontado pelo grupo entrevistado: “controle das motos” 

nos aspectos relacionados à “velocidade”, à “autorização para dirigir” e ao “uso de 

capacetes”. Também destacam a “imposição de regras” e estabelecimento de “limites em 

relação às brigas familiares”.  

Mattar, Chequer e Dias (2010, p.76) destacam que a expulsão dos traficantes por meio 

do BOPE marcaria a tomada de território do Estado enfatizando que a convivência mútua 

entre traficantes e policiais esvaziou o controle e a imposição da lei por parte da polícia.  

 Mesmo com os altos índices de violência doméstica apresentados nas pesquisas da 

UPP
22

, uma das entrevistadas destaca como vantagem da UPP que “[...] ela dá em certo ponto 

um pouco de segurança em relação às atitudes dos pais e brigas em casa. Existiam muitos 

homens batendo em mulheres e pais batendo em filhos” (E9).  

 Foi perguntado à entrevistada se os traficantes também não tinham o costume de 

regular brigas e qual a diferença entre a ação dos policiais. A entrevistada explicou que os 

bandidos não interferiam nestas situações consideradas “menos graves” e que só agiam se 

levadas ao “tribunal do tráfico”. Além disso, “eles se metiam mais quando era briga de marido 

e mulher. O que os pais fazem com os filhos eles deixavam para lá”. Importante ressaltar que 

a entrevistada tem 18 anos e um filho de dois anos com um jovem morto recentemente por 

envolvimento com o tráfico.   

                                            

22
 Notícia fornecida pelo Cel. Francisco no Segurança pública e direitos humanos: UPP e Juventude, no auditório 

da EMERJ, promovido pelo Serviço Social da Vara de Infância e Juventude da Comarca da Capital/RJ, em  27 

de setembro de 2013 
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 A violência doméstica é algo velado dentro da favela, no sentido de não existir 

arbitrariedade sobre os conflitos rotineiros e específicos, mas apenas aos comunicados e de 

interesse do tráfico. Muitas brigas, inclusive as fomentadas entre vizinhos, são desencadeadas 

no espaço público das ruas, becos ou “largos” que funcionam como o quintal de todos em 

relação às moradias desprovidas de áreas livres.  

 Com a instalação das UPP tais conflitos passaram a sofrer ação direta dos policiais 

que, de certa forma, atuam como “um tribunal móvel” e, em “espaço aberto”, que, 

diferentemente do tráfico, estão na localidade para identificar esses possíveis conflitos. Ao 

identificá-los arbitram sobre essas relações de vizinhança potencializando automaticamente 

um desgaste sobre a imagem policial conforme justifica o entrevistado. “As desavenças dos 

moradores com os policiais aumentou muito [...]” (E9). 

 Para alguns, a ordem foi estabelecida com a chegada da UPP e deve por ela ser 

defendida como a analogia feita à bandeira nacional. Pela primeira vez o jovem tem o seu 

espaço regulado com as mesmas leis que demarcam as demais áreas da cidade. A UPP é um 

dos instrumentos do Estado para tornar conhecida algumas de suas regulamentações, como no 

caso do uso das motos apresentado anteriormente. Neste caso, as leis relacionadas ao trânsito, 

até então abolidas naquele espaço, são apresentadas à favela, concedendo certa “civilidade” 

ao local e aos seus moradores e reordenando o espaço urbano.  

 As leis do tráfico apresentam diferenças e provocam estranhamentos ou alívios diante 

da nova lei estabelecida por meio da implantação das UPP.  Uma das entrevistadas relatou que 

acha que as “leis do tráfico são muito estranhas e dão medo. Fico feliz em saber que não corro 

mais o rico de ficar careca (E16)”. A entrevistada assim se refere tendo em vista o tipo de 

punição que o tráfico utiliza para alguns delitos cometidos por mulheres que seria o corte e 

raspagem de cabelo.  

 Outra entrevistada expõe aliviada: “agora sei que se eu fizer algo errado, o máximo 

que pode acontecer comigo é eu ir para a cadeia” (E7). As humilhações nos espaços públicos, 

as torturas e mortes decretadas, a depender da gravidade da infração cometida pelo morador 

da favela, parecem provocar um sentimento de insegurança sobreposto pela sensação de 

segurança promovida com a instituição das novas leis instauradas pela UPP, ainda que 

algumas delas também possam ser atemorizantes, como o fato de ir para a cadeia. 
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A categoria “Insegurança”   

 Seguindo o mesmo modelo de discussão apresentada para a categoria “Segurança”, a 

seguir serão comentadas as subcategorias da categoria “Insegurança”. 

 Mediante o contexto apresentado e às discussões que serão apresentadas, pode-se 

perceber que a presença policial na favela mostra-se polarizada por opiniões que apontam 

aspectos positivos e negativos. Ao mesmo tempo em que oferece “segurança”, também 

oferece “ameaça” e “risco”. A proximidade com a figura policial, até então incomum ao 

morador de favela poderá reforçar ou desconstruir imagens historicamente forjadas neste 

momento em que o não familiar está ganhando familiaridade.   

Postura de policiais que não inspiram confiança  

Como discutido anteriormente, a presença física da polícia na favela parece inspirar 

segurança. No entanto, a presença física desprovida de confiança nos comportamentos do 

policial poderá desestruturar o sentimento de segurança. Neste sentido, os entrevistados 

registram preocupações relacionadas aos comportamentos de policiais que não inspiram 

confiança. 

Expressões como “corrupção”, “injustiça”, “abuso” de autoridade, “agressões” físicas 

e verbais, desrespeito, “falta de educação”, insensibilidade, “mal caráter”, “falta de 

compaixão”, “constrangimentos”, imposição de “medo”, “desconsideração”, “recebimento de 

propina”, “violência”, “falta de qualificação suficiente”, humilhações, “impunidade”, 

“ignorantes”, “incompreensão”, “não sabem se comunicar” são apontadas como falhas que 

parecem influenciar a construção do vínculo entre morador da favela e o policial na atribuição 

de significados sobre UPP. 

 As reclamações perpassam gestos avaliados pelos jovens como desencadeadores de 

insegurança, que podem gerar a construção de uma imagem negativa do policial de UPP sem 

diferenciá-lo dos demais. Segundo alguns entrevistados, os policiais: 

Jogam spray de pimenta mesmo quando tem criança no local. Também mexem com 

as meninas na maior cara de pau. Por causa do que fazem com os moradores, são 

mal vistos na comunidade (E25).  

Saem batendo nas pessoas. Não querem nem saber o que está rolando no local [...] 

não mostram educação com os jovens. Eles não sabem chegar nos momentos de 

tensão. Não respeitam a gente e ainda nos agride (E10).  

Diminuiu o respeito com o cidadão. A comunicação deles com a comunidade não é 

boa. Os moradores têm medo (E14).  

[...] A comunidade em vez de estar satisfeita está insatisfeita, pois os policiais ficam 

agredindo verbalmente os moradores (E9). 

 

  O pensamento construído historicamente sobre a polícia parece ser reforçado no 

pensamento construído circunstancialmente sobre o policial da UPP agregando os mesmos 
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valores aos distintos grupos. Nessas falas parece não haver distinção ou especificidade na 

representação do policial da UPP, em relação ao policial comum. Apesar de ser recém-

formado e ter como principio o policiamento de proximidade, ainda é o mesmo policial 

militarizado conhecido socialmente. 

 Na influência de um pensamento sobre o outro, a memória social herdada pelo tráfico 

parece também influenciar a construção de novas representações sobre o policial da UPP. Sá 

(2007, p.291) destaca que o pensamento social, não está dissociado do imaginário, da 

memória social e da ideologia. Ao referir-se sobre o quarto princípio unificador do campo da 

memória social, o autor “propõe que memória e pensamento sociais estão intrinsicamente 

associados e são praticamente indistinguíveis, ou seja, o que é lembrado no passado está 

sempre mesclado com aquilo que se sabe sobre ele”.  

 Os traficantes disseminaram com credibilidade um conceito sobre o policial e isto 

interfere na representação que o morador também tem sobre a polícia conforme registrado na 

evocação “desconfiança” por meio justificativa de E11: “[...] pelo fato da pessoa, do morador 

não ter um vínculo, um conhecimento e acreditar naquilo que antes era dito pelos bandidos 

que policial não presta e que é corrupto”.  

 Não necessariamente os moradores de favela devem ter as mesmas representações que 

os traficantes tinham sobre a polícia, pois as representações não são necessariamente 

hegemônicas, mas identificam determinados grupos. Neste caso, a expressão parece definir o 

esforço em tornar o não familiar em familiar. No entanto o não familiar enraíza-se na história 

pessoal do sujeito e atribui significados negativos ao objeto.  

 Isto acontece porque o processo de formação da representação social “não opera no 

indefinido, no vago. Vincula-se às articulações do objeto à história pessoal do sujeito” 

(MOREIRA, 2001, p.129). A construção das representações sociais articula-se com a história 

e relações pessoais do grupo com o seu cotidiano (MOSCOVICI, 2012), o que parece 

acontecer com esse objeto UPP. 

 O sujeito está ligado a este grupo por uma relação de pertencimento que fortalece a sua 

identidade grupal. O sujeito em destaque não é o sujeito como indivíduo isolado, mas um 

sujeito social que por meio da interação social se desenvolve em um contexto social e por isto 

baseia suas concepções e “utiliza ideias, valores e modelos do grupo a que pertence e 

ideologias veiculadas na sociedade” (JODELET 2001, p.24).  
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  Medo de represália dos policiais pela aparente associação dos moradores com o 

crime.  

 Assim como o morador de favela constrói suas representações neste momento de 

familiarização com a figura policial, o policial também constrói sua representação sobre o 

morador de favela desmistificando ou rompendo o que está partilhado socialmente. O 

histórico da associação do morador de favela à criminalidade e ao tráfico, somado à 

dificuldade do policial em identificar os diferentes personagens deste cenário atual também 

interferem na construção da imagem do morador da favela pelo policial.  

 Em função disto, o policial pode ter comportamentos que fragilizam ainda mais a sua 

imagem, desencadeando o sentimento de insegurança dos moradores fundamentado no medo 

de represália dos policiais por sua aparente associação com o crime.  

 Referências a palavras como “riscos”, “violência” e “injustiça” contextualizam esta 

subcategoria justificada pelas práticas desenvolvidas pelos policiais:  

Porque muitas vezes acaba acontecendo coisas ruins com pessoas inocentes e pelo 

fato de muitos policiais acharem que só porque moramos no morro somos bandidos 

ou pessoas erradas (E6).  

[...] mesmo quem não está envolvido com o tráfico acaba levando culpa (E16).  

Os policiais batem e agridem os moradores pensando que são bandidos (E9).  

Tenho medo, pois muitos policiais veem os moradores como bandidos ou a favor do 

tráfico. Na prática, os policiais veem todos como traficantes ou que apoiam o tráfico. 

Outro dia mesmo um policial me parou e mesmo eu tendo documento, estando 

vestido meu uniforme do trabalho, fui agredido verbalmente porque estava com dois 

celulares. Só não fui agredido fisicamente porque um deles não deixou. Antes a 

gente ficava seguro de sair por ai e andar com um documento na mão, pois provaria 

alguma coisa. Agora não temos mais esta certeza (E15). 

[...] alguns policiais não são justos. Pensam que estamos protegendo os traficantes 

(E19). 

Porque muitos policiais da UPP pensam que todo jovem é bandido (E14).  

Chamam a gente de maconheiro e xingam a gente sem conhecer a gente. Vão acabar 

deixando os jovens com raiva e desacreditando neles (E10).  

 

 Algumas justificativas identificam, por meio de práticas, um dos exemplos em que 

“ordem promove a desordem”, conforme destacado nas expressões: “Tá tudo uma desordem” 

(E9). As vantagens são paradoxais: “Eles criam suas próprias ordens causando desordem aos 

moradores” (E7).  Mesmo portando documento pessoal e uniforme, isto não foi suficiente 

para livrar o jovem entrevistado, morador da favela, da associação com a marginalidade.  

Principalmente porque, aparentemente, já faz parte do grupo que combina cor, idade e local 

de moradia e, isto ainda permite enquadramento na criminalidade.  

Se tivesse outra cor e morasse no “asfalto”, o fato de portar dois celulares poderia 

demonstrar poder de consumo, e a apresentação de documento pessoal acrescido do uso do 

uniforme indicaria, no mínimo, que era um jovem trabalhador sem razões para esconder sua 
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identidade. Assim, esses seriam critérios convincentes para que a polícia o liberasse sem 

levantar suspeitas sobre sua idoneidade.   

As justificativas parecem indicar para a cristalização da representação que policiais 

que não são de UPP têm sobre jovens moradores de favela e sobre as representações 

formuladas antes das instalações da UPP. Essa relação entre morador de favela e policial 

parece reforçar o que já se sabe tanto sobre o policial quanto sobre o morador de favela. 

Cunha (2004) destaca que os moradores da favela, mais especificamente os jovens negros, 

mulatos e pardos e afrodescendentes, são considerados pelos agentes policiais como bandidos 

e delinquentes em potencial, como ‘elementos’ e não como cidadãos.  

Nesta concepção em que se procuram mais suspeitos do que sujeitos, os argumentos 

apresentados podem significar que uma parte do “sucesso” da implantação das UPP 

perpassará pela necessidade de atravessar a barreira a respeito do que se pensa sobre a figura 

policial e sobre o morador de favela. Esta imagem é construída tanto historicamente quanto 

circunstancialmente, neste momento que o jovem tem a oportunidade de ficar mais próximo 

da polícia e vice-versa estabelecendo novos conceitos ou apenas reforçando os antigos.  

 Medo de represália dos traficantes pela aparente associação dos moradores ao 

projeto das UPP. 

 A desconstrução desses estereótipos que tenderia a uma familiarização positiva na 

relação entre moradores de favela e policial e o estabelecimento de um vínculo conforme 

citado anteriormente pode ser ao mesmo tempo, dual, perigoso e ameaçador para quem o 

constrói, tendo em vista os riscos que os moradores de favela mencionam para quem, de 

alguma maneira, se aproxima dos policiais, e a forma como esta ação configura-se em apoio 

irrestrito ao projeto das UPP. Neste contexto, o medo de represália dos traficantes pela 

aparente associação dos moradores ao projeto das UPP reforça a categoria insegurança.  

Encontrar motivos para o não estabelecimento do vínculo pode ser um argumento de 

autoproteção como justificado nos apontamentos de E6 e E11 que associam a palavra UPP à 

“ameaça”, “risco”, “medo”, “incerteza” e outros que justificam suas expressões relatando 

acontecimentos em relação aos que se aproximam das UPP ou dos policiais.  

[...] pelo fato que vemos muitos moradores morrendo pela bandidagem pelo motivo 

de comunicação ou vínculo com a UPP. A gente não pode nem dar bom dia para o 

policial que o pessoal vai logo achando que a gente tá apoiando a UPP. Às vezes eu 

tenho até pena deles (E6).  

Porque moradores e comerciantes estão sendo ameaçados por bandidos porque 

falam com policiais (E11).  

[...] o medo de represálias por parte de bandidos de outras comunidades em relação 

ao convívio com policiais (E4).  



74 

 
[...] os policiais são até mesmo atacados por traficantes (E1). Porque todas as vezes 

que passo perto da polícia, imagino que pessoas envolvidas no tráfico irão atirar 

(E22).  

Porque os bandidos querem tirar a UPP com isso acaba acontecendo troca de tiros. 

Depois da troca de tiros, acontece a manifestação contra a UPP a pedido dos 

bandidos (E23).  

Tudo parece estar bem, mas de repente os traficantes mandam tiro para cima da 

polícia [...] (E15).  

 

 Além do medo constituído pela possibilidade dos relacionamentos interpessoais entre 

moradores de favela e policiais, a aproximação física dos policias ou das bases das UPP 

também reforça a insegurança tendo em vista os constantes ataques de bandidos aos policiais 

e às bases o que tem ocasionado óbitos de policiais. O medo gera insegurança conforme 

explicitado por E6 “medo de andar na rua às vezes pelo medo de morte dos moradores que se 

aproximam da UPP” ou justifica o “toque de recolher” visto anteriormente quando explicado 

como medida de autoproteção destes confrontos articulados pelos traficantes ainda instalados 

na localidade.  

 A falta de cordialidade com os policiais foi recorrente em outras declarações dos 

entrevistados.  

 Incerteza da erradicação da violência 

 O ambiente hostil em relação aos policiais da UPP e a certeza de que os traficantes 

ainda agem na favela utilizando-se de diferentes estratégias e armas, desencadeiam incerteza 

quanto à erradicação da violência, outra subcategoria que fortalece o sentimento de 

insegurança. Os entrevistados embasam suas justificativas por meio das seguintes expressões: 

Porque a violência que esperamos não acontecer ainda acontece, inclusive nos 

eventos importantes como na corrida da paz (E14).  

Porque vieram para trazer a paz, mas a guerra continua, eu tenho medo de que a 

qualquer momento algo pode acontecer (E12).  

Porque os bandidos ainda continuam no local [...] (E23).  

Porque ainda vemos a violência em nosso cotidiano (E13).  

Não houve paz totalmente, por isso temos medo. As UPP foram instaladas para que 

tivéssemos segurança, mas agora há medo novamente [...] (E5).  

Antes quando tinha tiroteio, pelo menos os moradores tinham ideia que isso iria 

acontecer. Era só olhar o comportamento das pessoas na rua. Hoje isto  não acontece 

(E15).  

Porque a criminalidade ainda continua (E18). 

  

 Importante destacar a expressão de E15 sobre o sentimento de insegurança gerado 

pelos confrontos entre traficantes e policiais, após a instalação das UPP. A insegurança deste 

momento parece ser mais relevante em relação à insegurança causada por estes mesmos tipos 

de confrontos na época anterior à instalação das UPP.  
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 O entrevistado justifica sua resposta informando que antes das UPP existia um 

“termômetro” que indicava o “calor” dos confrontos. A invasão policial, fonte maior dos 

confrontos, no mínimo era percebida com a entrada dos “caveirões” que por si mesmos se 

anunciavam e pelos fogos de artifício que anunciavam a entrada de policiais ou de outras 

facções.  

 Os traficantes também solicitavam, cordialmente aos moradores, que não saíssem de 

casa nos dias de confronto por meio de avisos escritos nos muros. Apesar da incerteza dos 

dias e horários dos confrontos e da falsa ilusão de que seria possível não sair de casa “em dias 

de guerra”, tendo em vista que muitos confrontos aconteciam justamente nos horários em que 

as pessoas estavam nas ruas em suas rotinas de trabalho e estudo, ainda assim, o entrevistado 

considera maior a instabilidade deste momento atual.  

Antes das instalações das UPP, os dias e horários das invasões eram marcados e 

estabelecidos pelos policiais. Eles entravam na localidade e estabeleciam a agenda dos 

confrontos. Os traficantes agora é quem estabelecem esta agenda “silenciosa”, o horário e o 

dia, gerando um clima constante de insegurança e imprevisibilidade, tendo em vista a 

presença fixa dos policiais na favela, o que não acontecia anteriormente. 

A incerteza da erradicação da violência entre outros motivos reforça a categoria 

insegurança e a desconfiança sobre as propostas das UPP e sua permanência.  

Desconfiança sobre as propostas das UPP e sua permanência. 

 A mistificação do termo “pacificação” sugere decepções sobre tais propostas. Se a 

“pacificação” no cenário de uma guerra pressupõe a rendição absoluta do território inimigo, 

na ‘metáfora da guerra’, as comparações também seriam absolutas. A “pacificação” por si só, 

no imaginário popular, prevê um domínio absoluto do território pelo Estado, mas tal ação não 

se dá por completo em nenhum dos territórios da cidade partida.  

 A incerteza sobre o que a polícia pacificadora pretende também reforça a desconfiança 

sobre suas propostas e permanência. É importante destacar que, ao responderem à pergunta 

sobre os objetivos da instalação das UPP, 21 alunos disseram não conhecer as propostas 

oficiais do programa. Destes 21 alunos, 10 deles não sabem diferenciar os objetivos da UPP e 

do PAC e consideram que os dois programas sejam similares. Apenas três entrevistados 

acreditam que, na prática, acontece o que as UPP planejaram. Dois deles acreditam que os 

objetivos estão se cumprindo parcialmente. 

 Acrescido ao desconhecimento dos objetivos está um aspecto intrínseco à realidade da 

favela que é a coerção gerada pelos traficantes sobre a comunicação a respeito do objeto das 
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representações sociais, tendo em vista que “falar sobre” UPP configura para os traficantes 

aproximação do projeto da polícia pacificadora.  

 Neste sentido perpetua-se a “lei do silêncio”, antes direcionada à estrutura do tráfico e 

ao cotidiano das favelas. Diante dos dados, cabe uma reflexão sobre as implicações na 

formação das representações sociais do grupo pesquisado sobre UPP.  

 Jodelet (2001) propõe três perguntas das quais duas serão utilizadas para discutir o 

contexto apresentado. Como proposição da primeira pergunta: Quem sabe e de onde sabe? 

Torna-se importante discutir sobre as condições de produção e circulação das representações 

sociais a respeito das UPP.  

 Sá (1998, p.50) destaca a ‘relevância cultural’ ou ‘espessura social’ como princípio 

importante para que um fenômeno ou objeto mobilize o grupo a elaborar representações 

sociais e define este princípio como: “um saber efetivamente praticado, que não deve ser 

apenas suposto, mas sim detectado em comportamentos e comunicações que de fato ocorram 

sistematicamente”. 

  Mesmo sendo a escola, local da pesquisa, isenta da presença física dos traficantes, foi 

possível perceber a dificuldade para os alunos “quebrarem a barreira do silêncio” imposta no 

cerceamento da liberdade. Sobre isto, E19 comenta: “O tráfico era ruim porque não tínhamos 

tanta liberdade”. As entrevistas demandaram muito tempo com cada entrevistado que parecia 

não saber se aprofundar nas questões, apresentando inclusive algumas contradições sobre suas 

respostas.  

 Alguns alunos perguntaram: “Mas a gente pode falar tudo?” “É para falar a verdade ou 

não”? Mesmo que o objeto de pesquisa não tenha sido o tráfico, tais preocupações são 

forjadas nas experiências locais relacionadas às consequências dos atos de delatores, 

comumente chamados de “X9” os quais recebem punições que envolvem tortura e morte. Os 

alunos sentiram-se mais à vontade para participarem da pesquisa quando explicado que 

poderiam escolher um codinome, muitos deles, coincidentemente ou não, formulados por 

nomes de super-heróis.  

 A maioria das entrevistas tiveram os discursos articulados em pequenos sussurros 

como se houvesse sempre um elemento de vigilância por perto. O tom baixo que regulava o 

volume de algumas expressões, as reticências deixadas em algumas frases, mostraram como a 

produção e veiculação sobre o objeto representado são precários no ambiente dos moradores 

da favela que ainda têm medo de conversar sobre UPP pela possível represália por  associação 

e apoio ao programa.  
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Jodelet (2009, p.29) destaca o importante papel que a comunicação desempenha na 

formação das representações sociais “um papel fundamental nas trocas e interações que 

concorrem para a criação de um universo consensual”. Sá (1998, p. 291) ao discorrer sobre o 

terceiro princípio unificador do campo da memória social “sustenta que a manutenção e 

atualização da memória social, mesmo em suas manifestações mais pessoais, estão na 

dependência da interação e da comunicação sociais”.  

 Neste cenário de imposição do silêncio, pode ser possível que outra voz ecoe na 

reverberação da força imposta pelas ausências. As expressões de alguns entrevistados 

apontam para a influência da mídia como instrumento de possível veiculação da discussão 

sobre o assunto.  

Sá (1998, p. 71) esclarece a influência dos meios de comunicação de massa, inclusive 

na formação da objetivação. “Além de constituírem importantes fontes de formação das 

representações no mundo contemporâneo,  é neles – na televisão, em especial – que melhor se 

configura a tendência à concretização das ideias em imagens”. Jodelet (2001, p.17) corrobora 

com a visão do autor ao afirmar que as representações “circulam nos discursos, são trazidas 

pelas palavras e veiculadas em mensagem e imagens midiáticas cristalizadas em condutas e 

em organizações materiais e espaciais”.  

É claro que o morador de favela também faz parte de outros grupos fora desse 

contexto e pode ser que neles sejam desenvolvidas conversações livres sobre o objeto de 

estudo como no caso de E22 que diz que depois que se matriculou no curso preparatório 

começou a “pensar coisas a mais sobre a UPP”. Alves Mazzotti (1994) destaca que a 

representação social de uma pessoa não necessariamente corresponde à representação social 

do grupo pesquisado, tendo em vista que esta faz parte de outros grupos e pode ter uma 

representação social daquele objeto a partir dos valores do outro grupo do qual está inserida.  

 A outra pergunta desenvolvida por Jodelet (2001) propõe a reflexão “sobre o que se 

sabe e com que efeito” e traz implicações a respeito do desconhecimento dos objetivos 

oficiais da UPP e de seus documentos legais. Ainda que não seja possível comunicar por 

completo e nem abstrair todas as informações sobre um novo fenômeno, tendo em vista o 

processo da descontextualização (JODELET, 1984), a resposta desta pergunta ficaria 

comprometida, na medida em que os entrevistados desconhecem os objetivos e propostas das 

UPP. Jodelet (2001, p. 20) ratifica que a incerteza da ciência juntamente com a falta de 

informação favorece o “surgimento de representações que vão circular de boca em boca ou 

pular de um veículo de comunicação a outro”.  
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 Se já existem complexidades em transformar o conhecimento reificado em 

conhecimento consensual. Se as representações substituem a realidade e se são passíveis de 

serem refeitas, reconstruídas e por isso, distorcidas, é possível pensar sobre as implicações na 

formação das representações sociais quando o conhecimento reificado já se mostra distorcido. 

Neste caso, o conhecimento que os entrevistados têm sobre documentos legais que expressam 

os objetivos e áreas de ação das UPP. Sá (1995, p.36) destaca que “nas sociedades modernas, 

o novo é comumente gerado ou trazido à luz por meio de universos reificados da ciência, da 

tecnologia ou das profissões especializadas” e que “a exposição a esse novo é que introduz a 

não familiaridade ou estranheza na sociedade mais ampla”.  

 Se o conhecimento reificado pretende ser aceito como verdade, precisa minimamente 

tornar-se conhecido pelo que é e não pelo que se pode imaginar dele. Até porque quanto 

menos se conhece, há mais chances de serem elaboradas expectativas frustradas, assim como 

a declaração de E14 que considera que as UPP foram instaladas para “dar conforto aos 

moradores” e que agora está muito decepcionada porque “não foi isso que aconteceu” (E14).  

 Sejam por problemas que envolvem o conhecimento formalizado na legislação ou por 

questões referentes à comunicação e circulação dos discursos do morador da favela, 

observam-se elementos negativos  trazendo descrédito sobre algo que nem mesmo as UPP se 

propõem. Quando uma pessoa cria uma representação social, a forma como lê esta realidade 

passa a ser a verdade, orienta condutas e estabelece práticas como resultado dela.  

 Neste contexto de circulação sobre o que se sabe, pode ser que haja também algum 

indicativo de elementos que constituam a zona muda da representação social sobre UPP tendo 

em vista a necessidade de manterem-se no grupo de pertença ou referência. Silêncios, 

opiniões contraditórias fazem emergir a desconfiança sobre a zona muda da representação. De 

acordo com Abric (2005, p.24) “a zona muda é fundamentalmente determinada pela situação 

social na qual a representação é produzida”. Qual seria o sentido do não dito? Na perspectiva 

da zona muda, a representação social não pode ser expressada porque falar sobre ou a respeito 

questionaria a normas e valores considerados importantes para grupo do qual o sujeito faz 

parte.  

 As questões apresentadas merecem maior aprofundamento o que, por sua vez, esta 

pesquisa não daria conta de abarcar, podendo ser complementados em estudos posteriores.  Os 

entrevistados já apontaram indicativos importantes para a circulação das informações sobre o 

objeto como registrado nas declarações: “Acho interessante esse interesse em procurar saber 
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como nós vemos esta mudança”(E4).“Adorei essa pesquisa,  pois pude falar sobre o que 

penso sem medo e sem vergonha” (E6). 

 Mesmo sem conhecer os objetivos oficiais das UPP, os entrevistados arriscaram 

algumas respostas que demonstram a expectativa redentora desse programa. Algumas delas  

engendradas na força da manipulação midiática, outras legitimadas ou negadas pelos 

documentos legais do programa. Para os entrevistados, os objetivos das UPP são:  

Tirar o tráfico dessas comunidades e acabar com ele (E3).  

Combater a bandidagem, as drogas e combater às ameaças (E6).  

Acabar com o tráfico, violência e opressão aos moradores. Para dar conforto aos 

moradores (E7).  

Para o governo de alguma forma retomar o comando das comunidades (E8).  

Para acabar com mortes desnecessárias, para melhoria da ordem, para trazer a “paz” 

(o entrevistado faz o sinal entre aspas). Acabar com as ameaças, acabar com bocas 

de fumo, acabar com a bandidagem, cuidar da segurança e fazer atividades com 

crianças (E11).  

Tentar mostrar que essa ocupação pode ter um lado positivo. Trazer paz para a 

comunidade e fazer com que o governo controle de fato esta região (E13).  

Controlar o tráfico adulto e infantil [...] e acabar com a criminalidade (E17).  

Garantir a segurança da comunidade. Tentar trazer tranquilidade aos moradores 

(E20).  

Baseado nas informações da TV, acredito que é para o Estado retomar o espaço 

perdido para traficantes (E21).  

Para acabar com as drogas e com a violência (E22).  

Tirar o tráfico de drogas, aumentar a segurança. Para que muitos problemas fossem 

solucionados como venda de drogas, influência de traficantes sobre as crianças 

(E24).  

Fim do tráfico da prostituição, da corrupção, oferecimento de recursos e cursos em 

geral. Para mostrar que todos podem visitar as comunidades com segurança (E25). 

Tirar os bandidos, acabar com as vendas de drogas, dar paz aos moradores (E23).  

Proteger os moradores e defender os objetivos do povo. Para trazer paz para as 

comunidades e fazer de toda comunidade um bairro. Propor a paz nas comunidades 

carentes principalmente no nosso Rio de Janeiro. Com as UPP, eu acredito que, 

algum dia, a paz reinará totalmente (E5).  

 

 

 Em relação a esses objetivos, que na visão dos entrevistados são hipóteses da ação da 

UPP, 20 entrevistados acreditam que os objetivos não estão se cumprindo. As justificativas 

para o não cumprimento perpassam por questões diversas: “porque eles ainda não 

conseguiram acabar com o tráfico, só com um pouco dele” (E3), “pelos imprevistos do dia a 

dia” (E6),  “pois de alguma forma ainda existe muita coisa errada acontecendo por ai...” 

(E12), “porque eles não fazem totalmente o que prometeram” (E20). 

 A ideia triunfalista de que a “paz reinará totalmente” por meio das UPP destoa um 

pouco da forma como a UPP é reportada por seus idealizadores no site oficial, que a 

reconhecem como “uma pequena força da Polícia Militar”.  Ao mesmo tempo parece destoar 

de  objetivos internos tão arrojados quanto os que estão nos documentos oficiais.  
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 O Coronel Frederico Caldas, comandante das UPP desmistifica o que seria ou não 

objetivo das UPP. Como objetivo confirma os expostos no decreto n. 41.650 de 21 de janeiro 

de 2009 (RIO DE JANEIRO, 2009) e sobre o que não seriam objetivos da UPP destaca 

“acabar com as drogas, acabar com a criminalidade, apresentar-se como solução para todos os 

problemas das comunidades”
23

. 

 Poucas das expectativas dos jovens entrevistados são consideradas pelo programa das 

UPP e algumas que estão em consonância, ainda parecem ser fragilizadas como a declaração 

de retomada de território do Estado como exposto nos documentos legais da UPP. Cano 

(2012, p. 20) sinaliza que “há uma aceitação explícita por partes dos formuladores e gestores 

do programa de que o tráfico poderá continuar, mas sem o controle do território e da 

população”.  

 Para o morador ou não morador da favela, não existe guerra vencida, nem Estado 

controlador de território se o tráfico ainda prevalece, se seus sujeitos ainda monopolizam de 

alguma maneira atividades arbitrárias, como a imposição da “lei do silêncio”, fechamento de 

estabelecimentos comerciais, confrontos entre facções rivais pelo controle do morro, mortes 

de policiais das UPP e de simpatizantes de tal programa de segurança pública.  

 Neste sentido, um dos entrevistados também arrisca uma hipótese desconfiada de que 

o endereço da favela não é o mais certo para o enfrentamento do tráfico e controle de 

território: “A UPP pensa em trazer a paz e acabar com o tráfico, mas os piores bandidos são 

os colarinhos sentadinhos” (E9). Como já discutido neste trabalho, na favela está a mais 

impotente força da indústria do narcotráfico. 

 Sobre as preocupações com a permanência e proposta destacam-se as questões 

referentes às finalidades e temporalidade das UPP. Cano (2012) ressalta que as UPP só 

atingirão o seu impacto pleno depois de um intervalo mais longo e que o projeto está ainda em 

fase de formação, de maneira que poderia evoluir ainda de formas diversas. Mas é justamente 

sobre a garantia de longevidade que o conceito se torna frágil, tendo em vista as 

desconfianças quanto às finalidades das UPP como programa de segurança preparado 

especificamente para atender os eventos esportivos a serem sediados no Rio de Janeiro até 

2016.  

                                            

23
 Notícia fornecida pelo Cel Francisco no Segurança pública e direitos humanos: UPP e Juventude, no auditório 

da EMERJ, promovido pelo Serviço Social da Vara de Infância e Juventude da Comarca da Capital/RJ, em . 27 

de setembro de 2013 
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Tais desconfianças permeiam o discurso dos entrevistados sobre as UPP seus objetivos 

e possíveis preocupações com o projeto:  

Por causa da copa do mundo e das olimpíadas (E1).  

Para dar a impressão que o Rio é um local seguro para receber estrangeiros e assim 

acumular mais dinheiro para o governo. Somente isto (E4).  

Para os turistas que virão para a copa mostrando que o Rio é um lugar de paz, 

tranquilidade, mas nem sempre é assim (E12).  

Porque a onda de violência na cidade estava dando muitos prejuízos [...]. Desconfio 

de não ser algo feito realmente em prol da comunidade, mas sim com interesse de 

terceiros (E4).  

Aumentou a incerteza, pois não sabemos o que será da cidade depois da copa e dos 

jogos olímpicos. Temos medo de não dar certo. Se quando os eventos esportivos 

acabarem tudo continuará melhorando na questão da segurança (E15).   

[...] por causa dos eventos que acontecerão no RJ. Por causa da necessidade de dar 

segurança nos eventos do RJ. Eles não estão fazendo isso para dar proteção aos 

moradores e sim por causa dos eventos do RJ (E23). 

 

As finalidades da UPP, na visão dos entrevistados, remetem à estratégia de associação 

da imagem do Rio de Janeiro com segurança em função dos eventos esportivos. Além disso, 

também se acrescenta o objetivo de lucro e oportunidade financeira para o governo e 

“terceiros”. Os sujeitos a serem beneficiados com a instalação das UPP podem ser facilmente 

identificados nas declarações dos entrevistados: o governo e instituições que lucrarão com a 

cidade pacificada e o turista, o “estrangeiro” em detrimento do “nativo” morador da favela.  

 Apesar da incidência de expressões relacionadas às UPP como projeto com prazo de 

validade até 2016, alguns entrevistados parecem admitir a não extinção do programa, mas a 

coexistência da polícia e do tráfico no mesmo espaço com vistas à “rendição” e o 

enfraquecimento do programa seguindo a lógica do pensamento construído socialmente que 

legitima a corrupção e ausência de credibilidade da polícia e dos programas de governo.  

Minha preocupação é que um dia o tráfico volte e a UPP não dê conta de proteger 

nossa comunidade (E5).  

[...] Que eles pedirão para o chefe do morro entregar o morro, mas pagando dinheiro 

para os bandidos (E10).  

 

 Para esses entrevistados, os eventos esportivos parecem atuar mais como finalidade do 

que com terminalidade das UPP cujo objetivo principal seria a preparação da cidade para um 

evento, excluindo qualquer possibilidade do desenvolvimento de uma política de segurança 

pública que contemplasse a favela e seus moradores.   
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Tabela 2. Conflito Favorável/Desfavorável 

Categoria Subcategoria F Exemplos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favorável 

Mudança da imagem 

da favela e de seus 

moradores 

 

16 

“Já começam a pensar diferente, pois vê que 

muita gente é honesta e trabalhadora” (E1). 

Redução da 

criminalidade, da 

visualização das 

armas, dos tiroteios e 

consumo de drogas.  

 

16 

“Poder passear na comunidade tranquilamente, 

andar sem ver todo aquele armamento pesado, não 

vejo pessoas fumando, diminuíram os usuários de 

drogas”(E21). 

Redução da influência 

do tráfico sobre a vida 

das crianças e jovens. 

 

 

4 

 “Porque com a presença das UPP os jovens tem 

menos possibilidade de entrar no mundo do 

crime” (E5). 

Valorização da 

localidade e de seus 

moradores. 

 

3 

“Os jovens estão tendo muitas oportunidades. 

Com isso, o mundo olhou mais para nós” (E16 ). 

Melhorias em relação 

à escola  

13 “Os alunos e professores têm mais tranquilidade 

para ir à escola” (E17). 

Oportunidades nas 

áreas acadêmicas e de 

trabalho 

14 “Começam a surgir oportunidade de cursos e 

empregos” (E15). 

Mais perspectiva de 

futuro 

 

 

10 

“Porque a UPP é futuro de toda nossa 

comunidade” (E15). 

Melhorias nas áreas 

social, esportiva, de 

lazer e saúde. 

 

8 

“Mais recursos para a comunidade como TV, 

telefonia, abertura para cultura e esporte.  Os 

jovens participam de mais atividades físicas... têm 

mais projetos sociais” (E11). 

 

Organização das 

formas de lazer 

13 “Acabaram com as festas após meia noite e com 

as músicas altas” [...] para mim é muito bom, pois 

eu acho que temos que ter compreensão, pois 

idosos, crianças e trabalhadores acordam cedo” 

(E6). 

 

 

 

 

Desfavorável 

 

Controle das atividades 

de lazer. 

 

 

10 

“[...] Antes podíamos fazer festas nas ruas sem 

avisar. Agora tem que pedir liberação se não eles 

mandam desligar o som e acabar com a festa” 

(E9). 

Perdas de benefícios 

oferecidos pelo 

tráfico.  

 

4 

“Os furtos aumentaram. Antes da UPP era 

possível dormir com a porta destrancada. Hoje 

isto não é possível[...]” (E21). 

    

  

 A categoria “Favorável” 

 As expressões “mudança” e “melhoria” aparecem com certa frequência nas entrevistas 

contextualizando a categoria “Favorável”. Vinte e três entrevistados consideram que o 
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Complexo do Alemão mudou para melhor após a implantação das UPP.  Os entrevistados 

justificam:  

Porque muita coisa mudou com a chegada da UPP (E3).  

Com a pacificação muita coisa mudou para melhor. A UPP trouxe muita coisa boa 

para todos na comunidade (E1).  

A UPP trouxe muitos benefícios à nossa comunidade [...] (E2).  

Eles estão lá para mudar e melhorar a comunidade, mas nem todos pensam assim 

(E23).  

Penso que não está como deveria estar, ainda pode melhorar mais, mas já mudou 

muita coisa (E24). 

Melhoria de vida (E15).  

 

 Mudança da imagem da favela e de seus moradores  

 A realidade anterior às UPP definida pelos entrevistados é demonstrada por meio de 

expressões que destacam o cenário da guerra, “Porque o foco principal deste projeto é trazer 

paz em meio a um ambiente de guerra” (E4) e a associação da favela e de seus moradores 

com uma imagem negativa. Todos os entrevistados caracterizaram como ruim a imagem que 

as pessoas que moram fora de favela têm sobre a favela e de seus moradores antes da 

instalação das UPP.  

 Para os entrevistados, as percepções negativas sobre a favela e seus moradores se 

evidenciam nas expressões: “malucos por morar no local”, desprovidos de questões básicas 

como a “comida”, “discriminados”, “sem educação”, “sem cultura”, “pobres”, “que não 

prestam”, “gostam de humilhar pessoas”, “não sabem se comportar”, “medo de assaltos e 

tiros”, “favelados”, “desinteressados”, “bichos”. Dez entrevistados destacam a visão do 

morador da favela associada ao crime, à marginalidade e ao tráfico. 

A associação da imagem favelado-criminalidade e a favela como lugar que abriga todo  

tipo de marginalidade é reforçada nas falas dos entrevistados, que revelam o que as pessoas 

pensam sobre a favela e seus moradores. É assim que se sentem:  

Todos eram iguais, atuavam do mesmo jeito dos bandidos (E23).  

[...] igualava todo mundo: bandido com trabalhadores honestos (E24). 

Muitos pensavam que todos eram marginais (E3).  

Muitas pessoas diziam que só moravam traficantes, ladrões e favelados (E1).  

Pensam que todos de certa forma, têm ou já tiveram envolvimento com atividades 

ilegais. (E15).  

Achavam que todas as pessoas que moravam lá eram traficantes e envolvidos. Só 

olhavam os lados negativos (E16). 

 

Outros elementos perpassam por questões da fome, pobreza e até da loucura  

reforçando a matriz identitária do morador da favela. Mas o eixo condutor continua sendo a 

relação do morador com a criminalidade. 
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A sociedade parece não saber distinguir os diferentes moradores deste lugar e para 

definir o sujeito deste posicionamento, E24 traz à tona como vê as pessoas que assim os 

observam “as pessoas eram insensatas ao pensar que éramos iguais aos bandidos”. 

 No desejo de resistir ao estigma de favelado, durante as entrevistas, o morador da 

favela não se reporta a si mesmo como favelado. Na maioria das vezes refere-se a si mesmo 

como morador de comunidade. No entanto o termo “favelado” aparece num sentido pejorativo 

que expressa como percebem a representação de outros sobre os moradores de favela.  

 Se não bastassem os termos perversos destacados nas justificativas dos entrevistados 

que associam os moradores de favela à delinquência, criminalidade, bandidagem, ainda surge 

outro que descaracteriza a identidade de ser humano, reduzindo-se à figura de um “bicho” 

associado às suas características animalescas, não domesticadas e irracionais que pode 

inclusive viver em ambiente dos quais alguns bichos sobreviveriam sem reclamar muito como 

as ausências, a sujeira e a insalubridade.  

Com a instalação das UPP os entrevistados registram algumas práticas que reforçam a 

categoria “favorável” e apontam para aspectos como a mudança parcial da imagem da favela 

e de seus moradores. Os destaques sobre as novas percepções se apresentam nas expressões: 

“gente honesta e trabalhadora”, “têm exceções”, “há potencial”, “talentos”, “educados”, 

“gente como eles”, “veem a importância das pessoas”, “um local que pode ser visitado”, “um 

lugar que está seguro”.  

 A implantação das UPP, na visão do jovem entrevistado, parece atribuir valores ao 

morador da favela e tornar legítima à sua condição humana. Neste contexto declara: “agora 

somos gente iguais a eles” e o coloca em um mesmo lugar de “civilidade”. 

Além disso, há uma indicação de mudança de visão dos próprios moradores de favela 

sobre a favela e sobre si mesmos. Apesar do desrespeito no relacionamento do policial com os 

moradores da favela, como destacado anteriormente, o resgate de valores como o respeito e a 

união é mencionado como um aspecto favorável na implantação das UPP: “A UPP entrou na 

comunidade para valorizar mais o espaço dos moradores dando a eles o que foi tirado com a 

violência que é o respeito” (E3), “união pela paz no meio em que vivemos” (E4), “as pessoas 

aprenderão a respeitar” (E2), “nos deu respeito” (E6).  

Tais declarações possibilitam a reflexão sobre o que se perde no âmbito moral quando 

a violência é estabelecida territorialmente. Não é apenas o espaço físico que se torna 

valorizado ou desvalorizado. Não são apenas perdas econômicas como as fábricas que foram 
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fechadas no entorno da localidade, não se restringe aos óbitos incontáveis neste processo de  

violência urbana. 

As expressões destacam que a violência também produz perdas morais como a 

dignidade, a ‘humanidade’ e o respeito por si mesmo agregado à baixa autoestima. Assim, o 

processo de pacificação parece devolver à localidade algo que vai além do que é visível 

materialmente, pois mesmo com poucas melhorias físicas, é possível encontrar a expressão 

que acentua como legado da UPP a capacidade de tornar a favela “um lugar bonito de estar” 

(E12).  

Redução da criminalidade, da visualização das armas, dos tiroteios e consumo de 

drogas.  

Como aspectos positivos da implantação das UPP, a maioria dos entrevistados 

reconhece a redução da criminalidade, da visualização das armas, a diminuição dos tiroteios e 

consumo de drogas.  

Diminuíram as armas no meio das vielas e das ruas. Diminuiu a venda de drogas e 

agora podemos andar um pouco mais tranquilos [...] (E12). 

Agora as drogas não estão mais tão à mostra e não há mais bandidos correndo 

armados pelas ruas. Não tem mais tiroteios toda hora (E17). 

O tráfico de drogas diminuiu e logicamente a circulação de criminosos e usuários de 

drogas (E4).  

Diminuiu o crime (E5). 

Diminuiu o uso de drogas perto de crianças ou durante o dia. Minimizou a 

bandidagem (E6). 

Parou a guerra que acontecia constantemente (E2). 

O clima fica bem mais calmo (E19). 

Não se encontra muitos viciados em becos (E11). 

 

Mesmo que as UPP não tenham a pretensão de acabar com o tráfico de drogas, é 

possível perceber, por meio das declarações dos entrevistados a redução desta prática. Parece 

que a visualização principalmente do consumo de drogas está mais preservada a depender da 

proximidade das bases da UPP.  

Em alguns momentos de conversa mais informal com alguns entrevistados do grupo, 

foi possível registrar as falas: “eu não vejo muito o pessoal  usando drogas, ou fazendo coisas 

erradas”. Enquanto isto outros perguntavam: “mas você mora onde?” Ao saber os locais da 

moradia, então argumentavam: “Ah tá!! Mas você mora perto da base né?” . 

A redução dessas práticas contribui para o desenvolvimento de um “clima mais 

calmo” e parece ter a receita para “acabar com a guerra”, configurada muito especificamente 

por meio do confronto armado entre policiais e traficantes ou por traficantes de facções 

diferentes. 
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Redução da influência do tráfico sobre a vida das crianças e jovens. 

O recrutamento de jovens e até mesmo de crianças pelo tráfico tem sido discussão de 

diversos estudos e pesquisas (ABRAMOVAY, 2002; LEITE, 2001; RODRIGUES, 2013; 

SOARES, 2006). Mesmo não sendo um pesquisador é possível perceber que a lógica de 

diminuição da “circulação de criminosos” e de suas práticas também reduz a influência do 

tráfico sobre a vida das crianças e jovens mudando suas práticas. Os entrevistados se referem 

a práticas que sustentam este aspecto favorável  da UPP.  

Quando os bandidos atuavam nas comunidades eles colocavam jovens de 17 anos 

para baixo para trabalhar com eles porque assim não poderiam ser presos [...] (E17). 

Pelo fato de que a UPP vai influenciar a vida dos jovens para que eles não entrem na 

vida do crime. Pelo fato dos jovens não querer ser traficantes porque viam como os 

bandidos eram e faziam. As crianças não serem influenciadas a serem bandidos 

como as brincadeiras que eles faziam de armas de cano (E23).  

Na época que o tráfico era visível, as crianças se influenciavam pelo que viam. Hoje 

isso não é visto e as crianças não são mais influenciadas. As brincadeiras do tipo 

polícia e bandido entre crianças não acontecem mais com tanta frequência em 

função de não verem mais o tráfico (E24).  

As brincadeiras de bandidos que as crianças brincavam por visualizarem isto antes 

das UPP. Algumas pessoas abandonaram a vida do crime e foram trabalhar no PAC. 

Porque pelo fato dos jovens não verem mais bandidos eles buscarão trabalhar 

dignamente (E22).  

Terão menos marginais das comunidades (E2).  

Os jovens não vão mais se misturar com traficantes, drogas e tráfico (E7). 

Os jovens não viverão entre a criminalidade no seu cotidiano. Os que estavam 

envolvidos tiveram que trabalhar de qualquer jeito. Não tem mais tanto emprego na 

boca de fumo (E13).  

Pois os jovens vão procurar trabalhar com dignidade e não por ganhar dinheiro fácil 

(E18).  

Porque eles não trabalhavam e agora buscam emprego e estudos (E20).  

 

  A redução da visualização de armamentos e drogas e ausência do tráfico na favela 

parecem redefinir a rotina que envolve desde as brincadeiras de crianças até as motivações e 

propósitos do jovem pela procura de uma vida mais digna. A evasão de jovens do tráfico e sua 

mobilização para outros tipos de trabalho e o sentido preventivo da não inserção de crianças 

no tráfico recebem destaque nas expressões dos entrevistados. 

 Valorização da localidade e de seus moradores 

 Com a redução de alguns elementos que compunham o cenário da “guerra” e da 

ilegalidade, a tendência natural é que seja destacada como categoria favorável  a visibilidade e 

valorização da localidade e de seus moradores. Moscovici (2011, p.66) esclarece que os 

“‘nossos preconceitos’, sejam nacionais, raciais, geracionais [...] podem ser superados pela 

mudança de nossas representações sociais da cultura, da ‘natureza humana’ e assim por 

diante”.  
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 Sem discutir se os preconceitos foram superados de fato porque houve modificação 

‘na cultura’ ou ‘natureza humana’, ou se são apenas imagens a serem “vendidas” para gerar 

convencimento de que a favela tem as mesmas características da cidade, os entrevistados 

registram práticas que procuram superar alguns preconceitos. Por meio das expressões, os 

entrevistados explicam:  

O local ficou mais visado e visitado pelos turistas, ou seja, foi mais valorizado (E3). 

[...] Os jovens serão melhores vistos pela sociedade (E4). 

Os jovens estão tendo muitas oportunidades. Com isso, o mundo olhou mais para 

nós. Atenção das mídias. Ficamos mais conhecidos pela mídia não só no nome de 

violência, mas sim com os lados bons como os talentos (E16). 

 

 Sobre o Complexo do Alemão especificamente, a imagem emblemática da fuga dos 

bandidos do Complexo da Penha para o Complexo do Alemão potencializou ainda mais a 

representação negativa sobre esta localidade. Jedlowski (2005, p.92) destaca como os “meios 

de comunicação produzem materiais que podem ser memorizados e materiais dos quais o 

passado vem a ser representado” e como a imagem divulgada por meios de comunicação de 

massa pode ser objeto de estudo de representação social. 

 Couto e Rodrigues (2013, p.3) destacam como o Complexo do Alemão é representado:                                                              

“no que tange a representação simbólica desta área, sua significação está impregnada dos 

sentidos da miséria e da violência urbana. No imaginário social, o Complexo do Alemão 

costuma ser vinculado à criminalidade, à pobreza, à falta e a negação”.  

 O contraponto feito com a imagem emblemática do dia em que os traficantes 

invadiram o Complexo do Alemão parece ser pontuado nas expressões, mostrando um indício 

de mudança dessa representação mundialmente elaborada sobre este lugar. O mesmo recurso 

midiático que projetou a imagem negativa parece, neste instante, tentar redimir a imagem 

projetada a fim de atrair simpatia de um público que antes apresentava repulsa por este lugar. 

  Melhorias em relação à escola 

 A instalação das UPP também traz reflexos sobre a dinâmica da escola, conforme 

indicam os entrevistados. Os estudos sobre escolas inseridas em favelas vem mostrando um 

cenário de violência não episódica que tem violado os direitos humanos em relação à 

Educação tendo em vista a situação de risco que alunos e professores têm vivido em função 

dos conflitos armados que provocam reflexos inclusive sobre a dinâmica do dia a dia da 

escola  (ABRAMOVAY, 2002a,b; RIO DE JANEIRO, 2007, PAIVA e BURGOS, 2009; 

CARREIRA, CARNEIRO, 2008).  

Em 2007, em função de uma série de confrontos entre as forças de segurança e o 

narcotráfico, a Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação apurou denúncias de  
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como os direitos educativos dos estudantes de escolas públicas do Complexo do Alemão 

foram violados tendo em vista o “fechamento de escolas e creches; a diminuição da jornada 

escolar nas unidades que mantiveram o funcionamento; e o impedimento do exercício da 

função de profissionais da educação (CARREIRA E CARNEIRO, 2008). Segundo as autoras, 

os confrontos ocasionaram uma piora nas precárias condições de subsistência desta área além 

de forte impacto emocional e aumento do risco de morte.  Segundo os dados informados pela 

plataforma DhESCA (2008, p.20). 

No período entre fevereiro e setembro de 2004, 58.009 alunos que estudam em 148 

escolas municipais foram impedidos de assistir às aulas por causa da violência. 

Durante 74 dos 151 dias letivos destes oito meses, pelo menos um estabelecimento 

de ensino foi obrigado a fechar as portas. Os mais atingidos foram as crianças de 

escolas localizadas em comunidades de baixa renda da cidade do Rio de Janeiro. Há 

uma série de casos de crianças, adolescentes, jovens e adultos que ficaram sem 

atendimento escolar em creches e escolas por mais de uma semana em decorrência 

de conflitos entre grupos de narcotraficantes. 

 

 Os entrevistados ratificam a problemática que envolve a escola, a partir de situações 

que enfrentaram ao longo de sua trajetória escolar, tendo em vista que a maioria dos 

entrevistados cursou o Ensino Fundamental em escolas localizadas em favela ou no seu 

entorno. Para explicar o cenário, os entrevistados recorrem às expressões:  

Menos alunos na escola com a presença do tráfico e medo (E5). 

Muitas vezes no horário e saída da escola ocorrem tiros e correria (E6). 

Os recursos não chegam por medo de roubo. O aluno tem medo e sente-se incapaz 

por ver pouco investimento na escola. O professor tem medo de ir trabalhar por 

causa da violência (E15).  

Você nunca sabe se haverá uma aula boa e prolongada. Os alunos e professores não 

sabem se conseguirão chegar em casa ou na escola (E17). 

Nem sempre tem aula e  por falta de segurança acontecem muitos tiros. As pessoas 

não levam muito a sério a escola por causa do tráfico (E18). 

Às vezes não tem aula pelo fato de tiroteio. Os professores faltam muito. O 

professor é menos respeitado (E19). 

Os alunos faltam direto (E20). 

Os tiroteios nos dias de aulas influenciam e professores e alunos deixam de ir ao 

colégio por causa do medo (E21). 

As escolas têm menos aulas por causa da violência (E22).   

Os jovens respeitam mais os funcionários da escola com medo de que os bandidos 

podem fazer com eles (E23).   

 

A maioria dos entrevistados reconhece as mudanças ocorridas após a implantação das 

UPP com destaque às seguintes questões a respeito da escola em localidade pacificada: “mais 

policiamento”, “responsáveis e alunos sentem-se mais seguros”, “comportamento dos 

alunos”, “acessibilidade dos alunos e professores à escola”, “mais aulas”, “ausência de 

medo”, “ausência de tiroteios”, “aumento do número de alunos e professores”, “respeito à 
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escola”, “mais recursos tendo em vista que a escola está mais segura, aumento da frequência 

escolar”.  

Sei que não terá mais guerra na hora da escola (E6).  

Os alunos e professores têm mais tranquilidade para ir à escola (E17). 

Não precisa ter que suspender as aulas por causa dos tiroteios. Professores faltam 

menos à escola (E18). 

Os alunos não precisam faltar e nem ficar com medo de ir para a escola. Não vai 

precisar parar as aulas (E20). 

Não há tiroteios então isto influencia muito na questão da escola (E21). 

Na comunidade pacificada a frequência do aluno não vai depender dos tiroteios que 

em outro caso vai depender (E4). 

 

As possíveis melhoras sobre a escola e suas práticas ampliam as oportunidades nas 

áreas acadêmicas e de trabalho reforçando a categoria “favorável”. 

Oportunidades nas áreas acadêmicas e de trabalho.  

A maioria dos entrevistados considera que as UPP trouxeram mudanças para a vida 

dos jovens. Dentre elas destaca-se a procura pela a escola e pelo trabalho. Sobre isso, os 

entrevistados registram as mudanças e aspectos favoráveis deste cenário.  

Está melhorando a educação. Com a ocupação, muitos jovens resolveram procurar a 

escola, o trabalho e cursos. Foram abertas mais escolas, creches (E1).  

Penso que a UPP trouxe oportunidade de emprego. Aumentou nas pessoas a vontade 

de estudar (E22).  

Mais oportunidades de cursos para fazer. Antes não tinha estes cursos. As 

oportunidades de trabalho e estudo (E5).  

Mais acesso e oportunidade nas comunidades. Oportunidade de trabalho, estudo e 

cursos gratuitos. Nos deu uma escola nova (E6). 

Acesso a cursos profissionalizantes, acesso a faculdade e mercado de trabalho (E8).  

Porque incentiva  escolher profissões. Têm mais cursos gratuitos (E11).  

Aumentou a oportunidade de trabalho. Não trabalha quem  não quer (E19). 

A UPP trouxe mais oportunidades. Mais empregos nas obras do PAC. Os jovens 

tiveram mais oportunidades de cursos no SENAC, SENAI e outros empregos 

também (E16). 

Oportunidade de emprego nas obras realizadas dentro da comunidade (E24). 

Começam a surgir oportunidade de cursos e empregos (E15).  

Com a polícia na comunidade há mais cursos[...] (E21).  

 

A palavra oportunidade remete à ideia de ocasião favorável, de certa forma explicada 

nas expressões acima, parecendo mostrar que antes da UPP não existia ocasião favorável para 

a inserção e crescimento nas áreas acadêmicas e profissionais. O cenário anterior não era 

conveniente para nenhuma dessas práticas. Pelo contrário, promovia a inserção do jovem em 

outras práticas que destoavam desse crescimento. 

 É possível destacar os aspectos motivacionais que mobilizam o jovem para o estudo e 

a escolha de profissões que vão além das oportunidades oferecidas. Sem o desejo e vontade, 

as oportunidades certamente seriam preteridas. Sobre as relações de estudo e trabalho 20 

entrevistados realizam atividades fora do horário escolar, seja trabalho ou estudo em áreas 
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profissionalizantes ou pré-vestibulares, em sua maioria, comunitários. Sobre a mudança na 

vida dos jovens, oito entrevistados disseram que mudaram para melhor o seu pensamento 

sobre a importância da escola após a implantação da UPP. 22 entrevistados consideram que a 

escola em que estudam, tornou melhor o Complexo do Alemão. 20 entrevistados pretendem 

fazer faculdade após o encerramento do Ensino Médio. Nesse sentido, Valladares (2010) 

destaca a mobilidade social das camadas populares, no que tange aos universitários oriundos 

de favela. Um deles menciona que pretende cursar o “mestrado e o máximo que puder ir nos 

estudos”, dois indicam como plano de futuro o curso técnico, um deles diz ainda não ter 

pensado sobre isso e um deseja seguir carreira militar. 

Mais perspectiva de futuro 

Com a instalação das UPP, um novo modelo se estabeleceu e algumas mudanças 

foram ocorrendo na localidade. Os resultados observáveis trazem aos jovens uma esperança 

de um futuro melhor e diferente do que estaria proposto a eles com o antigo modelo:   

Porque a UPP é futuro de toda nossa comunidade, porque através disso a gente pode 

esperar projetos, melhoria de vida, esperança do fim da violência. Antes os jovens 

das comunidades não sonhavam com o futuro limitando-se em ser traficantes. Mas 

já com as UPP eles sonham em terminar os estudos e veem que há como sair do 

tráfico de drogas. Se as UPP acabarem tudo será pior que antes. A violência será 

maior. Os níveis de pessoas drogando-se nas ruas será maior. A educação será bem 

pior e não haverá esperança e perspectiva de vida para os jovens [... ]. As crianças se 

sentem seguras [... ] e com esperança e se dedicam mais tanto na área dos estudos 

como na área esportiva (E15).  

Porque precisamos das mudanças que estão prometendo (E19).  

Com o objetivo de aproximar a comunidade foram feitas diversas promessas com o 

principal objetivo de uma vida melhor. Se o que foi proposto se concretizar haverá 

uma enorme inovação no meio que vivemos (E4).  

[...] uma nova chance de um futuro melhor não só para mim, mas para todas as 

crianças que serão nosso futuro. A UPP me dá a possibilidade de pensar em um 

futuro (E6). 

[...] uma outra forma de ver e conhecer o poder público, uma segunda chance (E11). 

Os jovens estão vendo uma comunidade com mais mudanças e isso dá aos jovens 

vontade de ser alguém diferente (E3).  

Com as UPP teremos a possibilidade de viver mais dignamente (E4).  

Os jovens terão mais esperança para o futuro (E5). 

Porque eles podem ter a oportunidade de ter uma vida melhor sem o tráfico (E7). 

Agora estes jovens terão outra história (E17).  

 

A UPP parece oferecer uma perspectiva de um futuro diferente e melhor do que estaria 

proposto. Este futuro é alimentado pelas promessas de instauração da paz, da possibilidade de 

ver crianças crescendo em um ambiente diferente do que a maioria das pessoas entrevistadas 

foi criada e das oportunidades que lhes foram privadas, da possibilidade de uma nova imagem 

a respeito da favela e de seus moradores o que promove uma visibilidade positiva. 

 A esperança de um futuro melhor não parece utópica, como “um lugar que não existe”, 

ao mesmo tempo, não parece ingênua a ponto de desconsiderar todas as questões que militam 
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para o seu fracasso. A ideia de “Esperança de uma vida melhor” é decorrente da retomada do 

território pelo poder público, antes nas mãos do narcotráfico que há três décadas se mostrava 

o único modelo de poder e controle sobre o Complexo do Alemão.  

 Melhorias nas áreas social, esportiva, de lazer e saúde. 

 Além da escola e do trabalho outras melhorias nas áreas social, esportiva, de lazer e 

saúde também são mencionadas como aspectos favoráveis pelos entrevistados após a 

instalação das UPP.  

Com as UPP nós ganhamos mais oportunidades em muitas áreas como lazer (E16). 

Com a entrada da UPP, criaram praças para ficarmos. Arrumaram alguns lugares 

para irmos. Tem mais obras de melhorias na comunidade (E12). 

Foram abertos mais hospitais (E1). 

Tem mais facilidade para legalização de documentos pessoais (E22). 

Tem mais atividades esportivas. Fácil acesso à saúde [...] (E6).  

Lazer, turismo, mais oportunidades (E2). 

Facilidade para tirar documento no cartório móvel (E24).  

Mais recursos para a comunidade como TV, telefonia, abertura para cultura e 

esporte. Os jovens participam de mais atividades físicas [...] têm mais projetos 

sociais (E11). 

 

O investimento na área de lazer conforme destacado em algumas justificativas não 

trouxe modificações apenas para os espaços físicos ou para as modalidades oferecidas, mas 

para a legislação desta atividade.  

Em 2007 o secretário de segurança pública do Rio de Janeiro assinou a resolução 013 

que proibiu a realização de eventos na favela sem a autorização prévia das autoridades da 

polícia. A ação dos policiais pode ser explicada nas expressões de alguns entrevistados: 

“Além da segurança, temos que pegar a autorização deles para fazer um evento na quadra por 

exemplo” (E16), “eles é quem decidem o que pode ser feito na comunidade” (E18). Segundo 

Leite (2012, p.384) esse seria um meio da polícia de reprimir “o que é considerado não 

civilizado (como bailes funk, música alta, encontros e festas nas ruas, etc)”.  

Para melhor compreensão do contexto da realização de festas e eventos, é importante 

retomar a compreensão de alguns aspectos peculiares sobre o espaço físico das moradias da 

favela. Em função dos espaços reduzidos nas residências para a realização de festa e eventos, 

a rua transforma-se em extensão destas habitações e configura-se no “condomínio” e no 

“quintal” compartilhado isento de regras. Com as UPP, este “quintal coletivo” passou a ter 

“cercas” e nele foram impostas regras que limitam não somente o lazer, como também o 

espaço de brigas públicas como já referido anteriormente.  

 Uma das mudanças mais perceptíveis na área do lazer foi a restrição aos bailes funk 

que tinham o tráfico como organizador, atraindo grande público, moradores e não moradores 
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de favela com idades distintas e inclusive menores. O aliciamento de menores ao tráfico de 

drogas e exploração sexual tem sido denunciado como prática dos bailes patrocinados por 

traficantes. A investigação dessas práticas ocasionou a morte do jornalista Tim Lopes em 

02/06/2002
24

. O jornalista investigava denúncias de exploração sexual de menores e consumo 

de drogas nos bailes organizados no Complexo da Penha. O jornalista foi levado para o 

Complexo do Alemão onde foi torturado e morto.  

 Organização das formas de lazer 

Sobre a proibição dos bailes funk as opiniões são divergentes. Nem todos consideram 

uma repressão, mas uma organização do lazer, como também acontece em outros espaços da 

cidade quando necessária a utilização do espaço público para realização de atividades 

particulares. Nesse sentido, os entrevistados explicam o porquê de serem a favor da 

organização do lazer, principalmente no que se refere aos bailes funk e organização de festas e 

suas particularidades como os horários, o controle do volume das “músicas altas” e  “barulhos 

excessivos".  

Para mim é muito bom, pois eu acho que temos que ter compreensão, pois idosos, 

crianças e trabalhadores acordam cedo (E6). 

É menos barulho e desordem (E16). 

Talvez agora os jovens tenham mais tempo de estudar (E17). 

Era falta de respeito (E21). 

Dá respeito para aqueles que acordam cedo. Tem mais silêncio (E23). 

Mostra respeito às pessoas que trabalham e é importante ter silêncio nos horários 

próprios (E24). 

Era muita perturbação (E19). 

Era muita confusão (E20). 

Diminuiu a baderna na rua (E11). 

 

A categoria “Desfavorável”   

 Conforme ao modo como foram discutidas as categorias anteriores, a seguir serão 

comentadas as duas subcategorias da categoria “Desfavorável”. 

Controle das atividades de lazer 

 Os entrevistados que reclamam da interferência das UPP sobre as atividades de lazer 

consideram que a proibição se configura em controle das atividades, o que justifica a 

categoria desfavorável, conforme explicitado nos argumentos:  

Porque acho que deveria ter o que tinha antes neste sentido. Não posso mais me 

divertir do jeito que era antes (E5).  

Antes tínhamos uma certa liberdade que hoje nós não temos. O lazer das pessoas se 

limitou. Temos que nos divertir seguindo as regras da UPP (E8). 

                                            

24
 Disponível em: <http://www.timlopes.com.br/casotimlopesmobilizatodoopais.htm>. Acesso em 05 julh.2012. 

http://www.timlopes.com.br/casotimlopesmobilizatodoopais.htm


93 

 
Porque é um jeito de expressar nossa cultura e não uma apologia ao crime. Antes 

podíamos fazer festas nas ruas sem avisar. Agora tem que pedir liberação se não eles 

mandam desligar o som e acabar com a festa (E9).  

Não temos mais lazer direito [...] não podemos curtir um pagode e um baile [...] isto 

é ruim porque perdemos nossa liberdade de viver (E10).  

Sou jovem e quero curtir com moderação (E11).  

[...] tirou a diversão de muitos jovens e não tem muitos locais de diversão em nossa 

comunidade (E13).   
  

 O controle sobre algumas atividades cerceou a liberdade e limitou a forma de diversão 

que segundo alguns entrevistados, dependem das regras impostas pela UPP. Essas regras 

causam transtornos e parecem interferir na manifestação da cultura que segundo E9 não se 

configura em “apologia ao crime”. 

 Após pressões de diferentes instituições da sociedade civil, o governador Sérgio 

Cabral revogou a resolução 013 em 14 de agosto de 2013. Por meio do site
25

 do governo do 

Estado do Rio de Janeiro o governador informa que deixará a cargo da casa civil do Estado, 

da Secretaria de Segurança, da Secretaria de Assistência Social, do Corpo de Bombeiros e da 

Prefeitura do RJ o estabelecimento de novas normas a respeito da organização e utilização do 

espaço público e privado para a realização de festas e eventos.  

 Perdas de benefícios oferecidos pelo tráfico.  

 Como aspectos desfavoráveis que contextualizam a implantação das UPP os 

entrevistados também mencionam perdas de alguns benefícios oferecidos pelo tráfico.  

 Dentre as perdas considera-se a segurança que o tráfico oferecia o que inibia ações 

como furtos, roubos e estupros apontados com índice de aumento após a implantação da UPP. 

Três entrevistados falaram sobre o aumento do índice de jovens grávidas na favela sem saber 

atribuir as causas. Além disto, a perda das cestas básicas distribuídas pelos traficantes é vista 

como aspecto desfavorável das UPP. 

 Por meio das justificativas dos entrevistados é possível compreender melhor algumas  

práticas que contextualizam esta categoria:  

Não podemos mais dormir com portas abertas, pois não havia invasão e nem roubos 

nas residências. Antes podíamos deixar até roupa no varal e não éramos roubados 

(E15).  

[...] os assaltos nas ruas perto dos morros aumentaram apesar de vermos mais 

policiais na rua (E7).  

[...] Antes da UPP era possível dormir com a porta destrancada. Hoje isto não é 

possível. Antes era possível dormir com segurança (E21).  

Anda tendo muitos estupradores (E18).  

Aumentou o roubo nas residências. Antes não acontecia isto, pois se alguém 

roubasse tinha punição dos próprios bandidos (E24).  

                                            

25
 Disponível em: <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1715979>. Acesso em: 03 de 

set.2013 

http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1715979
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 Misse (2011, p. 20) relata que “na área sob o controle do tráfico, o crime comum 

diminui, pois os traficantes reprimem-no violentamente” em função do forte controle social 

que exercem em seus territórios.  

 Todo o cenário apresentado até o presente momento ofereceu recursos significativos 

para a elaboração de uma hipótese interpretativa a respeito da representação social dos 

estudantes que participaram da pesquisa a respeito da UPP, apresentada a seguir.  

 

5.3 Esquema figurativo: Objetivação, Ancoragem e Hipótese Interpretativa  

Por meio da análise de conteúdo (BARDIN, 1994) foi possível organizar os resultados 

em um sistema categorial e a partir desse, será proposto um esquema (ou núcleo) figurativo 

com base na Teoria das Representações Sociais, mais especificamente a abordagem 

processual que identifica os dois mecanismos importantes na formação das representações 

sociais: a objetivação e a ancoragem. Esses processos não ocorrem isoladamente, mas 

interligados entre si e a um sistema de interpretação da realidade.  

Moscovici (2011, p.71) afirma que por meio da objetivação é possível “descobrir a 

qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso, e reproduzir um conceito em uma imagem”. 

Jodelet (2001) atribui à ancoragem a função de instrumentalizar o saber, incorporando-o ao 

social, dando à representação social a possibilidade de situar-se em relação aos valores já 

construídos, dando-lhes “coerência”.  

O esquema figurativo ilustrado na Figura 1 é uma proposta para a objetivação das 

representações sociais que os estudantes constroem (ou estão construindo) a respeito da UPP.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Figura 1: Elementos de um possível núcleo figurativo da representação social dos alunos pesquisados a respeito 

da Unidade de Policia Pacificadora (UPP).  
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Esse esquema explica o núcleo figurativo da representação a partir da seguinte 

comparação: o abstrato se objetivou por meio da metáfora: “maquiagem”. Falas como a de 

E16 podem condensar o significado do grupo a respeito do objeto representado: “Parece que 

só colocaram uma maquiagem, pois o que passa na TV não é o mesmo que acontece 

verdadeiramente. O objetivo que a mídia coloca parece bem mais [...]”. 

Para o grupo, a imagem da UPP se associa à “maquiagem”, justificada nas seguintes 

expressões, além da que foi expressa por E16, já citada anteriormente: 

Escolhi maquiagem porque a criminalidade não mudou muito, mas passa para os 

estrangeiros que tudo está em paz (E22).  

Eles criaram com a intenção de só passar uma maquiagem para esses eventos que 

estão por vir como a copa e as olimpíadas. A UPP não mudou nada. Não houve 

mudanças como eles costumam dizer. Mentira [...] (E14).  

Eu acho que foi só para maquear a cidade (E19).  

[...] eles dizem que tem um lado positivo, mas quase não mostram se realmente tem 

(E1). 

 A análise dos temas “Conflito Segurança/Insegurança” e “Conflito 

Favorável/Desfavorável” e de suas categorias e subcategorias permitiu propor a metáfora 

“maquiagem” como organizadora do pensamento do grupo participante a respeito da UPP. 

Por enquanto, não se tem certeza das mudanças prometidas pela UPP, muito menos se as 

implantadas vieram para ficar. Ao mesmo tempo em que reconhecem melhorias na favela e na 

vida das pessoas, têm maior sentimento de segurança em alguns aspectos, há também 

elementos negativos para os mesmos assuntos. As Tabelas 1 e 2 mostram polarização nos 

discursos. Ou seja, o sentimento maior no momento é que as melhoras são “maquiagem”, que 

um dia podem ser apagadas, desconhecendo-se o que virá em seu lugar.  

A objetivação do abstrato por meio da metáfora “maquiagem” está associada a 

diversos fatores importantes ressaltados no contexto imediato do grupo entrevistado e que 

influenciam a construção da representação social sobre UPP. A polícia não confiável, o fato 

da violência ainda ser uma realidade, a desconfiança de que a UPP não continuará depois da 

copa do mundo, bem como a desconfiança de que os projetos desenvolvidos são projetos 

“para turista ver” com a finalidade de descontruir a imagem negativa da favela são 

significados atribuídos  à metáfora “maquiagem”. 

A não confiabilidade na polícia perpassa pela imagem dos policiais das UPP que, para 

o grupo pesquisado, não difere muito da imagem de outros policiais que não fazem parte das 

UPP. Apesar da familiaridade com os policiais das UPP, o grupo pesquisado ainda não 

consolidou a imagem de um policial que esteja pronto para ajudar ou de alguém que esteja do 

lado dos moradores da favela desenvolvendo, de fato, um policiamento de proximidade sem 

intenções de vigilância e disciplinarização dos moradores da favela. Para o grupo pesquisado, 
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esse policial esconde um lado que pode ser apresentado depois que o efeito da “maquiagem” 

passar, justificado na expressão: “Acho que os policiais podem ser uma pessoa, mas no final é 

outra (E20)”. 

A não erradicação da violência aponta para a desconfiança sobre a temporalidade da 

paz, nomeada pelos entrevistados como uma “falsa paz” exemplificado na expressão de E17 

“[...] paz entre aspas, porque mostra uma falsa paz”. 

As desconfianças de que “a UPP não continuará depois da copa do mundo e que os 

projetos são para turista ver” reforçam a imagem instável produzida neste momento em que se 

se tem como objetivo produzir uma imagem da favela como lugar que preserva as mesmas 

características de outras áreas urbanas, de maneira que as pessoas acreditem que esses 

territórios sejam efetivamente integrados à cidade e seus moradores sejam vistos como 

pessoas que não ofereçam riscos aos eventos e turistas que a cidade pretende abrigar em seus 

projetos esportivos. 

No mesmo tipo de argumentação da metáfora “maquiagem” encontram-se as palavras 

“disfarce”, “enfeite”, fachada”, que reforçam o núcleo figurativo das representações sociais 

sobre UPP e explicam o objetivo da “maquiagem”: “Para dar a impressão [...]” (E4), ou seja 

produzir uma realidade ou imagem sobre a favela e seus moradores.  

Os resultados desta pesquisa podem nos fazer refletir sobre o efeito produzido pela 

maquiagem e seus benefícios.  A “maquiagem” desfigura a realidade que está apresentada em 

duas faces: uma conhecida e outra desconhecida, de forma que, o que se vê é apenas uma 

pseudo-realidade. O conhecido é o passado.  É  o que se sabe sobre as políticas públicas 

anteriores, o histórico policial, a representação da favela e de seus moradores, entre outros 

dilemas. A face desconhecida é a que se apresenta como promessa de futuro.  

A pseudo-realidade é o que é possível ser visto. Mas o que é visível recebe contornos 

de falseamento por meio da “maquiagem” e confunde quem a observa.  Mascara a realidade 

que não pode ser definida no momento porque não se sabe o quanto tem nela de conhecido ou 

desconhecido, conforme bem compreendido por E19: “ainda não. Mais pra frente vamos ver 

né? (E19). 

Há algo velado, escondido, que não pode ser mostrado. A realidade está oculta pelo 

que está exposto. A “maquiagem” mascara a realidade, criando um pseudo-rosto, e a retirada 

desta “maquiagem” poderá apresentar um rosto conhecido ou desconhecido.  

Existem desconfianças de que a face apresentada seja de alguém já conhecido, mas por 

outro lado, o Estado diz que não. A “maquiagem” esconde que face seria esta porque o 
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falseamento está tão bem definido quanto o rosto de um artista que apresenta seu personagem 

desfigurando a realidade de forma que não sabemos ao certo quem se ocupa daquele rosto.  

Por um momento também questionamos: e se não for quem pensamos ser? E se ao 

retirar a maquiagem, um outro rosto me for apresentado? É possível que os traços dos quais 

reconheço não sejam específicos a este determinado rosto. Pode ser que outro rosto também 

tenha estes contornos e, neste sentido, abandonamos, por um momento, nossas concepções 

antigas, porque também vemos no mesmo rosto, traços que não conhecemos e que destoam do 

velho rosto familiar. Assim o não familiar deseja criar familiaridade e o familiar deseja criar 

não familiaridade mostrando, neste conflito os seus preferíveis.   

No campo de representação de UPP encontra-se a polarização dos conflitos: 

segurança/insegurança e favorável/desfavorável. Tais conflitos fazem emergir outros que 

perpassam por processos identitários das UPP e pela realidade produzida por eles. As 

perguntas: o que esperam das UPP, o que ela realmente se propõe e o que ela realmente é, 

produzem conflitos que desconfiguram a realidade.  

Esses aspectos compõem o quadro em que classificam e organizam os valores a 

respeito do objeto. Os elementos polarizados conferem significados à representação social de 

UPP partilhados socialmente pelos alunos pesquisados.  

Parece que é na pseudo-realidade que os processos psicossociais são gerados porque a 

“maquiagem” esconde o real, que se mistura simultaneamente ao conhecido e desconhecido. 

A realidade apresentada parece não ser de verdade, por isso é que aparecem as expressões:  

“uma falsa paz”, “uma paz entre aspas”, “tudo mentira”. O índice dos verbos no futuro 

também marca a instabilidade das coisas que parecem estar sempre no processo de “vir a ser”.  

Sobre a ancoragem, Moscovici (2011, p.60) destaca que este mecanismo “tenta 

ancorar ideias estranhas, reduzí-las a categorias e imagens comuns, colocá-las em um 

contexto familiar”. Neste sentido, a ideia de “mocinho/bandido” pode ancorar a representação 

social do grupo, trazendo em seu contexto o significado triunfalista de que o bem vence o mal 

ou o significado de um opressor que se apresenta sob um disfarce com o objetivo de tutela. 

A relação “mocinho/bandido” já estava presente no contexto social dos sujeitos da 

pesquisa, seja na figura do traficante, do miliciano, ou do policial tradicional. A nova polícia, 

UPP, tende a ser associada a este “já familiar”, “já conhecido”. São as vivências sociais e 

culturais que atribuem sentido ao objeto. 

A Unidade de Policia Pacificadora, apesar de ser uma instituição que se apresenta 

como fenômeno não familiar, associa-se à palavra cognata policial, a qual atua como elo entre 
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o não familiar e o familiar. Em muitas expressões do grupo pesquisado foi possível perceber a 

associação entre a instituição UPP e a pessoa física do policial.  

Soares
26

 ressalta a problemática que envolve a associação do policial como mocinho e 

do traficante como o bandido. A ideia maniqueísta de divisão entre o bem e o mal na 

representação destes personagens “mascara nosso verdadeiro problema, que é a 

indissociabilidade, no Rio, entre crime e polícia [...]. Atribuir aos traficantes o monopólio do 

mal é um erro patético ou mera manipulação política e retórica” . 

 Algumas declarações dos entrevistados resumem um pouco desta dualidade quando os 

sujeitos se referem à “insegurança”:  

Veio para nos ajudar, mas [...] (E12).  

A UPP pra mim significa segurança, mas também um maior índice de injustiça, ou 

seja equilibra um e desequilibra o outro (E8).  

Muitas vezes éramos bem mais tratados pelos traficantes [...] (E15). 

Porque os policiais deveriam ajudar, mas ao contrário só pisam na gente. Sem dizer 

que, muitas vezes, somos mal abordados sendo violentados com palavras por quem 

deveria nos dar proteção [...] (E9).  

Não sei de que lado eles estão. Se do lado do povo ou contra o povo (E10).  

 

 

 A ambivalência dos termos reforça a ideia de gangorra permeada por altos e baixos, 

por sentimentos instáveis sobre a identidade policial  e o enraizamento social da 

representação.  

 É importante ressaltar que o esquema figurativo proposto nesse item, permitindo 

comentar a objetivação e ancoragem da representação social do grupo participante a respeito 

da UPP, por enquanto se configura como uma hipótese interpretativa. Os dados obtidos e 

analisados conduziram a tal formulação, porém serão necessários estudos complementares, 

inclusive com outros grupos, para se poder afirmar que esta é, de fato, a representação social 

de estudantes de Ensino Médio de uma escola do Complexo do Alemão (RJ) a respeito das 

UPP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

26
Disponível em: http://www.luizeduardosoares.com/?p=854. Acesso em 03 out.2013. 

http://www.luizeduardosoares.com/?p=854
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Moscovici (2011, p.91) destaca que,  

quando um grupo ou suas imagens está passando por mudanças as pessoas 

apresentam maior disposição para falar, pois as imagens e expressões são mais 

vivas, as memórias coletivas são excitadas e o comportamento se torna mais 

espontâneo. Os indivíduos são motivados por seu desejo de entender um mundo 

cada vez mais não familiar e perturbado. As representações sociais se mostram 

transparentes, pois as divisões e barreiras entre mundos privado e público se 

tornaram confusas.  

 

Nesse sentido, a pesquisa sobre as representações sociais a respeito de UPP mostrou-

se oportuna e atual, sem deixar de considerar as dificuldades inerentes dos processos de 

interpretação e as particularidades próprias dos estudos dessa área. (ABRIC, 2005;SÁ, 1998).  

Acrescidas a essas dificuldades, também é possível destacar outras que já foram 

mencionadas no próprio trabalho,  como o fato de lidar com um objeto ameaçado pela “lei do 

silêncio”, pela temporalidade e possível terminalidade do objeto de estudo, pelo histórico que 

envolve questões específicas sobre o local do estudo e seus contextos, como a incerteza da 

erradicação da violência que, por algumas vezes, paralisou, momentaneamente a pesquisa.  

Mesmo sabendo que “estamos sempre em uma situação de analisar representações de 

representações” (MOSCOVICI, 2011, p.218) é possível considerar que o grupo entrevistado 

seja a primeira geração a representar a UPP tendo em vista ser este um fenômeno com 

características peculiares para esta época. Esta é a geração que vive na linha tênue que 

demarca a favela como lugar a ser percebido em dois momentos históricos: antes e depois da 

instalação das UPP.  

A partir desta geração outras representações serão formadas sobre as representações 

inferidas neste tempo.  Além disso, não existe uma única representação de um objeto, pois as 

mesmas sofrem variações dentro de uma mesma sociedade e cultura. O pensamento é 

prescrito pelo que temos como representações. “[...] elas são impostas sobre nós, transmitidas 

e são o produto de uma sequência completa de elaborações e mudanças que ocorrem no 

decurso do tempo e são o resultado de sucessivas gerações” (MOSCOVICI, 2009, p.37). 

A geração de jovens moradores de favela, no caso, perfil da maioria dos estudantes 

que participaram da pesquisa, traz em si um histórico de memórias sobre o que era a favela 

antes, o que é a favela neste momento transitório e o que a favela poderá se tornar depois das 

UPP.  

Essa geração traz uma combinação de risco como a cor, o endereço, a idade, o sexo e a 

escolaridade, que produz um efeito substancial de situações que envolvem a violência. Sobre 
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três destas características a imutabilidade é certa, mas sobre duas delas a transformação é 

possível. Nisto, as UPP podem ser importantes, principalmente no que os distingue como 

moradores de favela, ou seja sobre o seu endereço.  

O discurso dos documentos legais das UPP expressa possibilidade de alcance sobre 

muitas questões analisadas historicamente a respeito da favela e faz reverberar a pergunta se a 

UPP seria capaz de recosturar, com linha firme, alguma parte do tecido social esgarçado e 

fragmentado pela representação que se tem sobre favela e seus moradores e sobre as ações 

públicas desenvolvidas neste território. Os jovens entrevistados manifestam uma certa 

possibilidade. 

Os resultados desta pesquisa, por meio do olhar do grupo entrevistado, podem sugerir 

ações para possíveis correções, como a desmistificação das propostas da UPP, a discussão 

com jovens para conversar sobre reais objetivos da UPP, a superação da visão histórica sobre 

a figura policial também parece um desafio. 

É neste lugar absoluto que as mudanças são previstas e que as expectativas são 

forjadas independentemente de tudo o que já se sabe ou que foi dito sobre esse lugar. De uma 

maneira geral, os jovens participantes da pesquisa, mostraram-se esperançosos em relação às 

UPP sem desconsiderar suas possíveis dificuldades. O grupo pesquisado parece considerar as 

muitas facetas quando elaboram representações a respeito desse objeto.  

Assim, consideram que, como ação pública engendrada em meio a um histórico de 

descontinuidades, corrupção e favorecimentos próprios, é possível que haja desconfianças 

sobre as reversibilidades do processo; como programa inovador é possível que haja 

estranhezas e como marco de retomada do Estado e cumprimento igualitário de seus deveres 

para com os cidadãos é possível que se configure em objeto de esperança.  

O presente momento é considerado como um jogo de perder e ganhar. Há um futuro 

prometido como parte deste novo “tabuleiro” que se coloca à mesa para jogar. Mas o jogo 

ainda é desconhecido. As regras muitas vezes são assustadoras e quebram paradigmas de uma 

vida inteira, tendo em vista que a relação do tempo de domínio do tráfico em algumas favelas, 

no caso especificamente no Complexo Alemão é quase o dobro do tempo de vida dos 

entrevistados. 

Uns desconfiam que no jogo há trapaças e isto traz insegurança e incertezas. No 

entanto, outros estão mais confiantes e acreditam que o fim do jogo não será 0 X 0. Assim, 

embora vista com desconfiança, as UPP, mesmo em forma de “maquiagem”, tendem a ser 
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representadas de modo positivo pelo grupo entrevistado, pois o olhar avaliativo não está 

apenas no conhecido ou desconhecido, mas principalmente na pseudo-realidade.  

Sem ser contraditória, a “maquiagem” pressupõe também beleza e encantamento. A 

pseudoface tem glamour, modifica a autoimagem e cria “um lugar bonito para estar”. Toda 

beleza ainda que artificial, é atraente e estabelece motivações.  

Como alguém que se enamora do outro e se encanta por sua beleza, ainda que produto 

de maquiagem, é possível que o encantamento pela beleza artificial não descarte a 

possibilidade de serem criadas expectativas e planos baseados na temporalidade da beleza, 

porque o que se enamora com a beleza também é beneficiado e projetado por ela, não porque 

algo seja transformado nele mesmo, mas porque o belo lhe outorga a visibilidade. Fato esse 

tão bem explicado na expressão de E4: “A UPP tem como objetivo melhorar a visão do 

restante do mundo”.  Ele entende que o efeito da maquiagem não modifica de fato quem a 

usa, mas melhora a visão de quem a vê.  

 A maquiagem só não consegue, esconder, por muito tempo, o estado natural de quem 

por ela é projetado. Até nos “contos de fada”, haverá o momento do desvelamento da 

realidade.  Nesse sentido, se “à meia de noite” de 2016 nos apresentarem um velho rosto 

conhecido e do qual tem-se pavor como o rosto do Estado remisso e do tráfico atuante que se 

misturam em um “espelho” deformado da sociedade que queremos, tomara que este momento 

de alguns contornos de beleza efêmera deixe indício para sermos encontrados por nós 

mesmos.  

Quem sabe um “sapatinho de cristal” usado no cenário da pseudobeleza, mas do real 

encantamento, possa conduzir este lugar e seus personagens a uma “outra história”, a uma 

“segunda chance” tão bem reivindicado nas expressões do grupo entrevistado. Que outro 

cenário não seja aceito, que uma vez familiarizados, desejem ter este novo lugar como grupo 

de pertença.  

 Ainda que o “sapatinho de cristal” o leve a uma realidade não mais maquiada do qual 

se perceba alguns aspectos de desencantamento, assim como é aqui no “asfalto” valerá a pena. 

Porque mesmo diante da realidade sem falseamentos acostumados ao histórico de fracassos 

policial e governamental, não aceitamos outro lugar que não seja o de cidadão de direitos. 

Quando algumas maquiagens são retiradas, a beleza aparente não altera a beleza 

natural. Pelo contrário, apenas a potencializa. Se a “maquiagem” for removida e por trás dela 

houver beleza de fato, a tendência é que as representações sociais, que são dinâmicas, sejam 

construídas em outro movimento.  
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 Que este lugar de temporária “beleza” seja acostumável e que dele provenham outros 

lugares cujos personagens saibam exigir seus direitos e que finalmente escrevam uma história 

com o “início de um final feliz”.  
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APÊNDICE A 

 

FORMULÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO ALUNO 

 

I-  IDENTIFICAÇÃO 

1) Para preservarmos sua identidade durante a pesquisa, escolha seu codinome.  

Quero ser chamado de:__________________________________________ 

 

2) Sexo: (  ) masculino                            (  ) feminino 

 

3) Qual sua faixa de idade: 
          (   ) 14 anos                          (   ) 16 anos                    (   ) 18 anos 

          (   ) 15 anos                          (   ) 17 anos                    (   ) 19 anos 

 

4) Reside no Complexo do Alemão?  (   ) Sim                            (   ) Não 

Em caso afirmativo, em qual localidade? __________________________________________ 

Em caso negativo, onde você mora? ______________________________________________ 

 

5) Escolaridade da Mãe:  
          (   ) E. Fundamental (1º grau)             (   )   até a 4ª série            (    )até a 8ª série 

          (   ) Ensino Médio (2º grau)                (   )  completo (   )  incompleto 

 (   ) Superior:                                       (   )  completo (   )  incompleto. 

          (   ) Não sei.       (   ) Nunca frequentou a escola            (   ) Outra.  Qual?________________    

 

6) Escolaridade do Pai. 
          (   ) E. Fundamental (1º grau)             (   )   até a 4ª série            (    )até a 8ª série 

          (   ) Ensino Médio (2º grau)                (   )  completo (   )  incompleto 

 (   ) Superior:                                       (   )  completo (   )  incompleto. 

          (   ) Não sei.       (   ) Nunca frequentou a escola            (   ) Outra.  Qual?________________    

 

7) Em relação aos seus pais: 
Está desempregado   (   )  Pai                 (   ) Mãe    

Trabalha com carteira assinada (trabalho formal)          (   )  Pai                 (   ) Mãe    

Trabalha sem carteira assinada (trabalho informal)        (   )  Pai                 (   ) Mãe    

Autônomo         (   )  Pai                 (   ) Mãe    

Aposentado       (   )  Pai                 (   ) Mãe    

 

8) Qual a renda mensal de sua família? (Para este cálculo considere a soma dos ganhos de 

todos os membros de sua família que trabalham e contribuem para a renda familiar). 

         (   ) menor que 1 salário mínimo                       (   ) Entre 5 e 6 salários mínimos 

         (   ) Entre 1 e 2 salários mínimos                       (   ) Mais de 7 salários mínimos 

         (   ) Entre 3 e 4 salários mínimos                       (   ) Não sei 

 

9) Sua família recebe alguma ajuda do Governo? Em caso afirmativo, especifique: 
         (   ) Sim                            (   ) Não                

         (   ) Bolsa família             (   ) Bolsa escola    

Outro: _____________________________________________________________________ 

10) Em sua casa, você tem computador? (  ) Sim           (  ) Não 

Conectado à Internet?  (  ) Sim           (  ) Não 
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II -  SOBRE OS ESTUDOS 

 

11) Você estuda no período:   (   ) diurno               (   ) vespertino                (   ) noturno                   

 

12) A escola que você estuda oferece alguma atividade extraescolar? 
         (   ) Sim                            (   ) Não                  (   ) Não sei  

 

13) Em caso afirmativo, você  participa de alguma dessas atividades? 
         (   ) Sim                            (   ) Não                   

         Qual(is)? _______________________________________________________________ 

 

14) Você cursou: 

O ensino fundamental (1ª a 4ª série ou 1º ao 5º ano) 
(   ) Em escola fora da comunidade                               (   )  pública                          (   ) privada 

(   ) Em escola dentro da comunidade                           (   )  pública                          (   ) privada 

O ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) 
(   ) Em escola fora da comunidade                               (   )  pública                          (   ) privada 

(   ) Em escola dentro da comunidade                           (   )  pública                          (   ) privada 

 

15) Você observa alguma mudança entre a escola que você estudou anteriormente e a 

escola que você estuda agora? 
(   )  Sim              (   ) Não  

Em caso afirmativo: Cite 3 diferenças entre essas escolas.  

 

16) Quantos anos você levou para concluir o Ensino Fundamental?  _________________ 

 

17) Você já abandonou os estudos? 
(   )  Sim              (   ) Não  

Em caso afirmativo, identifique o número de vezes que abandonou a escola e qual o motivo. 

(   ) Uma vez                 (   ) Mais de uma vez 

Motivos:  

 

18) Você realiza alguma atividade fora do horário escolar? 
(   )  Sim              (   ) Não  

Em caso afirmativo identifique a atividade: 

(   ) Trabalho                     (   ) Faço cursos oferecidos na própria comunidade 

(   ) Faço cursos oferecidos em locais fora da comunidade 

 

19) Antes da instalação do Colégio atual, você:  
(   ) Estava estudando              (   ) Tinha parado com os estudos 

 

III - SOBRE A PACIFICAÇÃO   

20) Depois da pacificação o seu pensamento sobre a importância da escola mudou: 
(   ) Para pior                    (   ) Para melhor                   (   ) Está do mesmo jeito 

 

21) Depois da UPP o Complexo do Alemão mudou para: 
  (   ) Pior                            (   ) Melhor                   (   ) Está do mesmo jeito 

 

22) Depois da UPP os jovens: 
(   ) Procuraram mais a escola                                   (   )   Procuraram mais trabalho         
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(   ) Continuam do mesmo jeito                       (   )   Se envolveram com outras práticas ilegais 

 

23) Depois da UPP você fez mais atividades extraescolares?  
Em caso afirmativo, identifique: 

(   ) Cursos                           (   ) Atividades culturais                 (   ) Atividades esportivas 

 

24) Em caso negativo: Você não realizava essas atividades antes da UPP porque: 
(   ) Não tinha atividades como essas na localidade    

(   ) Tinha atividades como essa, mas: 

            (   ) Não me interessava     (   ) Não sabia.         (   ) Não tinha condições de participar. 

 

27) Com a instalação dessa escola, a localidade ficou: 
(     ) Melhor       (     ) Pior    (     ) Do mesmo jeito 
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APÊNDICE B 
 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM  OS ALUNOS 
 

1. Diga 3 palavras que vem à sua mente quando ouve falar em UPP. 

2. Em que ordem de importância você as classificaria? 

3. Por que você escolheu essas palavras? O que elas querem dizer?  

4. Com base no que foi comentado, como você resumiria o que pensa a respeito de UPP? 

5. Qual a diferença entre uma escola de localidade pacificada e uma escola de localidade 

não pacificada? 

6. O que você acha que as pessoas pensam sobre você quando sabem que você estuda 

nesta escola? 

7. Que mudanças você acredita que a UPP trará aos jovens? 

8. O que você acha que aumentou com a implantação das UPP? 

9. O que você acha que diminuiu com a implantação das UPP? 

10. Qual a maior vantagem da implantação da UPP? 

11. Qual a maior desvantagem da implantação da UPP? 

12. Você consegue diferenciar as estratégias do PAC das estratégias da UPP? 

13. Por que escolheu estudar nesta escola? 

14. Como você ficou sabendo desta escola?  

15. Além do conteúdo, o que você tem aprendido nesta escola? 

16. Esta escola tem sido importante para você?  Em que sentido? 

17. Quais são seus planos depois que você terminar o Ensino Médio? 

18. Você gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao que nós conversamos? 
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APÊNDICE C 

 A       

COMITÊ DE ÉTICA DA UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - UNESA 

PARECER CONSUBSTANCIADO 08 

  

O projeto de pesquisa intitulado “Representações Sociais de alunos do Ensino Médio 

de uma escola do Complexo do Alemão (RJ) a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora 

(UPP)”. (CAAE 06542712.2.000.5284) é de autoria de Antonia Regina Ribeiro Leal, do 

Mestrado em Educação da Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, com orientação sob a 

responsabilidade do Profa. Dra. Rita de Cássia Pereira Lima. 

  

Parecer 

            O projeto de pesquisa está estruturado de acordo com as normas de apresentação de 

projetos e embasado em dados da literatura brasileira, com relevância científica. O estudo 

proposto pode contribuir para uma melhor compreensão das possibilidades e dificuldades no 

êxito da relação entre a comunidade e polícia comunitária do Estado, compreendendo o papel 

das representações sociais dos alunos investigados, suas crenças e expectativas. 

             Como o protocolo de pesquisa e o termo de consentimento seguem as recomendações 

das Resoluções CNS196/96, 251/97 e 292/99 sobre Diretrizes e Normas Regulamentadoras de 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos, aprovo o projeto, devendo ao final do trabalho um 

relatório detalhado ser encaminhado a esse CEP.  

  

 

  

Atenciosamente, 

Aline Luna 

Secretária – Comitê de Ética em Pesquisa 

Universidade Estácio de Sá - Arcos da Lapa 

Fones: (21) 3231 - 6142 - VoiP: *0176142 

http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa/apresentacao.aspx 

 

 

http://portal.estacio.br/quem-somos/comite-de-etica-em-pesquisa/apresentacao.aspx
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APÊNDICE D 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNO) 

1. Dados de identificação 

Título do projeto de pesquisa: “Representações Sociais de alunos do Ensino Médio de uma 

escola do Complexo do Alemão (RJ) a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)”.  

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: UNESA (Universidade Estácio de Sá) 

 

Convite de Participação 

Você está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa “Representações Sociais de 

alunos do Ensino Médio de uma escola do Complexo do Alemão (RJ) a respeito das Unidades 

de Polícia Pacificadora (UPP)”.  

Sua participação não é obrigatória, podendo desistir a qualquer momento e retirar seu 

consentimento quando quiser, sem prejuízo de qualquer natureza.  

O objetivo deste estudo é: Identificar a representação social dos alunos desta escola a respeito 

das UPP.  

Sua participação nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de um questionário e 

também um formulário de caracterização de perfil.    

As informações obtidas por meio da pesquisa são confidenciais e sigilosas, ou seja, os 

dados obtidos na pesquisa não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação.  

 

Sua privacidade será mantida, pois seu nome não constará no questionário.  

                     

Declaro que entendi os objetivos do trabalho e concordo em participar, como voluntário, da 

pesquisa acima descrita. 

__________________________________________________________________________ 

Local e data 

__________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do aluno que participará da pesquisa      
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APÊNDICE E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (RESPONSÁVEL) 

1. Dados de identificação 

Título do projeto de pesquisa: “Representações Sociais de alunos do Ensino Médio de uma escola 

do Complexo do Alemão (RJ) a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP)”.  

Instituição a qual pertence o pesquisador responsável: UNESA (Universidade Estácio de Sá) 

Convite de Participação 

Sr. Responsável, 

Seu(a) filho(a) está sendo convidado(a) para participar do projeto de pesquisa 

“Representações Sociais de alunos do Ensino Médio a respeito da Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP) em uma escola do Complexo do Alemão (RJ)”. 

A participação não é obrigatória, podendo desistir a qualquer momento e retirar seu 

consentimento quando quiser, sem prejuízo de qualquer natureza.  

O objetivo deste estudo é: Identificar a representação social dos alunos desta escola a respeito 

das UPP.  

A participação de seu(a) filho(a) nesta pesquisa consistirá em responder perguntas de 

um questionário e também um formulário de caracterização de perfil.    

As informações obtidas por meio da pesquisa são confidenciais e sigilosas, ou seja, os 

dados obtidos na pesquisa não serão divulgados de forma a possibilitar a identificação 

do aluno.  

A privacidade será mantida, pois o nome do aluno não constará no questionário.  

Declaro que entendi os objetivos do trabalho e autorizo a participação do aluno, como 

voluntário, da pesquisa acima descrita. 

Local e data 

 

Nome do aluno 

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do representante legal 

___________________________________________________________________________ 


