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RESUMO

Esse estudo tem como objetivo investigar representações sociais de “polícia”
vivenciadas por crianças da Educação Infantil no morro São Carlos, cidade do Rio
de Janeiro. Olhar para a criança, em suas dimensões cognitivas e sociais, implica
em considerar a linguagem que diferencia o homem de outros animais. É por meio
das vivências e das experiências que a criança apropria-se de sua imagem, espaço
e meio sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. Segundo Vygotsky,
por meio dela, em diferentes formas, verbais ou escritas, este homem se constitui
como sujeito histórico e social, processo em que ouvir e interpretar faz com que se
constitua nas interações sociais. No Brasil, a Educação Infantil (EI) é o segmento
que atende crianças de zero a seis anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional de 1996 estabeleceu, pela primeira vez, a EI como primeira etapa da
Educação Básica. A Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, em 2005,
se tornou responsável pela regulação e acompanhamento das creches que atendem
crianças de zero a três anos e onze meses. Essa pesquisa, fundamentada nas
teorias da Sociologia da Infância (Duveen, 2011) e das representações sociais
(Moscovici, 1961), se delineia neste campo, em favela situada em área com risco de
violência. Há décadas, propostas governamentais de segurança pública têm sido
implementadas com intenção de coibir a violência. Em 2008, o Governo do Estado do
Rio de Janeiro propôs a criação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP), com
grupos de policiais que deveriam se aproximar da comunidade, oferecendo
policiamento e segurança. A UPP instalada no morro São Carlos não assumiu o
controle do território, pois o tráfico de drogas continuou ativo, com permanência de
criminalidade. Crianças de três anos que frequentam a creche elaboram
significações sobre a polícia podem expressar representações sociais de outros
grupos sociais. A pesquisa foi realizada com 10 crianças. Apresentou-se a elas uma
maquete do morro São Carlos, com construções (creches, casas, comércio), e
objetos (helicóptero da polícia, bonecos representando policiais, comerciantes
locais, moradores). As crianças brincaram individualmente e/ou em grupo, com a
mediação da pesquisadora, que foi introduzindo questões ligadas à figura do
“policial”. A atividade foi gravada, filmada e analisada com base na metodologia da
microgenética. Foram selecionados episódios em que as crianças espontaneamente
fizeram referência à polícia. Elementos da representação que parecem coordenar as
comunicações das crianças é o sentimento de medo, com a imagem dos policiais
associada a características como “maus”, “perigosos” e “agressivos”. Os significados
reportam-se a representações que se materializam na figura do “polícia”, marcada
pela farda emblemática, que assusta, e com quem convivem em seu dia a dia desde
a tenra idade. O estudo pretendeu evidenciar a escuta das crianças, valorizando
suas interpretações, suas narrativas, considerando-as como sujeito das práticas
direcionadas a elas. Os resultados sugerem revisão dessas práticas e estreitamento
das ações entre as Secretarias de Educação, Desenvolvimento Social e Segurança
de modo a refletir sobre as representações das crianças e propor ações conjuntas.

Palavras-chave: Representação Social, Significações, Criança, Polícia, Creche,
Educação Infantil.

ABSTRACT
This study aims to investigate social representations of "police" experienced by
children of Early Childhood Education in Morro São Carlos, city of Rio de Janeiro.
Looking at the child, in their cognitive and social dimensions, implies considering the
language that differentiates man from other animals. It is through the experiences
and experiences that the child appropriates his image, space and sociocultural
environment, interacting with him and with the community. According to Vygotsky,
through it, in different forms, verbal or written, this man constitutes himself as a
historical and social subject, a process in which listening and interpreting makes it
constitutes in social interactions. In Brazil, Early Childhood Education (EI) is the
segment that serves children from zero to six years. The 1996 Law on Guidelines
and Bases of National Education established, for the first time, IS as the first stage of
Basic Education. The Municipal Department of Education of Rio de Janeiro, in 2005,
became responsible for the regulation and monitoring of day care centers that serve
children from zero to three years and eleven months. This research, based on the
theories of Sociology of Childhood (Duveen, 2011) and social representations
(Moscovici, 1961), outlines in this field, in a favela located in an area with risk of
violence. For decades, government public safety proposals have been implemented
with the intention of curbing violence. In 2008, the Government of the State of Rio de
Janeiro proposed the creation of the Pacifying Police Units (UPP), with groups of
police officers who were expected to approach the community, offering policing and
security. The UPP installed on São Carlos hill did not take control of the territory,
because drug trafficking remained active, with a permanence of crime. Three-yearolds attending daycare elaborate meanings about the police can express social
representations of other social groups. The research was conducted with 10 children.
They presented themselves with a model of São Carlos hill, with constructions
(daycare centers, houses, commerce), and objects (police helicopter, dolls
representing police officers, local merchants, residents). The children played
individually and/or in a group, with the mediation of the researcher, who was
introducing questions related to the figure of the "police". The activity was recorded,
filmed and analyzed based on the methodology of microgenetics. Episodes were
selected in which the children spontaneously referred to the police. Elements of
representation that seem to coordinate children's communications is the feeling of
fear, with the image of police officers associated with characteristics such as "bad",
"dangerous" and "aggressive". The meanings refer to representations that materialize
in the figure of the "police", marked by the emblematic uniform, which scares, and
with whom they live in their daily lives from an early age. The study aimed to highlight
children's listening, valuing their interpretations, their narratives, considering them as
a subject of practices directed to them. The results suggest review of these practices
and narrowing of actions between the Departments of Education, Social
Development and Security in order to reflect on the representations of children and
propose joint actions.

Keyword: Social Representation; Significations, Child, Police; Nursery; Kindergarten.
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INTRODUÇÃO
O morro não tem vez
E o que ele fez já foi demais
Mas olhem bem vocês
Quando derem vez ao morro
Toda a cidade vai cantar
Tom Jobim e Vinícius de Moraes

Embalado pelos versos da canção de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, no
propósito de escutar aos que não têm vez, esse trabalho se propôs a investigar
representações de “polícia” vivenciadas por crianças de creche situada no Complexo
do São Carlos (Rio de Janeiro), que em geral se concretizam na figura do policial,
com quem convivem em seu cotidiano desde muito cedo e cuja farda, pode
despertar o imaginário infantil.
De acordo com Vygotsky (2003), teórico do Desenvolvimento Infantil, para as
crianças pequenas, pensamento significa lembrança, este processo de significação
envolve funções utilizadas a todo o momento na recriação da realidade. Para o
autor, o processo cognitivo infantil pode ser configurado numa dialética que dispõe
da linguagem que nos diferencia dos outros animais. É através dela, sob diferentes
formas, verbais ou escritas, que o homem se constitui como sujeito histórico e social
no processo de ouvir, ler e interpretar se constituindo a partir de redes sociais. Por
meio de suas vivências e experiências a criança constitui sua imagem, apropriandose do espaço e meio sociocultural, interagindo consigo e com a comunidade. Como
vivência, Vigotsky define que são os processos dinâmicos, participativos, que
envolvem indivíduos e meio Toassa (2009). O autor segue afirmando que a vivência,
é algo que causa impacto ao indivíduo, atribui sentido àquilo que se vive Vigotsky
(2009). Assim, entendemos que a vivência é o que nos permite entender como a
criança se conecta com o mundo e como significa esse mundo que é repleto de
especificidades. Diferente do conceito de experiência, para o teórico, esta trata de
todas as situações que cada indivíduo passa e que nem sempre deixam marcas. Ao
passar por uma experiência de vivência, tudo se modifica e nada mais se torna ao
que era antes.
Neste horizonte e cientes de quê as crianças, por meio de suas vivências
expressam a autoria de suas histórias, buscamos estudar as interações delas dentro
de uma comunidade localizada no Complexo do São Carlos, um conjunto de favelas
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situadas na região central da cidade do Rio de Janeiro, que é marcado pela
violência. Nesse cenário, as crianças vão atribuindo significados, ressignificando as
situações cotidianas vivenciadas.
Para o desenvolvimento dessa investigação, elegemos como objetivos:
realizar o levantamento das medidas policiais na cidade do Rio de Janeiro desde os
anos 1990; descrever o contexto social das creches no Complexo do São Carlos,
para estabelecer relações com as representações de “polícia” elaboradas pelas
crianças e compreender a construção de significados sobre ela.
Neste

estudo,

consideramos

o

referencial

teórico

da

Teoria

das

Representações Sociais (TRS) em diálogo com a Teoria do Desenvolvimento Infantil
(TDI). Vale destacar que o desenvolvimento infantil está diretamente relacionado
com as interações que as crianças firmam com o meio cultural e social, com os
adultos (professores, pais, responsáveis, vizinhos, conhecidos) e com as crianças
que fazem parte do seu dia a dia. Interagem integralmente com e nos espaços
sociais da qual fazem parte, criando relações e fazendo análises nas diversas
experiências vividas e/ou observadas ou através do comportamento dos adultos.
De acordo com Moscovici (2012), idealizador da TRS, os saberes partilhados
nos grupos por meio das comunicações sustentam as crenças que circulam entre os
sujeitos nesses grupos. Uma vez que esta pesquisa pretendeu abarcar as crianças
como sujeito das representações foram utilizados autores como Andrade (2014),
Chombart de Lauwe (1991), Duveen (2011) que sob a luz da TRS defendem a
posição das crianças como sujeitos de significação e propõem uma investigação que
se aproxime de uma concepção em que a criança é imersa em um mundo que a tem
como objeto de representações, as internaliza e nesse processo identifica sua
posição no mundo (DUVEEN, 2011).
as representações são sempre construtivas; elas constituem o mundo tal
como ele é conhecido e as identidades que elas sustentam garantem ao
sujeito um lugar nesse mundo. Assim, ao serem internalizadas, as
representações passam a expressar a relação do sujeito com mundo que
ele conhece e, ao mesmo tempo, elas o situam nesse mundo. É essa dupla
operação de definir o mundo e localizar um lugar nele que fornece às
representações o seu valor simbólico (p. 267).

Sarmento (2004) considera que as crianças sejam vistas como sujeitos
sociais, mesmo diante de situações desfavoráveis e fragilizantes. Ainda que tais
situações não tenham origem ou consequência direta no universo infantil, a criança
é sujeito e afetada por elas. No caso desta pesquisa, desenvolvida em uma das
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creches no conjunto de favelas que compõem o Complexo de São Carlos, podemos
observar que as crianças estão em uma posição de fragilidade, em meio aos
constantes enfrentamentos entre criminosos e a polícia.
O Rio de Janeiro, cidade onde foi realizada esta pesquisa, por sua
diversidade geográfica, econômica, social e cultural, abriga muitas cidades dentro da
cidade, ao mesmo tempo em que vive um estado de violência imposta aos
moradores em razão da “disputa de território” entre as diferenças facções criminosas
e a polícia, fazendo, assim, a população refém de conflitos armados que atingem
diretamente a criança pequena em seu território de infância.
Frente a essa realidade, na tentativa de minimizar os índices de violência das
incursões da polícia nas favelas cariocas foi desenvolvida uma política pública de
segurança que instalou unidades de grupamentos de policiais, denominadas
Unidade Pacificadora de Polícia (UPPs), cujo objetivo era aproximar a polícia e os
moradores da favela e assim foi instalada uma UPP no São Carlos. Dentro desse
cenário da comunidade, no contexto da violência, estão as crianças, sujeitos sociais
em situação de fragilidade (SARMENTO, 2004) e o policial dessa UPP se constitui
para elas no estranho, o novo inserido no contexto social da favela.
Diante do exposto, o estudo buscou, por meio dos olhares de meninos e
meninas pequenos, verificar quais as implicações da violência que se materializa na
imagem do policial. Tais inquietações conduziram a problemática da pesquisa e
foram despertadas por questões como:

Quem é esse policial para aquelas

crianças? Que imagem constroem sobre ele? Como percebem a ação da polícia em
seu cotidiano, particularmente no entorno escola? Nesse caminho, a pesquisa
pretendeu evidenciar a importância de escutar às crianças na primeira infância,
valorizando suas interpretações, suas narrativas, para que o trabalho na Educação
Infantil se paute no universo da criança, garantindo assim sua participação como
sujeito e não como objeto das práticas direcionadas a elas.
É no contato com as histórias ouvidas e vividas que a criança, em seu
contexto social, elabora significações para compreender o mundo e nele se
conduzir. No dia a dia vai acumulando várias informações e a cada nova informação,
aproxima-a daquela já existente em seu universo, numa tentativa de reconstruí-la e
transformando-a em algo familiar.
Inserida nesse contexto diversificado também está a creche onde as crianças
vivenciam situações corriqueiras que fazem parte do conjunto de experiência dela e
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vai se constituindo, se formando. Desse modo, as crianças desses espaços
educacionais elaboram significações sobre a realidade da violência local e sobre a
atuação da polícia. Sendo assim, o diálogo entre a Teoria das Representações
Sociais e a Teoria do Desenvolvimento Infantil nos parece útil ao trabalho proposto.
Além desta pesquisa considerar a criança como sujeito da representação,
este trabalho se justifica, visto que após pesquisa no catálogo de dissertações e
teses da Capes, com os termos “violência, representações sociais, criança, creche”
foi possível encontrar 28 (vinte e oito) trabalhos referentes às Unidades de Polícia
Pacificadora e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) do
Instituto Brasileiro de Informação e Tecnologia (IBICT) foram encontrados 13 (treze)
trabalhos. Porém, nenhum deles traz como objeto de análise a representação que a
criança pequena tem sobre o policial que atua na Unidade de Polícia Pacificadora no
contexto do Rio de Janeiro. Sendo assim, a pesquisa poderá contribuir para pensar
o lugar da criança nesse contexto e o modo como ela significa eventos que afetam
seu cotidiano. Um estudo de representações sociais sobre o tema apresentado
permite melhor compreender o universo simbólico de crianças que convivem
diariamente com problemas de segurança pública em seu entorno. Investigar tais
representações pode contribuir para discussões sobre imagens que elas constroem
sobre o policial, podendo trazer elementos para propostas de políticas de segurança
pública que atuem desde quando a criança é pequena.
Assim, o capítulo I versará sobre a história da cidade do Rio de Janeiro, tendo
em vista que essa trajetória da constituição da cidade, das favelas, oferecem uma
visão da formação cultural e social das pessoas que ocupam esses espaços que
sofrem a ausência do Poder Público. As ações da segurança púbica, apesar de não
serem o objeto de pesquisa também foram alvo dessa investigação na análise
documental e foram elencadas nesse primeiro capítulo por constituírem o conjunto
de ações da qual a polícia, enquanto instituição, representada neste estudo pela
figura do policial, faz parte dessas ações.

A criança pequena, enquanto sujeito

também foi abordada no capítulo, assim como as concepções de criança e infância,
a legislação para a criança pequena, a fim de oferecer mais elementos para o
estudo a respeito de como ela enquanto protagonista elabora suas interpretações.
No capítulo II, apresentaremos o referencial teórico que está apoiado na
Teoria das Representações Sociais e na Teoria do Desenvolvimento Infantil, sob a
perspectiva da criança como sujeito social, autor de sua própria história. Nesse
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caminho, foram apresentadas o conceito de modelo figurativo, a relevância da
metáfora na investigação desse modelo figurativo, no estudo das representações
sociais. Serão apresentados os modelos teóricos da Teoria das Representações
Sociais, da Teoria do Desenvolvimento Infantil e a possibilidade de diálogo entre
elas.
Apresentamos no capítulo III, a pesquisa de campo, o tipo de pesquisa, à
inserção da pesquisadora no contexto da creche, a identificação do campo, dos
sujeitos, e a produção de dados através das situações vivenciadas que foram
analisadas a partir da abordagem metodológica microgenética. Esta é apontada por
Vygotsky como fundamental para a observação minuciosa do sujeito em suas
interações sociais no grupo meio da linguagem e ações.
No capítulo IV, apresentaremos a análise e discussão dos resultados obtidos
a partir dos dados produzidos, no contexto investigado, por meio das observações
obtidas em campo, do visionamento das filmagens e da transcrição dos diálogos que
aconteceram nas situações vivenciadas que foram registradas através das
gravações de vídeo.

As metáforas espontâneas surgiram nas interações das

crianças portanto também compõem o capítulo em questão, assim como uma
hipótese interpretativa das comunicações que se estabeleceram no grupo durante as
interações.
Por fim, as conclusões apresentam algumas considerações a respeito do
tema, dos objetivos propostos, dos resultados obtidos e o levantamento de algumas
questões a partir do resultado do estudo proposto.
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1 A HISTÓRIA LOCAL... O “DNA” DA CIDADE
Cariocas são modernos
Cariocas são espertos
Cariocas são diretos
Cariocas não gostam de dias nublados
(Adriana Calcanhoto)

O presente capítulo apresentará um histórico da cidade do Rio de Janeiro,
salietando os aspectos sociais do contexto investigado e considerando a construção
social do objeto de representação. Assim, o Complexo do São Carlos será
apresentado em sua constituição abordando constrastes presentes no cenário em
que está inserido. Em seguida será apresentado o histórico da formação das
facções criminosas que atuam na cidade, assim como a atuação do Estado em face
da incidência de violência do Rio de Janeiro, as políticas de segurança pública até a
criação das Unidades Pacificadoras de Polícia (UPPs).
Diante desse cenário será abarcada a criança, sujeito desta pesquisa, bem
como o conceito sobre ela, a respeito da infância e sua contemplação na legislação
brasileira, que garante a esse sujeito os direitos de cidadão que também deveria ser
protegido pelo Estado. Para constituir-se como ser humano pleno, a criança precisa
desenvolver-se, dentre outras formas, por meio de trocas sociais. E são essas trocas
que constroem características dos indivíduos de uma cidade. Wallon (2008) afirma
que esses intercâmbios sociais, as ações mediadas pelo coletivo, podem envolver
tanto integração (para a criança fica difícil perceber-se como um ser separado),
como um sujeito diferente de seus parceiros. Nesse sentido, diferenciar-se do outro
faz parte de processos comunicativos-expressivos, aspecto abordado também na
teoria de Bakhtin (1995), segundo a qual o indivíduo toma consciência de si,
originalmente, através dos outros, uma vez que é do outro que se recebe a palavra,
a forma e o tom que servem à representação original que cada um faz de si. Por
meio da interação e da linguagem, portanto, a criança inicia o seu processo de
construção de identidade, autonomia e ciddania.
Nessa

perspectiva,

Freitas

(1994)

destaca

que

a

criança

constrói

conhecimento interagindo com o outro e de forma coletiva. Ela mora em uma
comunidade e participa de uma determinada cultura que está submetida a um
determinado processo histórico, vive e faz parte deste processo. Nesse sentido, o
autor afirma que o desenvolvimento infantil não é epistêmico; ele se efetiva no
contexto cultural e na história.
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Diante disso, considera-se necessário e fundamental conhecer o cenário onde
os atores dessa pesquisa estão inseridos.
Pesquisas da década de 1980, sobre História Local e Regional, deram
tratamentos mais sistematizados aos estudos das histórias dos lugares. Esses
trabalhos apontam possíveis caminhos para uma fecunda investigação da realidade
dos sujeitos (OLIVEIRA, 2003).
Segundo Oliveira (2003), a concepção metodológica chamada de Nova
História, que surgiu na França em 1929, trouxe um novo olhar na abordagem
historiográfica, diversificando o conceito de fonte histórica, assim como instigando o
objeto de estudo do pesquisador.
Oliveira afirma ainda que
a Nova História, em suas diversas expressões, contribuiu para renovação e
ampliação do conhecimento histórico e dos olhares da história, na medida
em que foram diversificados os objetos, os problemas e as fontes. A História
Regional constitui uma das possibilidades de investigação e de
interpretação histórica. (...) Através da História Regional busca-se aflorar o
específico, o próprio, o particular. (2003, p. 15).

Considerando a importância de localizarmos historicamente esta pesquisa,
situaremos os aspectos que compõem e marcam a Cidade do Rio de Janeiro e o
Complexo do São Carlos, nela inserido.
O Complexo do São Carlos é um conjunto de favelas na região central do Rio
de Janeiro, localizado nos bairros do Estácio e Catumbi. Compreende os morros de
São Carlos, Mineira, Zinco, Querosene e Laura. Ora usaremos Complexo São
Carlos, para explicitar fatos ocorridos nos diferentes morros, ora morro do São
Carlos, para ter mais especificidade da comunidade em que a creche escolhida para
este estudo está localizada.
O Rio de Janeiro, marcado por muitas contradições, traz em seu desenho
histórico o legado de ter servido como cidade de moradia para a família imperial, de
festas suntuosas, da capoeira de rua, e a marca de ter sido a capital da República. A
cidade goza de um status pelo seu encanto, pelo magnetismo que se faz presente
em seu povo e em seus contornos geográficos. São muitas as multiplicidades
sociais, culturais e econômicas dentro de uma mesma cidade. A “Cidade
Maravilhosa1”, de forma albergueira abriga, embala e reconhece a heterogeneidade

1

O mito do Rio de Janeiro como Cidade Maravilhosa foi adotada pelos brasileiros após o nihil obstat
dos franceses. A neta de Victor Hugo, Jeanne Catulle Mendès, em 1912 publicou Rio: la Ville
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cultural, nela cabendo a “Cidade do Leblon2”, a “Cidade de Deus2” e a “Cidade da
Rocinha2”.
Valadares (2000) aponta que
a forma geográfica e social considerada àquele tempo como de pouca
expressão, a favela não tem lugar, não constitui peça do jogo de cartas da
história inicial da República ou do mosaico social do Rio de Janeiro de
então. A construção social da favela ocorreu num momento em que
conhecimento e ação eram inseparáveis, em que as preocupações da
intelectualidade carioca e nacional estavam centradas no futuro da jovem
República, na saúde da sociedade, no saneamento do país e no
embelezamento do Rio de Janeiro (2000, p. 6).

Ainda, no início do século XIX, como afirma Valadares (2000), a população
pobre e recém-liberta, após longos anos de cruel escravidão, habitava o centro da
cidade em vários cortiços3. No maior deles, o “Cabeça de Porco”, moravam
trabalhadores, mas também malandros, vadios, criminosos, e as epidemias eram
constantes. A Figura 1 ilustra este cortiço.

Figura 1 - Cortiço Cabeça de porco – Foto: Augusto Malta
Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro

Marveilleuse. Coelho Neto, em 1908, já havia utilizado o qualificativo e reivindicou a primazia do
codinome. (LESSA: 2001, 211).
2
Metáfora utilizada com o epípeto dado a cidade do Rio de Janeiro para deixar marcado o contraste
de serviços prestados entre bairros. Eles possuem níveis de IDH (Índice Desenvolvimento
Humano/Instituto Pereira Passos/2016) bem distintos. O Leblon é o bairro com 2º melhor IDH e tem
acesso a todos os serviços essenciais, a Cidade de Deus e Rocinha, carecem destes mesmos
serviços e ocupam a 113ª e 120ª posição num total de 126 bairros que compõem a cidade. Site
http://www.rio.rj.gov.br/web/ipp.
3
Casa cujos cômodos são alugados, servindo cada um deles como habitação para uma família. Os
cortiços em sua grande maioria são completamente insalubres, sujos, apresentando condições
precárias e favoráveis à proliferação de várias doenças.
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Com a proposta de remodelação e urbanização da cidade, o prefeito à época,
Pereira Passos, intencionado em elevar o Rio de Janeiro à mesma categoria das
cidades europeias, remove o “Cabeça de Porco” e proíbe a construção de novos
cortiços, obrigando mais de 20 mil pessoas a procurarem nova moradia.
Nesse mesmo período, os soldados que venceram a guerra dos Canudos, na
Bahia, por estarem com soldos atrasados, vieram ao Rio de Janeiro pressionar o
Ministro da Guerra para recebimento desses pagamentos. Como não tinham onde
se hospedar, juntaram-se ao grupo de moradores do “Cabeça de Porco”, subiram e
construíram suas residências, com pedaços de madeira e zinco, no morro da
“Favella4”, atual Morro da Providência (VALADARES, 2000).
Assim, os moradores do “Cabeça de Porco” juntamente com os soldados que
foram lutar na guerra dos Canudos se distribuíram pelos morros no entorno da
região central do município do Rio de Janeiro ocupando, desordenadamente, sem
atuação do poder público. Desse modo, se constituiu o território, de favelas, que
atualmente conhecemos como: Providência, Catumbi e São Carlos, este último é o
contexto dessa pesquisa. Na Figura 2, no mapa do Rio de Janeiro, em verde escuro,
temos a localização geográfica do São Carlos.

Figura 2 – morro do São Carlos em 1930 – Foto sem autor – Site:
http://culturabrasil.cmais.com.br/programas/78-rpm/arquivo/principe-pretinho-o-compositor-do-morro-de-sao-carlos

A palavra ‘favella’ aparece no cenário da cidade do Rio de Janeiro após a Guerra de Canudos. Teria
dado o nome a uma serra da Bahia, no Município de Monte Santo. Na topografia de Canudos havia
uma planta chamada favela que dava nome ao monte baiano. Está grafada com dois ll obedecendo
as regras ortográficas da época. SAGMACS (1960, 1ª parte, p. 3)
4
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No final do século XX surgiram, na região central da cidade, as instalações
para atendimento materno-infantil no Hospital São Francisco de Assis. O bairro do
Estácio abriga o Centro de Saúde Marcolino Candau, a sede da Primeira Igreja
Batista do Rio de Janeiro, a tradicional Igreja do Divino Espírito Santo, que remonta
do século XVIII e o Centro Administrativo São Sebastião (CASS), sede da prefeitura
do Rio de Janeiro. Em 1988, o prefeito eleito Marcelo Alencar, aderindo à ideia de
seu antecessor, decidiu transferir a sede do governo para um local mais próximo ao
“centro nervoso” da cidade, num imóvel mais funcional e com o objetivo de facilitar a
administração, já que no prédio funcionam todas as secretarias municipais.
Projetado pelo arquiteto Marcus Konder e inaugurado em 1982, o edifício comercial
de 17 andares abriga até hoje a sede da prefeitura de onde são emanadas todas as
políticas públicas para cidade. Um local de segurança, onde a abordagem e a
atuação da polícia, objeto dessa pesquisa, é distinta das ações policiais que
acontecem no interior da favela. Por ter sido edificado em local situado na antiga
zona de prostituição, na Cidade Nova, é popularmente conhecido como “Piranhão”.
Hoje a área pode ser vista como a marca da divisão entre a Zona Norte e Sul, com a
sede de poder da cidade em frente a uma das mais antigas favelas da cidade, o
morro da Providência e tendo aos fundos, o Complexo do São Carlos (BURGOS;
PAIVA, 2009). A proximidade da sede da prefeitura com o morro do São Carlos é
significativa o que, pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 – Sede da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e
ao fundo parte do Complexo do São Carlos. Foto: Richard Santos
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Neste espaço urbano encontramos, ainda, o Hospital e Museu Histórico
Militar, bem como o 1º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Até 13 de março
de 2010, abrigou o Complexo Penitenciário Frei Caneca. O Metrô trouxe uma outra
dinâmica para o bairro. Na tentativa de aproximar a comunidade e a polícia
enquanto instituição, a Secretaria de Segurança Pública (SSP), idealizou uma
política de segurança cujo objetivo era diminuir os índices de violência
estabelecendo uma aproximação da instituição com a comunidade, por meio da
figura do policial. Assim, a SSP instalou ali a 17ª Unidade de Polícia Pacificadora
(UPP) para viabilizar esse projeto. No item 2.1.1 será ampliada a conceituação da
política de segurança que culminou na implementação da UPP.
A figura abaixo mostra uma incursão da polícia no morro de São Carlos no
ano de 2017, nove anos após a instalação da UPP. Fato que sugere que a atuação
da polícia não foi muito alterada.

Figura 4 – Residências no morro do São Carlos/2017
Foto Vitor Silva - Retirada International Press Telecommunications Council

1.1 RIO DE JANEIRO, UMA METRÓPOLE QUE ABRIGA MUITAS CIDADES

Rio quarenta graus
Cidade maravilha
Purgatório da beleza e do caos
[...] do melhor e do pior do Brasil
(Fernanda Abreu / Fausto Fawcett)

1.1.1 O estado de violência e insegurança imposta aos moradores da cidade: e
a polícia?
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A vida em sociedade, ou melhor, em coletividade é essencial para a
sobrevivência do homem, que é um ser social, pois isoladamente não teria como suprir
todas as suas necessidades e nem como garantir sua sobrevivência. Dessa forma, a
convivência comum pressupõe interesses gerais que venham a atender as
necessidades coletivas e os anseios pessoais. O confrontamento entre o individual e o
coletivo tende a gerar conflitos, pois muitas vezes eles se mostram antagônicos e
colidem (SANTOS, 2012).
Dirigindo nosso olhar para as políticas públicas atuais, podemos salientar que
elas são o resultado de uma trajetória histórica, do estudo das necessidades de uma
determinada sociedade e a resposta a inúmeras carências de uma coletividade
específica.
As políticas públicas são feitas visando à coletividade, para atender aos seus
anseios e necessidades prementes. Para tanto, devem ser pensadas em conjunto
com a sociedade civil, para que as ações possam ser implementadas de acordo com
as necessidades da população. Contudo, quando se fala em políticas públicas há
que se pensar também naquelas que levam à injustiça, à exclusão de algum grupo
social e suas raízes na sociedade brasileira, o que nos remete à época da exclusão
do povo nativo por parte dos colonizadores portugueses, desconsiderando as
crenças, culturas e hábitos dos índios moradores desta terra, já que estavam por
aqui quando os europeus chegaram.
Nesse contexto de Estado e segurança pública está a polícia enquanto
instituição em mais uma política de segurança que no escopo dessa pesquisa que
se restringe à figura do policial, pois esse é um dos poucos representantes do Poder
Público que, em conjunto com professores e agentes de saúde, chega à
comunidade. Sendo assim, torna-se relevante destacar a trajetória social e política
da cidade do Rio de Janeiro afim de conhecer seu percurso histórico assim como o
perfil do objeto desse trabalho.
Chegamos ao século XX sem que os governantes mudassem seu olhar para
a população, em sua maioria pobre e negra, e pensassem em políticas que
atendessem as necessidades da coletividade. Um bom exemplo disso foi o “Bota
Abaixo”, de Pereira Passos, já descrito anteriormente, e suas consequências, que
atingiram de forma avassaladora os menos escolarizados, os mais pobres, os mais
humildes e os mais frágeis Scarabello (2016). Sem moradia, não restou alternativa a
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essas pessoas, a não ser ocupar os morros no entorno da cidade. (SCARABELLO,
2016).
O povo acuado foi ainda mais colocado à margem da sociedade, distantes da
cidade, evidenciando cada vez mais o processo discriminatório em relação as
famílias pobres do país. Durante este processo se fez presente a resistência política
e cultural do povo marginalizado, nos quilombos, nas favelas que sofrem
constantemente com ausência do Poder Público.
Vários fatores contribuíram para que a classe pobre fosse cada vez mais
alijada da sociedade, conduzidas a descaminhos que marcaram direta e
indiretamente a sociedade carioca, trazendo a violência crescente a se desenvolver
às comunidades, das favelas. A cidade do Rio de Janeiro, nos anos de 1980 e 1990
especialmente, atravessou inúmeros problemas financeiros, econômicos, políticos,
culturais e sociais, e foi perdendo a importância no contexto nacional, passando com
isso por momentos delicados que fortaleceram a escalada da violência e do medo
(CAMPOS, 1996).
Agravada com a queda dos investimentos de ordem socioeconômica,
(POCHMANN, 2016) e pela crise financeira, investidores nacionais e internacionais
deixaram a cidade do Rio de Janeiro por conta da insegurança e a falta de
perspectivas de futuro.
Pizzolante retrata bem o momento e aponta que
a cidade do Rio de Janeiro revela os mesmos problemas que as grandes
metrópoles em desenvolvimento: transporte coletivo de baixa qualidade, má
distribuição de moradia para seus habitantes, incapacidade de
empregabilidade para todos, e a garantia do ir e vir sem medo que
apresenta bastante relevância. Contudo, de todos os desafios, a segurança
da população visitante e dos moradores da cidade é um dos itens que mais
preocupa e ganha grandes proporções na mídia local e internacional (2018,
p.87).

Tendo a segurança pública como ponto de referência, uma vez que a polícia
é resultante de medida de segurança pública, não podemos deixar de considerar
que as definições de crime e segurança podem se apresentar de forma distinta,
tanto nos saberes partilhados no senso comum, como nos trabalhos acadêmicos de
pesquisadores como: Franco (2014), Burgos (2011) e Misse (2007, 2014), que
estudam o tema. Isso nos aponta que crime e segurança pública têm sua
correspondência identificada como a possibilidade coibir a criminalidade de modo a
estabelecer a sensação de segurança na população (PIZZOLANTE, 2018). Dessa
forma, a falta de controle sobre a violência crescente, gera a insegurança. Com isso,
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a política pública de segurança consistiria em aumento de efetivos que garantiriam a
proteção da população. O fato é que não verificamos essa proteção no dia a dia,
uma vez que a polícia que deveria zelar pelo bem-estar, é vista com a violenta e a
que mais mata.
Grande parte da população do Rio de Janeiro é marcada
por percepções segundo as quais as favelas são vistas como territórios, em
oposição ao conjunto da cidade. Assim, tal fato tem grande interferência na
vida dessas comunidades, pois com frequência o papel do Estado é
reconhecido socialmente quanto a combater a violência, o que reforça as
incursões policiais e uma atuação diferenciada dos territórios da cidade
(FRANCO, 2014, p. 60).

Os estudos que abordam a cidade do Rio de Janeiro nessa temática apontam
que os traços característicos da organização social e urbana da cidade configuram
uma composição territorial chamada de “modelo carioca de segregação social”, que
se caracteriza por apresentar combinação entre distância social com a significativa
proximidade geográfica das diferentes camadas sociais (RIBEIRO; KOSLINKI, 2009,
p.378).
Percebe-se, então, que a organização das favelas pela cidade é a
representação material do retrato carioca de desintegração entre o morro a cidade,
com uma explícita distância material e simbólica. Com este cenário, (RIBEIRO;
KOSLINKI, 2009, p.351) trazem para reflexão o fato de que,
se por um lado a presença das favelas nos bairros privilegiados aproxima
pessoas, classes sociais e os bens urbanos no território, por outro,
categorizam suas práticas de interações e filtram o acesso aos bens
urbanos através de mecanismos políticos, institucionais e simbólicos que
separam favela e cidade.

Assim, em diferentes lugares pelo mundo, sobretudo no Rio de Janeiro, é
possível observar a distância entre o espaço urbano – cidade em contraste com a
favela – e o espaço social, “havendo defasagem entre a estrutura urbana e a
hierarquia social” (ALVES et al, 2010, p.68).
O início do tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro se deu a partir dos
anos de 1970 com o aparecimento da facção criminosa “Falange Vermelha” que surgiu
dentro dos presídios da Ilha Grande. A “Falange Vermelha” teve sua importância no
cenário do crime da cidade do Rio de Janeiro, quando seus líderes entenderam que
conseguiam controlar de dentro do presídio o crime nos morros dominados por eles e,
assim, com custos baixos, aumentarem seus lucros.
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O fator econômico, a estagnação e retração do mercado ocasionaram uma
enorme

inflação

aumentando

a

desigualdade

social,

o

desemprego

e

o

empobrecimento da população resultando no aumento da violência. Os morros cariocas
se constituíram como verdadeiras fortalezas do crime (SANTANA, 2015). Para
combater o aumento da criminalidade no estado do Rio de Janeiro foi idealizado pelo
coronel Paulo Cesar Amêndola uma tropa de elite denominada Batalhão de Operações
Especiais, mais conhecido como BOPE, treinado especialmente para o combate em
diversas situações e para o resgate de reféns, está presente em alguns estados
brasileiros.
No Estado do Rio de Janeiro, o BOPE foi criado em 1978. Inicialmente
chamado de Núcleo da Companhia de Operações Especiais (NuCOE), funcionava
nas instituições do Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças (CFAP).
Em 1982, o NuCOE foi transferido para as instalações do Batalhão de Polícia
de Choque, recebendo a denominação de Companhia de Operações Especiais
(COE).
Através da publicação de um Boletim da PM (nº120), de 27 de junho de 1984,
(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1984),

o COE voltou a ser

chamado de Núcleo de Operações Especiais, funcionando nas instalações físicas do
Regimento Marechal Caetano de Farias. No dia 23 de março de 1988, o Decreto-Lei
nº 11.094 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1988) determinou a
criação da Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), para atuar em
missões próprias no Estado do Rio de Janeiro, determinadas pelo Comandante
Geral. Foi através do Decreto nº 16.374 de 19 de janeiro de 1991 (GOVERNO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 1991) que o Batalhão de Operações Especiais
(BOPE) foi criado, extinguindo-se assim a CIOE.
Em 2007, um integrante do Federal Bureau of Investigation5 (FBI), que passou
cinco semanas no Batalhão de Operações Especiais do Estado do Rio de Janeiro,
disse que a tropa de soldados norte-americanos que se encontrava no Iraque
deveria efetuar treinamento junto com o BOPE. O FBI, em entrevista ao Portal do
G1, classificou o BOPE como a melhor equipe de combate urbano do mundo.
(PORTAL G1, 2007). A Anistia Internacional, por outro lado, condena os métodos

5

Federal Bureau of Investigation (FBI) ou Departamento Federal de Investigação é uma unidade de
polícia do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, servindo tanto como uma polícia de
investigação quanto serviço de inteligência interno.
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utilizados pelo BOPE durante as operações. Os policiais utilizam veículos blindados,
os chamados “Caveirões6”, para realizar suas operações, em especial as que
ocorrem dentro de favelas (FRANCO, 2014).
Os blindados são dirigidos por policiais e se movimentam pesadamente pela
comunidade. Quando em confronto com traficantes, os policiais atiram de dentro da
viatura, causando medo e pânico.

Figuras 5 – Polícia Militar - “Caveirão” / Modelo do carro blindado utilizado pelos diferentes
grupamentos da polícia

Enquanto o Estado legalmente instituía o BOPE, o já então Comando Vermelho7
(CV), nos anos de 1984 a 1986, começava a fazer parte da rotina da violência do Rio de
Janeiro e os jovens moradores das favelas, em idade ainda escolar, eram recrutados
para fazerem a segurança das “bocas de fumo8”, contra as diligências policiais e contra
os rivais de outras facções (SANTANA 2015).
Assim, como destaca, Santana (2015, p.84),
outro fator que foi destacado como de suma importância para o aumento da
violência foi a política de segurança pública adotada à época pelo então
governador do estado do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, onde a polícia militar
era impedida de subir os morros cariocas para combater os criminosos, com a
justificativa de diminuir a truculência, arbitrariedade e injustiças com que os
policiais tratavam as pessoas.

Essa medida beneficiou os moradores dos morros, que tiveram diminuídos os
abusos policiais, mas fortaleceu sobremaneira o CV, seus domínios em diversos morros
do Rio de Janeiro e seu poder bélico, consolidando seu território (FRANCO, 2014).
6

Caveirão é o nome popular do carro blindado usado pelo batalhão de operações policiais especiais
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro em incursões nas favelas na capital fluminense.
Oficialmente, o nome desse carro blindado é, veículo blindado de transporte de pessoal.
7
Comando Vermelho Rogério Lemgruber, mais conhecido como Comando Vermelho e pelas siglas
CV e CVRL, discidente da Falange Vermelha é uma das maiores organizações criminosas do Brasil.
Foi criada em 1979 no Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de
Janeiro.
8
Boca de fumo, ou somente boca, é a gíria dada ao local onde se compra e se vende drogas
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Na década de 1990, surgiram mais três facções criminosas: o Terceiro Comando
(TC), Comando Vermelho Jovem (CVJ) e Amigos dos Amigos (ADA), posteriormente o
Comando Vermelho (CV) e atualmente o Comando Vermelho Puro (CVP). Atuando ao
mesmo tempo e em vários pontos da metrópole, essas facções tornam, hoje, a cidade
do Rio de Janeiro uma das cidades mais violentas do mundo (FLEURY, 2012).
O ano era de 2008 e a cidade já se preparava para receber dois grandes
eventos esportivos mundiais: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Era
necessário apresentar ao mundo propostas de segurança pública que tranquilizassem
governantes e atletas de outros países, bem como a população nacional. Nesse mesmo
ano (2008), o Governo do Estado criou as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs)
meio de entrada da força policial nas favelas, evocando a metodologia do policiamento
comunitário9, e que passou por profundas mudanças desde então (SANTOS, 2016). O
Governo do Estado do Rio de Janeiro apresentou uma proposta, através da Secretaria
de Segurança Pública, na figura do Secretário de Segurança José Mariano Beltrame, e
assim foram criadas as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). A princípio, o grupo
de policiais teria base firmada em cada comunidade, com os objetivos de aproximação
com moradores locais, policiamento e segurança. A proposta era de ocupação
permanente das favelas, desenvolvendo uma estratégia de aproximação entre a
população e a polícia, a inclusão de políticas sociais, retomada dos direitos de acesso a
serviços públicos e a incorporação das favelas e dos seus moradores como parte
pertencente à cidade (FLEURY, 2012).
As UPPs eram pequenos quartéis formados por um batalhão especial para a
ocupação policial ostensiva de territórios populares, visando consolidar o combate à
presença de gangues de traficantes fortemente armadas, situação que na cena urbana
local vinha sendo percebida como a principal responsável pela produção da violência
urbana. Sua repercussão foi imediata, teve ampla divulgação midiática, promessas de
investimentos material e humano por parte do Governo, gerando uma expectativa na
população quanto ao combate ao crime organizado no Rio de Janeiro (SANTOS, 2016).
Sendo um programa de segurança pública, implantado pela Secretaria de
Estado de Segurança do Rio de Janeiro, hoje denominado Instituto de Segurança
Pública (ISP), e planejado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração
9

O policiamento comunitário é uma filosofia de policiamento que ganhou força nas décadas de 70 e
80, quando as organizações policiais em diversos países da América do Norte e da Europa Ocidental
começaram a promover uma série de inovações na sua estrutura e funcionamento e na forma de lidar
com o problema da criminalidade (Bayley; Skolnick, 2001; Skolnick; Bayley, 2002)
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Operacional, as UPPs começaram com 38 unidades, um efetivo de 9.543 policiais,
abrangendo aproximadamente 264 territórios (PORTAL UPP, 2019). Segundo Cunha e
Mello (2011), orientavam-se pelos princípios de polícia comunitária, que se utiliza da
estratégia de instituir parcerias entre a população e a área de segurança. A primeira
experiência de UPP foi no morro Santa Marta, em Botafogo, com implementação do
que chamamos polícia de proximidade, que visava integrar a polícia e o cidadão, com o
objetivo de diminuir os índices de criminalidade (PORTAL UPP, 2019). De acordo com o
Secretário de Estado de Segurança à época, José Mariano Beltrame, o policial precisa
ter o preparo de buscar diálogo com a população e demonstrar que a presença da
polícia, além de permanente, é a garantia de paz e de dias melhores nas comunidades
(PUFF, 2016).
Dois meses depois da inauguração no Santa Marta, foram instaladas UPPs no
Batan10 e na Cidade de Deus11, respectivamente em 16 e 18 de fevereiro de 2009.
Nesse momento não havia dúvida de que a intenção da Secretaria de Segurança era a
de que a UPP fosse um exemplo a ser implementado em diversas áreas da cidade,
concentrando esforços primordialmente, no desarmamento do tráfico e na “retomada”
de territórios perdidos pelo Estado (PUFF, 2016).
Quando, entre suas metas, colocava que seu principal objetivo era o de “acabar
com a circulação de armas nas mãos de gangues de traficantes” (BURGOS et al,
2011), as UPPs obrigavam o próprio discurso do poder público a tornar o debate em
torno da segurança pública mais complexo, desmembrando o combate ao tráfico de
drogas do problema da territorialização da economia do tráfico. Com isso, o foco passa
a ser a “retomada de territórios”, antes dominados por gangues de traficantes
fortemente armados, comprometendo-se à emancipação dos moradores desses
territórios do jugo dos traficantes.
A exposição das populações das favelas à violência que decorre do cerco
territorial advindo do tráfico de drogas, em conjunto com a forma truculenta da atuação
da polícia, ora recebendo propina do tráfico para não incomodá-lo, ora realizando
incursões nas favelas, quase sempre deixam um saldo de inúmeras vítimas fatais e de
traumas psicológicos nos adultos e principalmente nas crianças.
10

Jardim Batan ou apenas Batan é uma favela localizada no Realengo, na Zona Oeste, do Rio de
Janeiro, nas proximidades da Avenida Brasil. Em fevereiro de 2009 instalou-se no local a 3ª UPP da
PMERJ e em 2018 a unidade foi extinta. Estima-se uma população de, aproximadamente, 50.000 mil
pessoas.
11
Favela localizada na Zona Oeste, região de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Estima-se uma
população de, aproximadamente, 40.000 mil pessoas.
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Assim, apesar da defesa dos direitos fundamentais do indivíduo, consagrados
pelo Artigo 5º da Constituição de 1988 (BRASIL, 1988), a população da favela vive
situações de completa ausência do direito civil mais basilar, o direito à integridade física
e à vida.
Um dos resultados mais perversos desse processo é a criminalização do povo
das favelas, o que é ao mesmo tempo causa e consequência do encolhimento da
discussão da segurança pública sobre questões ligadas à favela, tendo como resultado
as poucas ações de políticas públicas em prol da proteção de crianças e de jovens em
relação à vulnerabilidade em que se encontram diante da criminalidade (FLEURY,
2012).
Ao viver um acontecimento, adequamo-nos a ele e registramos nossas
impressões a respeito do que realmente nos marcou. Dessa forma, desde anos 80,
moradores e visitantes do Rio de Janeiro assistem “paralisados”, sem reação, o rápido
crescimento da violência urbana. Várias foram as iniciativas governamentais voltadas
para a segurança pública na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de coibir a onda
de violência que assola a cidade ao longo dos tempos. Entretanto, em virtude de
disputas políticas, essas medidas se mostram ineficazes, por descontinuidade ou por
desconfiguração da proposta (SOARES, 2009).
No início do processo de implantação, a maioria das UPPs foi instalada no
espaço mais privilegiado da cidade, a zona sul (MISSE, 2007).
De forma efetiva, esperava-se o enfraquecimento do tráfico de drogas, dos
arsenais bélicos dos traficantes e o aumento da confiança da população (BELTRAME,
2014).
No São Carlos, apesar do Batalhão da Polícia Militar presente na rua principal do
bairro, próximo ao morro, tal fato não impediu o aumento da violência dentro e fora da
comunidade, mostrado pelos índices de criminalidade divulgados pela mídia e pelo
Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Logo, o São
Carlos entrou como prioridade na instalação da nova política de segurança pública. Em
17 de maio de 2011 é inaugurada a UPP na comunidade (GOVERNO DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, 2011).
A UPP instalada no Morro São Carlos, com 241 efetivos da Polícia Militar do
Rio de Janeiro, não assumiu o controle de fato do território, pois o tráfico continuou
ativo na região. De sua inauguração em maio até pelo menos outubro e novembro
do mesmo ano, o crime continuou acontecendo. O São Carlos sempre foi
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considerado por policiais um dos lugares mais arriscados, pelas dificuldades de se
operar e a violenta reação dos criminosos locais às operações, que resultaram em
muitas mortes de agentes (Último Segundo - iG, 2011).
De acordo com o Decreto nº 42787/2011 (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, 2011) disponível no site da extinta Secretaria de Segurança Pública (SSP) e
atual Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP), que dispõe sobre a
implantação, estrutura, atuação e funcionamento das Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs) no estado do Rio de Janeiro, a UPP se apresenta como um dos mais
importantes programas de Segurança Pública realizado no Brasil nas últimas décadas e
tendo como principais objetivos:
[...] consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da
criminalidade ostensivamente armada e devolver à população local a paz e a
tranquilidade públicas necessárias ao exercício da cidadania plena que garanta
o desenvolvimento tanto social quanto econômico [...] (GOVERNO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2011).

O Programa das UPPs implantado pela Secretaria de Estado de Segurança do
Rio de Janeiro, no fim de 2008, foi planejado e coordenado pela Subsecretaria de
Planejamento e Integração Operacional e elaborado com os princípios da Polícia de
Proximidade, que tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as
instituições da área de Segurança Pública, tendo em sua política um conceito que vai
além da polícia comunitária.
O Programa previa parcerias entre os governos – municipal, estadual e federal,
com a implantação de creches, escolas, clínica da família e Centro de Referência de
Assistência Social, todos num mesmo território – e diferentes atores da sociedade civil
organizada e tinha como objetivo a retomada permanente de comunidades dominadas
pelo tráfico, assim como a garantia da proximidade do Estado com a população
(GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018).
A pacificação trazia ainda em seu escopo um papel fundamental no
desenvolvimento social e econômico das comunidades, pois potencializaria a entrada
de serviços públicos,

infraestrutura,

projetos sociais,

esportivos e

culturais,

investimentos privados e oportunidades (MISSE, 2014). Contudo, não foi o que
aconteceu. As três instâncias legislativas não cumpriram com o pacto. Apesar de ainda
hoje tais promessas constarem, sem alterações, no site do programa, é claramente
perceptível que na maioria dessas áreas há o encolhimento, quando não o
abandono, dos objetivos iniciais das UPPs. De um lado, pelo desmonte da sua
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dimensão social e, de outro, pelo afastamento das práticas de policiamento de
proximidade, tais como diálogo permanente com os moradores, parcerias com
instituições locais, mediação de conflitos etc (FRANCO, 2014). Na esteira desse
declínio, registra-se o aumento dos confrontos, tiroteios e mortes nas favelas ditas
“pacificadas”, assim como das estratégias tradicionais de atuação dos policiais, por
diversas vezes violentos e desrespeitosos.
Nesse cenário também não se cumpriu o compromisso do Estado em
oferecer, no mesmo território, atendimento à saúde e saneamento, por entender que
problema tão complexo quanto o da segurança seria resolvido com medidas tão
simples (GABEIRA, 2010). O que caracteriza o descompasso entre as políticas de
segurança com as políticas sociais.
Franco (2014), afirma que a política das UPP caminham de modo movediço,
com um aglomerado de conflitos que enfraquecem a coletividade, principalmente os
habitantes e visitantes da cidade. Realidade que perdura até a atualidade.
Vale salientar que é nesse cenário, sem efetiva ação do poder público e sem
que seus direitos enquanto sujeitos estejam garantidos, é que está vivendo a maioria
das crianças que frequentam as creches do Morro São Carlos.

Anteriores à

discussão das crianças como atores sociais, estão postas as recentes construções
dos conceitos de criança e infância, que serão objetos da próxima seção.

1.1.2 Criança pequena atingida pela violência em seu território de infância...
significação da (in)visibilidade e a sua relação na constituição de um sujeito social de
direitos
Sustentada culturalmente sob o modelo brasileiro de sociedade hierárquica e
relacional, a dinâmica das políticas públicas de natureza assistencial e clientelista
ajudou

a

reproduzir

constantes

práticas

governamentais

eleitoreiras,

casuisticamente elaboradas, calcadas em uma série de conjuntos de omissões e
permissividades por parte do próprio Poder Público (VALADARES, 2000). No
período de 30 anos (1950 a 1980), a população da cidade do Rio de Janeiro
“vivenciou seu crescimento sem perceber o alto custo que a falta de planejamento
urbano e de investimento na saúde e educação traria: dentre outros prejuízos, o
aumento da violência” (MISSE, 2014, p. 139).
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A cidade do Rio de Janeiro é um exemplo típico dos contrastes que marcam a
forma de vida nas grandes cidades do mundo, sendo conhecida simultaneamente
como “Cidade Maravilhosa” e um lugar de violência sempre pulsante, em função de
condições geográficas peculiares, em que a proximidade e o apartheid entre “morro”
e “asfalto” se apresentam de modo particularmente ambíguo (RIBEIRO, 1999). A
rua se torna lugar de passagem, não de vida e/ou troca de experiências e de
brincadeiras, aspecto que marca, sobretudo, a infância.
As sucessivas administrações públicas negligenciaram, absurdamente, as
duas realidades que compõem a cidade: o “asfalto” e a favela, espaços que
convivem geograficamente em um contexto marcado geopoliticamente e forjados ao
longo de anos de desigualdade social.
Sendo as creches instituições públicas, caberia ao Estado oferecer, além de
educação de qualidade, segurança para quem as frequenta.
Em meio a esse contexto está inserida a comunidade escolar que é formada,
em grande parte, por crianças oriundas do próprio morro do São Carlos e onde a
pobreza, o desequilíbrio social e a violência urbana estão presentes à sua porta.
É nesse território de violência diária que está instalada a unidade escolar de
Educação Infantil onde ocorreu

nossa pesquisa,

que procurou investigar

representações sociais de “polícia”: vivências de crianças da Educação Infantil no
complexo de São Carlos na cidade do Rio de Janeiro As famílias atendidas na
unidade escolar residem, preponderantemente, no interior da própria comunidade,
mas nem todas se constituíram no local: algumas são oriundas de diferentes regiões
do país, principalmente da região nordeste.
Essas

informações

são

fornecidas

pelas

famílias.

Em

documentos

preenchidos, anualmente, na escola, no início de cada ano letivo, é possível
observar a origem, empregabilidade e nível de instrução dos que ali deixam seus
filhos, netos, sobrinhos. A cada período letivo, esses mesmos documentos
confirmam que a maioria dos integrantes das famílias atendidas não concluiu o
Ensino Fundamental, permanecendo por poucos anos no ensino regular. Vários
responsáveis não têm qualificação profissional, trabalham em serviço doméstico, no
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comércio formal ou informal. Muitas dessas famílias são chefiadas pelas mães e as
avós e bisavós contribuem intensamente na composição da renda familiar 12.
Diante do panorama descrito, este trabalho situará a Educação Infantil, em
uma perspectiva histórica, na cidade do Rio de Janeiro, destacando as
transformações socioeconômicas, culturais, políticas e administrativas observadas
desde o seu surgimento até os dias atuais. Essas transformações, que foram
ocorrendo em meio a questionamentos e crises de diferentes ordens, afetaram os
valores, modelos, símbolos, normas e concepções que regem as instituições de
atendimento a crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, na cidade.
A metrópole, que já foi capital e que apresenta características tão singulares,
se vê diante do desafio de reafirmar seu compromisso de assegurar Educação
Infantil de qualidade à população, na condição de ter a maior Rede pública municipal
de ensino da América Latina13 (BRASIL, 2016). Como um tecido de patchwork14,
entrelaçado de linguagens, culturas e símbolos próprios, esta cidade tem o
compromisso instigante, provocador, de educar seus pequenos cidadãos. É neste
cenário, tal qual em um espelho, que a maior Rede pública municipal de ensino se
reflete e se constitui: grandiosa, caótica, múltipla e (tentando ser) democrática.
Com 1.540 unidades educacionais, a SME/RJ atende apenas na Educação
Infantil, em 1.157 creches e Espaços de Educação Infantil15 (EDI), 60.161 alunos,
contando com 6.508 professores e 5.732 agentes auxiliares de Educação Infantil
(RIO DE JANEIRO, 2019). Essa Rede, atravessada por especificidades, é campo
fértil para grandes achados, tornando-se fonte de pesquisa e inspiração de docentes
e gestores de políticas públicas de educação.
É nesse cenário, no qual se insere o Complexo do São Carlos e a creche em
questão, que esse estudo focará os significados que as crianças atribuem ao
12

As informações socioeconômicas das famílias estão disponíveis em documentos preenchidos
anualmente, pelos responsáveis, no ato da matrícula de cada uma das escolas do morro do São
Carlos.
13
Considerando dados do censo escolar MEC 2016 entre a duas maiores cidades populacional (São
Paulo e Rio de Janeiro) com número de escolas atendendo a Educação Básica, o Rio de Janeiro
apresenta o maior número de atendimento educacional
14
trabalho que consiste na reunião de peças de vários padrões e formas, costuradas entre si, formam
novos desenhos.
15

Uma edificação diferenciada e voltada para a prática pedagógica dos profissionais da Educação
Infantil. Tem como objetivo principal criar uma base sólida para o Ensino Básico, fomentando, assim,
o sucesso das crianças em todas as etapas da vida escolar, com repercussões relevantes em seu
desenvolvimento (PCRJ, 2010 pg 5)
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policial, atualmente da UPP, frequentemente chamados de “polícia” nesse contexto.
Inquietações que conduzem à problemática da pesquisa são despertadas,
repetimos, por questões como: Quem é esse policial para elas? Que imagem
constroem sobre ele? Como percebem a ação da polícia em seu cotidiano,
particularmente no entorno escola?
As crianças desses espaços educacionais elaboram significações sobre a
realidade da violência local e sobre a atuação da polícia em diferentes situações do
seu cotidiano. Para abordar as sobreditas questões, uma das bases será o
referencial teórico-metodológico das representações sociais. De acordo com
Moscovici (1983), as representações sociais expressam a construção social de um
saber ordinário - de senso comum -, elaborado por e dentro das interações sociais,
por meio de valores, crenças, estereótipos. São compartilhadas por um grupo social
no que concerne a diferentes objetos - pessoas, acontecimentos, categorias, objetos
do mundo etc.-, dando lugar a uma visão comum das coisas. Nessa perspectiva, as
representações sociais são um conjunto de conceitos, afirmações e explicações
sobre objetos e eventos que se originam no cotidiano e que, no decurso das
comunicações, são compartilhados pelos membros de um grupo social, servindo
para orientar comportamentos e práticas.
Segundo Jodelet (2001), as representações sociais são importantes na vida
cotidiana porque nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretá-los, tomar decisões e,
eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva. Para a autora, a
representação social se refere a como os sujeitos apreendem os acontecimentos da
vida no dia a dia. Em outras palavras, o conhecimento é adquirido por meio da
compreensão alcançada por indivíduos que pensam, porém não sozinhos, pois a
semelhança de ideias dos indivíduos de um grupo demonstra que pensaram juntos
sobre um mesmo assunto. Assim, a representação social é elaborada na rotina
diária das pessoas, refletindo a produção de saberes no cotidiano.

1.2 CONCEITO DE CRIANÇA E INFÂNCIA: UMA CONSTITUIÇÃO RECENTE

As representações da criança e da infância variaram ao longo da história;
também diferiram umas das outras, numa mesma época, em função de diferentes
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compreensões produzidas nos meios sociais (CHOMBART DE LAUWE e
FEUERHAHN, 2001).
Sabemos,
[...] que as crianças sempre existiram como seres humanos de pouca idade,
mas que as sociedades, em momentos diferentes da história, criaram
formas de pensar sobre o que é ou como deve ser a vida nesta faixa etária.
[...] Assim, falamos em infâncias no plural, pois elas são vividas de modo
muito diverso. Ser criança não implica em ter que vivenciar um único tipo de
infância. As crianças, por serem crianças, não estão condicionadas às
mesmas experiências. (BRASIL, 2009, p.9).

Assim,

faz-se

necessário

compreender

como

a

humanidade

veio

transformando o conceito de infância por meio da escuta da voz das crianças. Para
tal, fomos buscar diálogo com Philippe Ariès. Para Ariès (1981), a sociogênese
dessa fase da vida passou por diversas mudanças ao longo da trajetória humana.
Se em algum momento o mundo adulto girava ao redor da criança, sobretudo
quando ela estava prestes a se tornar adulta, noutros estava ela completamente à
deriva. Quanto mais olharmos para história humana nos seus primórdios, mais
constataremos que os pais pouco zelavam pela infância de seus filhos, sobretudo
das crianças até dois anos de idade. Segundo o autor,
na Idade Média as condições gerais de higiene e saúde eram muito
precárias e o índice de mortalidade infantil também era muito alto. Por
consequência, para os pais, não valia a pena investir tempo, dedicação e
esforço em pessoas que tinham pouca chance de sobreviver (ARIÈS, 1981
p.52).

Postman (2011) corrobora, fundamenta e enfatiza a ausência de um
tratamento específico nesse período, pois não havia uma literatura infantil, nem
mesmo livros de pediatria, e a linguagem também era a mesma tanto para o adulto
quanto para a criança. Segundo o referido autor, “[...] no mundo medieval não havia
nenhuma concepção de desenvolvimento infantil, nenhuma concepção de prérequisitos de aprendizagem sequencial, nenhuma concepção de escolarização como
preparação para o mundo adulto” (p. 29).
Percebe-se no discurso de Postman, mas sobretudo no de Ariès, uma visão
adultocêntrica em que os territórios habitados pelas crianças em seu grupo social
não tinham destaque, havendo:
uma longa relação histórica e intelectual entre essa posição desapegada em
relação às crianças e o outro extremo, qual seja, o ponto de vista arièsiano
da representação das crianças na sociedade medieval e no início da
sociedade pós-medieval. Aquela era uma sociedade na qual não faltavam
crianças, mas que não tinha infância. As crianças eram visíveis, concreta e
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abundantemente, mas não
(QVORTRUP, 2014, p. 27).

constituíam

uma

categoria

conceitual

Essas ideias assumidas por Ariès (LUSTING; CARLOS; MENDES, 2018),
encontraram oposição em alguns pesquisadores como Stearns (2006) e Heywood
(2004). Para Ariès, o descaso era tão grande que as crianças eram consideradas
“pobre animal suspirante”, aquele que tinha a vida por um fio. Mesmo aquelas
crianças que conseguiam chegar a uma idade próxima aos 10 anos não tinham
identidade própria e só adquiriam autonomia quando conseguiam realizar atividades
semelhantes às realizadas pelos adultos, com as quais estavam misturadas. Dessa
forma, aos adultos que lidavam com as crianças não era exigida preparação ou
atenção. Tal atendimento ficava por conta das chamadas criadeiras, amas de leite
ou mães mercenárias.
Segundo os autores, com esse histórico social, considerar a infância como um
período natural e feliz, como nos traduz atualmente o senso comum, não é real.
Mesmo partindo de posições diferentes, Stearns (2006) e Heywood (2004),
reconhece em Ariès o teórico que faz emergir as diferentes concepções de criança e
infância. Apesar de ponderar que as ideias de Ariès são reducionistas, Heywood
(2004) e Stearns (2006) valorizam e consideram o pioneirismo de Ariès. Contudo,
Stearns (2006 p.11) propalava que “todas as sociedades ao longo da história, e a
maior parte das famílias, lidaram amplamente com a infância e a criança”.
Assim, compreende-se que qualquer criança pequena exigia cuidados de um
adulto e era necessário que alguém providenciasse sua alimentação, cuidados e
proteção de toda e quaisquer intempéries, atendendo as particularidades que são
inerentes à infância em qualquer tempo e em qualquer espaço. Dessa maneira, o
conceito de infância estaria presente, mesmo que o grupo não tivesse consciência.
Partilhando das mesmas considerações, Heywood (2004 p. 88) ratifica que “crianças
entregues à própria sorte, e não mais dependendo dos cuidados da mãe, tinham sua
infância interrompida”. Na família, eram vistas como um estorvo, a ponto de os
adultos ao seu redor desconsiderarem seu desenvolvimento físico e maturacional
como desenvolvimento infantil (ARIÈS, 1981).
Ferriani (1992, p. 58) também afirma que:
nas famílias menos abastadas, a morte, ainda que acidental, era frequente.
Bebês e crianças pequenas dormiam nas camas dos pais e eram
asfixiadas. Ou morriam de intoxicação porque não havia a preocupação de
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alimentação específica para os pequenos. Logo, com tantos episódios de
óbito, a criança desde cedo era considerada um fardo, imperfeita.

A partir do século XVII, a criança, ou ao menos a criança de “boa” família,
quer fosse nobre ou burguesa, não era mais vestida como os adultos. Ela agora
tinha um traje reservado à sua idade, que a distinguia dos adultos. Esse fato
essencial aparece logo ao primeiro olhar lançado às numerosas representações de
criança do início do século XVII. (ARIÈS, 1981, p.34).
Já no final do século XVII, segundo Kramer (2011, p.27), as críticas em
relação ao cuidado com as crianças e as ações em relação à infância começam a ter
outro contorno. Surge a ideia de que se fazia necessário conhecer as crianças para
possíveis correções. De acordo com a autora,
era competência dos adultos desenvolver nelas o caráter e a razão. Como
tinham a crença que as crianças eram tábulas rasas e que deveriam ser
preenchidas por eles, preparando-as para a vida adulta, não consideravam
as diferenças, semelhanças e originalidade própria da fase infantil. Assim,
neste momento, ainda que com distorções, a infância começa a sair da
obscuridade ganhando luz e lugar na família.

Ariès (1981) afirma que somente entre o final do século XVI e XVIII, quando
os sentimentos em relação às crianças foram modificados, a infância passa a ser
vista como categoria independente e individualizada. Como exemplo, ele cita que o
retrato de família predominante na arte do século XVIII já mostra estes sujeitos,
antes inexistentes, formando parte do centro do mundo familiar.
Chombart de Lauwe (1991, p. 8) afirma que
ao longo do século XVIII, as concepções se transformam nos
Enciclopedistas em Rosseau. A criança nasce inocente, ela representa um
jogo de energia espontânea mais interessante que uma perfeição inumana.
A criança assume então um lugar cada vez mais importante na sociedade, e
cinquenta anos mais tarde torna-se objeto de relatos da literatura
romanesca.

Para Kramer (2011), esse sentimento moderno de infância, com um novo
olhar,

corresponde

a

duas

posições

contraditórias

que

caracterizam

o

comportamento dos adultos até hoje. Uma considera a criança pura, inocente e
delicada e se manifesta através de atenção, carinho e cuidados excessivos,
denominado “paparicação”16 dos adultos. Outra, que surge simultaneamente à
primeira, mas se contrapõe a ela, toma a criança como um ser imperfeito e

16

Termo usado por Ariès (1981) que traduzia sentimento superficial dado a criança em seus
primeiros anos de vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha.
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incompleto, que necessita da ‘moralização’ e da educação dada pelos adultos. De
acordo com a autora, esses dois sentimentos nascem de uma nova postura dos
grupos familiares em relação à criança, que passam a assumir mais efetivamente a
sua função. A família começa a perceber a criança como um investimento futuro,
que precisa ser preservado, e, portanto, deve ser afastada de males físicos e
morais.
Nesse sentido, Kramer (2011) afirma que a sociedade capitalista, urbanoindustrial, muda o conceito de infância a partir da inclusão das crianças nas
comunidades e, consequentemente, da diminuição da desigualdade social destas
mesmas crianças. Se na sociedade feudal a criança exercia um papel produtivo “de
adulto”, na sociedade burguesa ela passa a ser concebida como alguém que precisa
de cuidados e de orientação para chegar a vida adulta. Para Kramer e Leite (1996),
as organizações sociais, historicamente, dão novo sentido ao conceito de infância.
Para as autoras, não é a família que é nova, mas novo é o sentimento de família que
surge no século XVI e XVII, inseparável do sentimento de infância. Assim, afirma
Kramer (2006, p.13): “a infância é entendida como período da história de cada um,
que se estende na nossa sociedade, do nascimento até aproximadamente dez anos
de idade”.
Sarmento (2002, p. 3) compartilha da mesma ideia e acrescenta que
a construção histórica da infância foi o resultado de um processo complexo
de produção de representações sobre a criança, de estruturação de seus
quotidianos e mundos de vida e, especialmente, de constituição de
organizações sociais para as crianças.

Esta concepção de infância não surge, portanto, de uma visão da criança
isolada do todo, mas vinculada a acontecimentos sociais, sendo a escola, a família e
os meios de comunicação instâncias que estão intimamente associadas a esse
fenômeno novo de pensar a infância. Responsável pela construção de sua cultura, a
criança é o ator social, sujeito concreto que dá sentido e movimento à categoria
social conhecida como infância (SARMENTO, 2002) e que se define como tal a
partir das etapas de desenvolvimento humano, seja ele psíquico, cognitivo e/ou
motor. Por isso não é possível considerar, hoje, a criança como um ser passivo, nem
pensar na infância apenas como um período de preparação para a fase adulta. Por
sua atuação no contexto social, a criança constrói saberes, estabelece vínculos e
produz representações e práticas culturais.
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1.2.1 Infância e criança
O campo de estudos referentes à Educação Infantil vem ampliando as
discussões sobre as teorias e práticas que abordam a epistemologia do
conhecimento sobre a criança e infância (s).
Em seu livro “Um outro mundo: a infância”, Chombart de Lauwe (1991, p. 2)
faz sobre o tema a seguinte abordagem:
a maneira de perceber e de pensar a criança influi sobre suas condições de
vida, sobre seu estatuto e sobre os comportamentos dos adultos em relação
a ela. Em dada sociedade, as ideias e as imagens relativas à criança, por
mais variadas que sejam, organizam-se em representações coletivas, que
formam um sistema em níveis múltiplos. Uma linguagem “sobre a criança” é
criada assim como uma linguagem” para a criança, já que as ideias e
modelos lhe são propostos.

Considerando que este estudo tem como foco crianças que pertencem ao
segmento de Educação Infantil, área de estudo onde os as fronteiras entre os
termos criança e infância se aproximam por constituírem o mesmo campo
semântico, em Javeau (2005) encontrou-se o caminho para se refletir acerca dessa
semântica.
Em relação ao termo criança, o autor afirma que se constitui em um conceito
abstrato e que a criança passará por uma sucessão de diferentes níveis para
aquisição de competências (JAVEAU, 2005).

Tal afirmação nos remete a uma

concepção psicológica, ao contemplar uma criança como sujeito com suas
especificidades. Conceituar a infância como categoria geracional distinta do adulto
torna-se a base para a orientação de políticas públicas com o objetivo de garantir
seus direitos, assegurando qualidade de vida para as crianças. Criança foi um dos
campos semântico desenvolvido por Javeau (2005), sob uma perspectiva
antropológica ou socioantropológica.
De acordo com essa perspectiva, as crianças devem ser consideradas como
um grupo ou um conjunto de populações com direito pleno, com suas
características, culturas, hábitos, linguagens, imagens, ações, estabelecendo no
espaço e no tempo suas estruturas e padrões de pensar e agir.
A Educação Infantil é o segmento da educação que incide efetivamente sobre
esses distintos campos semânticos abordados por Javeau, (2005): trabalha com
crianças no sentido antropológico, com a criança no sentido psicológico e com
infância no sentido demográfico, orientando as políticas públicas destinadas a esse
grupo a partir dessas concepções.

41

Postman (1999) aponta o “desaparecimento da infância”, sendo esse um
processo em muito resultante do advento dos meios de comunicação. Entre as
considerações que o autor faz sobre o fim da infância reside a questão da escola
não ser mais a detentora da informação: O acesso em qualquer momento a todo
tipo de informação não estabelece limites. Segredos e expressões que não eram
antes compartilhados entre adultos e crianças estão, agora, acessíveis a todos
(POSTMAN, 1999).

Outro aspecto que para o autor contribui para o

desaparecimento da da infância tem relação com a configuração das etapas da vida,
na qual há, nos extremos, os recém-nascidos e os senis, e, no entremeio está o
adulto-criança.

1.2.3 A criança pequena na legislação brasileira
As concepções de infância e criança são construídas de acordo com cada
momento histórico vivido por diferentes sociedades. Para que possamos entender
estes movimentos, faz-se necessário que tenhamos nossos olhares voltados para
como a sociedade entende a criança, a família, as escolas e as políticas públicas
voltadas para meninos e meninas (OLIVEIRA, 2012).
A infância ocupa um lugar demarcado no quadro populacional mais amplo de
um determinado espaço demográfico, de acordo com os diferenciais característicos
de geração e de faixa etária. A infância ainda é considerada improdutiva; salvam-se
as obrigações educacionais, que, em certos países, são ampliadas às idades
inferiores com as creches e pré-escolas, respeitando-se os limites fixados pela lei.
De acordo com Sarmento (2005), sob um olhar sociológico, esse campo semântico
reconceitualiza o conceito de geração, marcando um tempo histórico/sociológico “[...]
sem perder de vista as dimensões estruturais e interacionais” (SARMENTO, 2005 p.
365). Nessa perspectiva, evidencia-se que a conceitualização da infância, enquanto
categoria geracional separada do adulto, sustenta a preocupação em orientar as
políticas públicas no sentido de garantir os direitos da infância e lhe propiciar
melhores condições de vida.
A legislação que atende a criança pequena é recente aqui no Brasil. Na
modernidade, sobretudo aqui em nosso país, os direitos das crianças estão
referendados pela Constituição Federal (BRASIL, 1988), pelo Estatuto da Criança e
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do Adolescente (ECA) por meio da Lei Federal nº 8.069/90 (BRASIL, 1990), e pela
LDB nº9394/96 (BRASIL, 1996). Essa legislação trouxe um novo olhar sobre a
infância, prevendo e/ou garantindo ações socioeducativas que permitam que as
crianças se tornem sujeitos produtores de cultura, com direito à proteção do Estado.
A Educação Infantil, no Brasil, vem acompanhando os avanços da cidadania e
da concepção de infância ao longo do tempo. A concepção que, até os anos 1990,
definia a educação das crianças pequenas, as de zero a três anos de idade, estava
vinculada ao higienismo17 e à filantropia, por isso planejadas no âmbito das
instituições de saúde, que tinham como maior preocupação a mortalidade infantil
das camadas populares (KRAMER, 2011).
Atendendo às determinações da LDB nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), que
estabelece, pela primeira vez na história de nosso país, que a Educação Infantil 18 é
a primeira etapa da Educação Básica (BRASIL, 1996), a Prefeitura do Rio de Janeiro
passa a orientar as práticas em Educação Infantil de acordo com o Referencial
Curricular Nacional para Educação Infantil (BRASIL, 1998) elaborado pelo Ministério
da Educação (MEC) que se
“constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que
visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas
educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições
necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras”
(BRASIL, 1988, p.13).

Tais orientações foram elaboradas a fim de oferecer subsídios norteadores
para as práticas em instituições de Educação Infantil.
Com esse olhar, a Cidade do Rio de Janeiro, a partir da década de 1980 do
século XX, tem, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), a
função de atender e orientar as creches comunitárias, com uma visão
assistencialista, enquanto as creches privadas eram orientadas e inspecionadas
pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 (BRASIL, 1996)
trouxe para o contexto educacional brasileiro a reflexão sobre a urgente e importante
necessidade de inserir as creches nos sistemas de ensino, passando estes a

O período que se acreditava que com higiene as crianças aprenderiam melhor, sobretudo as das
classes mais empobrecidas.
18
A Educação Infantil é dividida em dois segmentos: creche (para atendimento de crianças de 0 a 3
anos e 11 meses) e Pré-escola (para atendimento de crianças de 4 anos a 5 anos e 11 meses) que é
atendida nos Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDI).
17
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assumir e a responsabilizar-se pelo desenvolvimento das crianças pequenas como
uma ação própria do campo da Educação.
Desse modo, as creches chegam ao sistema escolar, instigando os saberes
locais já constituídos no cotidiano e o saber acadêmico tradicionalmente constituído
no interior das escolas e das universidades.
Diante desse cenário, a LDBEN nº 9394/96 (BRASIL, 1996) e a Emenda
Constitucional nº 53/2006 (BRASIL, 2006) legitimam a creche dentro da Educação
Básica para atendimento das crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e a pré-escola
para crianças de 4 a 5 anos e 11 meses. Este grupo foi definido como Educação
Infantil.
A LDBEN (BRASIL, 1996) traz em seu título IV, artigo 11, a obrigatoriedade
de
oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade, o
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua
área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do
ensino (BRASIL, 1996).

Com a determinação imposta pela LDBEN nº 9394/96 (BRASIL, 1996) e o
reconhecimento da necessidade de trazer para o campo educacional a modalidade
creche, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, no ano de 2005,
passa a incorporar em seu sistema educacional a regularização e a inspeção de
todas as creches da cidade, o que, até então, era de competência da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS).
Nesse contexto, essa metrópole é impulsionada a se debruçar sobre o
conjunto de ideias relativas à infância, ideias essas que circulam e que são
compartilhadas na sociedade; ideias que determinam não só o modo como essa
sociedade se mobiliza para organizar o atendimento às crianças pequenas, mas
também o que os adultos pensam e esperam dessas crianças.
Refletir a partir do conhecimento das concepções relativas à infância é
fundamental, pois é compreendendo a criança em suas múltiplas dimensões que se
pode garantir seus direitos ao bem-estar, à expressão, ao movimento, à segurança,
à brincadeira, à natureza e ao reconhecimento de sua capacidade de conhecer e de
produzir conhecimento (OCEI, 2010).
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2 O REFERENCIAL TEÓRICO-METODOLÓGICO DAS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS: O EIXO DE SUSTENTAÇÃO

Há um menino, há um moleque,
morando sempre no meu coração
Toda vez que o adulto balança
ele vem pra me dar a mão
(Milton Nascimento / Fernando Brandt)

Moscovici nasceu na Romênia, de origem judia, sofreu na infância com as leis
antissemitas e por isso em 1938 se viu obrigado a parar de estudar. Com a invasão
soviética foi torturado e fugiu para Europa, passando por diversos países, até que,
em 1948, chega a Paris. Em 1950 obteve ajuda da Universidade Sorbonne para
continuar seus estudos em Psicologia (PEREZ, KALAMPALIKIS, LAHLOU,
JODELET e APOSTOLIDIS, 2014).
Foi no coração da cidade de Paris que Moscovici entrou em contato com as
obras de Nobert Wiener19, Cybernetics e a de Robert Lenoble20, I’ Essai sur la notion
d’experience, que o moveu a buscar uma associação entre os conceitos das
representações coletivas, o senso comum e a comunicação, tendo como solo
improvável, a psicologia social. Assim, Moscovici iniciou sua pesquisa para o
doutorado baseando a transformação da psicanálise em matéria do senso comum
(PEREZ, KALAMPALIKIS, LAHLOU, JODELET e APOSTOLIDIS, 2014).
Desse modo, a inquietação, a observação e os estudos de Moscovici fazem
emergir a Teoria das Representações Sociais, que se apresenta como um campo de
estudos descritivos e explicativos dos fenômenos por meio do conhecimento
cotidiano, onde sujeitos transmitem sentimentos, expressando suas visões de
mundo dentro de uma lógica, reformulando o conhecimento científico (MOSCOVICI,
2003). Nesse sentido, as representações sociais podem ser definidas como um
“conjunto de crenças e saberes socialmente construídos, socialmente partilhados,

19

Matemático autor do livro Cybernetics que percebeu que a informação como uma quantidade era
tão importante quanto a energia ou a matéria, e que para os computadores serem desenvolvidos,
teriam que se assemelhar à habilidade dos seres humanos no controle de suas próprias atividades.
(Wiener, 1984 p. 15)
Filósofo que em sua obra I’ Essai sur la notion d’experience traz a ideia central que, na história do
pensamento, não existe uma natureza em si, mas apenas uma natureza pensada, que se articula
com uma atitude de consciência; esta, ao reformar-se, conduz a uma modificação da visão da mesma
natureza.
20
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com os quais e através dos quais nós pensamos, falamos, decidimos fazer o que
fazer, nos apropriamos do mundo e lhe damos sentido” (GUARESCHI, 2012a, p. 8).
Em seu estudo sobre a representação social da Psicanálise, Moscovici (2012)
explica que as representações são geradas no social e reelaboradas pelo indivíduo,
e o que interessa são as interações entre o individual e o social. Este é o avanço
que seu estudo faz em relação às abordagens da Psicologia e da Sociologia
(COSTA; ALMEIDA, 1999). Sá (1998, p. 24) lembra ― que a proposição teórica de
uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o
objeto).
Para Lima et al, (2006 p. 117)
quando as representações sociais são elaboradas por sujeitos, as noções e
conceitos formulados imergem nas práticas sociais e nas diversidades
grupais, atribuindo sentido à realidade cotidiana, orientando as condutas do
homem e produzindo identidade social. Em suas interações sociais, o
sujeito não só elabora conhecimento como, também, socializa-se. Ou seja,
os valores e as ideias circulantes na sociedade vão sendo reconstruídos
constantemente, influenciando, assim, a identidade social dos grupos.

Nós, humanos, nos diferenciamos das outras categorias de animais por meio
da linguagem. Somos capazes de interagir de diferentes formas: verbais, escritas,
imagéticas, entre outras. Elas nos possibilitam expressar o pensamento. É no
movimento de ouvir, ler e interpretar que o homem estabelece suas relações sociais
É no relacionamento com as narrativas ouvidas e vividas que o sujeito, em
seu ambiente coletivo, forja representações para assimilar o mundo e nele atuar. No
percurso de sua existência, o ser humano armazena um conjunto de informações e
cada nova informação integra-se àquelas já existentes em seu universo, passando
pelo movimento de processá-lo num esforço de reestruturá-la, de neutralizá-la.
Conforme explica Moscovici (2003, p. 54), o homem utiliza seus próprios valores e
acaba por “tornar familiar algo não familiar”.
Segundo Jodelet (2001), a noção de representação social se firma entre a
psicologia e a sociologia e teve início com Durkheim 21, que propôs o conceito da
representação coletiva visando explicar fenômenos como religião, mito, ciência, o
tempo e o espaço. Contudo, entendendo que as representações coletivas são por
demais abrangentes e não tinham a preocupação de explicar os processos que
dariam origem à pluralidade de modos de organização do pensamento na sociedade
21

Sociólogo e chefe da chamada Escola Sociológica Francesa. É o criador da teoria da coesão
social. Junto com Karl Marx e Max Weber, formam um dos pilares dos estudos sociológicos.
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dos anos 50 do século passado, Moscovici retoma criticamente o conceito sobre
representação coletiva de Durkheim e divulga, na França, em 1961, sua pesquisa de
doutorado, intitulada Psichanalyse: son image et son public, que posteriormente foi
publicada no Brasil (primeira edição, parcialmente traduzida em 1978, e a segunda
edição, completa, em 2012).
Segundo Durkheim, as representações individuais têm por fundamento a
consciência de cada um, enquanto as representações coletivas são exteriorizadas,
tem domínio coercivo sobre os indivíduos, são estáveis ao longo do tempo e duram
por gerações, cumprindo assim, um controle real sobre as pessoas. As
representações coletivas mostram o modo como a sociedade pensa os fatos do
contidiano relativos à sua própria essência. Por serem elaborados e reelaborados
na coletividade, são homogêneos e repartidos pelos componentes de um grupo
(GUARESCHI, 2012; MOSCOVICI, 2003).
Ao apresentar a Teoria das Representações Sociais (TRS), Moscovici nos diz
que não existe recorte entre o universo exterior e o interior do indivíduo e que não há
separação entre o sujeito e o objeto em seu campo comum (MOSCOVICI, 2012).
Moscovici (2012) também considera que, por não ser fácil transformar
palavras não familiares, assim como as ideias ou os seres, em palavras e atitudes
familiares, são necessários dois mecanismos: a ancoragem e a objetivação. Esses
processos estão intimamente ligados e são modelados por fatores sociais. O
primeiro processo corresponde à tentativa de ancorar ideias estranhas em imagens
comuns, tornando-as familiares. Em uma definição de ancoragem, nos diz o autor
que:
ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador, que
nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um
paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. É quase
como ancorar um bote perdido em um dos boxes (pontos sinalizadores) de
nosso espaço social (MOSCOVICI, 2012, p. 61).

A ancoragem tenta apreender o elemento novo e torná-lo familiar, num
processo mental de acomodação desse elemento novo com o que já existe. Para
Moscovici,
nós não podemos nunca dizer que conhecemos um indivíduo, nem que nós
tentamos compreendê-lo, mas somente que nós tentamos reconhecê-lo,
isto é, descobrir que tipo de pessoa ele é, a que categoria pertence e assim
por diante. Isso concretamente significa que ancorar implica também a
prioridade do veredicto sobre o julgamento e do predicado sobre o sujeito
(MOSCOVICI, 2004, p.63).
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Neste sentido, a ancoragem consiste em adequar o que não é familiar, via
processo de classificação. É transformar a ciência em saber útil para o grupo a que
pertence. Logo, ao ancorar sua ideia, o indivíduo passa a objetivá-la (MOSCOVICI,
2012).
O segundo processo, a objetivação, é aquele que transforma algo abstrato em
algo próximo ao concreto. Assim, objetivar é tornar concreto ou materializar o
conhecimento em palavras, é transformar o conceito em figura (MOSCOVICI, 2012).
Assim, é possível dizer que a objetivação é a concretização do processo de
familiarização de um objeto (MOSCOVICI, 2012).
Moscovici (1981) define os processos de objetivação e ancoragem como
aqueles que contribuem para nos familiarizar com o novo, primeiro colocando-o em
nosso quadro de referência, onde pode ser comparado e interpretado, e depois
reproduzindo-o e colocando-o sob controle.
A objetivação e a ancoragem

são os processos pelos quais

as

representações sociais se constituem e que acontecem simultaneamente de forma
correlata. São tão indissociáveis quanto os dois lados de uma mesma porta. São
diferentes, mas não existem separadamente.
Esses processos não ocorrem isoladamente e, sim, interligados a uma
representação em torno de um núcleo figurativo e a um sistema de interpretação da
realidade.
Para Moscovici (2012), a representação social é constituída num universo de
opiniões e crenças que estão organizadas em torno de uma significação central
relacionada a um objeto determinado. Dessa forma, a representação social é mais
do que uma soma de saberes e de representações individuais e, portanto, para
conhecê-la, não basta identificar os elementos que a constituem, é necessário
conhecer também como eles se organizam, como são gerados e transformados.
Em Sá (1998), podemos compreender que as representações sociais se
apresentam como uma rede de ideias, metáforas e imagens mais ou menos ligadas
entre si, de acordo com a necessidade dos núcleos de crenças que nelas estão
presentes.
No universo da educação escolar, ao analisar as representações sociais que
constituem o cotidiano, o pesquisador procura sempre vislumbrar possibilidades de
promover a tomada de consciência (SOUSA, 2002).
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2.1 MODELO FIGURATIVO, METÁFORAS E AS TRÊS ABORDAGENS DA TEORIA
DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

De acordo com Moscovici (2012), nos grupos as crenças são partilhadas
através da comunicação e algumas palavras presentes nos enunciados dos
discursos podem revelar a representação social dos sujeitos, que possui um
esquema ao qual Moscovici (2012) chamou de modelo figurativo, de acordo com o
autor esse está presente na objetivação que acontece de forma indissociada da
ancoragem. Moscovici (2012), considera que o modelo figurativo não é apenas um
modo de classificar as informações, mas o resultado da coordenação que
caracteriza cada termo da representação.
Mazzotti (2016) afirma que as figuras de linguagem coordenam os discursos e
podem revelar o implícito das representações e o modelo figurativo nelas presente.
As metáforas atribuem os significados dos pensamentos do grupo em relação
a um determinado objeto. Podem também decifrar como a memória coletiva se
estrutura para compreender aspectos da realidade, pois partem de experiências
sociais e culturais dos indivíduos do grupo (SANTOS, 2009).
Por ser considerada eficiente, pois permite que, por intermédio da linguagem
cotidiana, conceitos sejam compartilhados nos grupos, é possível encontrar na
literatura e pesquisas em representações sociais vasto material onde pesquisadores
se utilizam das metáforas como meio para se chegar nas representações sociais
(ANDRADE, 2006; MAZZOTTI, 2017). É nessa direção que essa figura de linguagem
é empregada, já que as palavras podem assumir um novo sentido, diferente do
convencional (PASCHOALIN, 2008).

Portanto, a utilização de metáfora é uma

maneira de transformar um conceito/objeto abstrato/nebuloso em concreto/palpável,
aos sujeitos do grupo (SANTOS, 2009).
A metáfora é uma tentativa de predicação de algo que queremos conhecer (o
tema), por meio de sua comparação com algo que já supomos conhecer (o foro)
(MAZZOTTI, 2004). Assim, Mazzotti (2007) conclui que a metáfora é um esquema
cognitivo que consiste no processo do discurso, por comparação, das referências
que localizamos e/ou elaboramos como interpretações. Desta maneira a metáfora,
por sua característica qualificativa, nos proporciona três regimes semânticos 22. O
22

Semântica é a área da Linguística que estuda o significado das palavras, das frases, das
expressões, etc., em um contexto específico.
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primeiro é o cognitivo, pelo qual uma metáfora possibilita-nos entrar em contato e
compreender, por semelhança, com algo com que nos deparamos. O segundo, o
expressivo, pois, em seu discurso, a metáfora expõe juízos de valor presentes no
grupo social e nos impulsiona diante do desejável ou do indesejável. E, por fim, o
terceiro regime semântico, o pragmático (praxiológico23), pelo qual uma metáfora é
capaz de servir para orientar nossas ações (MAZZOTTI, 2003, 2007).
Dessa maneira, a metáfora é uma representação mental, portanto ela é
cognitiva, pois existe na mente e atua no pensamento. Nessa perspectiva, o acesso
às metáforas é automático, ou seja, não é necessário esforço para compreendê-las,
uma vez que a expressão metafórica aciona imediatamente a metáfora
correspondente na mente do indivíduo (SARDINHA, 2007). Ainda segundo Sardinha
(2007), as metáforas nas representações sociais são parte importante e
indispensável de como o indivíduo usualmente conceitua o mundo. São culturais,
isto é, estão entranhadas à cultura de um povo e, dessa forma, refletem a ideologia
e o modo como uma determinada sociedade se constitui e se organiza.
Encontramos em Moscovici (2012) conceitos importantes, que funcionam
como princípios gerais que oferecem uma estrutura de análise capaz de detalhar o
processo de construção de uma representação social, mas que não têm a pretensão
de esgotar todas as possibilidades teóricas que este campo de estudo suscita.
Como Moscovici (2012), em sua obra seminal, abriu várias perspectivas
teóricas e metodológicas, diversas abordagens se constituíram a partir de seus
estudos. Três abordagens da Teoria das Representações Sociais são as mais
conhecidas: a Estrutural, tendo como principal representante Jean-Claude Abric, a
Societal, que tem Doise seu principal pesquisador, e a Sociogenética, da qual
Jodelet é defensora.
A Abordagem Estrutural, também conhecida como Teoria do Núcleo Central,
foi desenvolvida por Abric nos anos 1970. O teórico conceitua representações
sociais como um conhecimento sociocognitivo estruturado. É uma forma dos sujeitos
interpretarem a realidade, tendo uma relação direta com comportamentos e práticas.
Para Abric, o sucesso da Teoria das Representações Sociais é devido ao interesse

23

Refere-se ao estudo da conduta humana que tem como objetivo entender as causas e as
consequências das ações do indivíduo, de forma a poder controlar ou induzir comportamentos que
beneficiem a sociedade como um todo.
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pelos fenômenos coletivos e pelas questões que regem o pensamento social
(ABRIC, 1994).
A Abordagem Societal, proposta por Doise (2002), adota uma perspectiva
mais sociológica, enfatizando a inserção social dos indivíduos como fonte de
variação dessas representações. Nesse sentido, de acordo com Almeida (2009), o
objetivo dessa abordagem é conectar o individual ao coletivo, na tentativa de
articular explicações de ordem individual com explicações de ordem societal,
entendendo que os processos de que os indivíduos dispõem para funcionar em
sociedade são orientados por dinâmicas sociais (interacionais, posicionais ou de
valores e de crenças gerais).
Almeida (2009) entende que uma representação é formada através dos
julgamentos de um grupo sobre os outros. Desse modo, o posicionamento do sujeito
em relação ao meio social interfere na forma como o indivíduo compreende a
realidade. Mas é em Jodelet que a abordagem Sociogenética tem sua principal
inspiradora. Em sua obra “Loucuras e Representação Social” (2005), a autora amplia
o estudo das representações sociais, articulando-as com outras áreas como a
psiquiatria e a lógica natural, abordando temas como a alteridade, cultura e saúde
mental. Pesquisas mais atuais nessa área abordam domínios e assuntos diversos
como o domínio social e institucional, cultural, biológico, educacional dentre outros,
além de relações intergrupais. Para Jodelet (2001), a representação social é um
conhecimento do senso comum. Seus estudos analisam como o conhecimento
participa da cultura, sendo esta caracterizada em um aspecto sociossimbólico. As
análises são amplas, realizadas em grandes grupos, considerando as dimensões
sociológica e antropológica numa perspectiva etnográfica, descrevendo de maneira
detalhada a gênese das representações (JODELET, 2001).
A representação social aqui se reafirma como teoria norteadora porque
é uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um
objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum
a um conjunto social [...]. Igualmente designada como saber de senso
comum [...] esta forma de conhecimento é diferenciada, entre outras, do
conhecimento científico. Entretanto, é tida como um objeto de estudo tão
legítimo quanto este devido à sua importância na vida social e à elucidação
possibilitadora dos processos cognitivos e das interações sociais.
(JODELET, 2001, p. 22)

Adensando suas considerações a respeito das representações sociais,
Jodelet (2001) apresenta etapas que as representações envolvem. A autora afirma
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que essas compõem o

processo denominado objetivação e se constituem do

seguinte modo:
na primeira as informações que circulam sobre o objeto são filtradas por
meio de limitações culturais (acesso diferenciado às informações em
decorrência da inserção grupal do sujeito) e, principalmente, de critérios
normativos, só se retendo o que está de acordo com o sistema de valores
do grupo; na segunda, a esquematização estruturante ou formação do
núcleo figurativo, etapa em que se dá a redução do objeto a uma imagem
coerente que permite ao sujeito apreendê-lo individualmente e em suas
relações e por fim a naturalização: o núcleo figurativo permite concretizar,
coordenando cada um dos elementos da representação, promovendo,
assim, sua naturalização (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p.60).

Assim, fica evidente o quanto todas as abordagens trazem contribuições para
o estudo das representações sociais, constituindo-se em ferramentas para o
questionamento de práticas sociais já tão naturalizadas, por expressarem crenças
de determinados grupos sociais. Quando observadas nos contextos educacionais,
possibilitam a reflexão sobre o modo como o estranho torna-se familiar. Dessa
maneira, podemos pensar as práticas para além das teorias da educação,
abarcando também e não somente a psicologia social.
Assim,

nessa

pesquisa,

optamos

pela

abordagem

Sociogenética,

desenvolvida por autores como Denise Jodelet, pois dessa forma, no âmbito da
Teoria das Representações Sociais, entendemos que será possível estabelecer
relações com as Teorias do Desenvolvimento Infantil. Para este diálogo também
traremos Duveen (2011) considerando-o uma referência fundamental para
estabelecer tais relações, na expectativa de investigar o modelo figurativo das
representações sociais de “polícia” pelas crianças, essas concebidas como sujeitos
e protagonistas no processo de ensino-aprendizagem.
Sabemos que as representações sociais buscam conhecer o saber do senso
comum, que procuram explicar os fenômenos humanos a partir de uma perspectiva
coletiva, sem perder de vista a individualidade e ainda entender como se constroem
os modelos de classificação de pessoas, grupos e a realidade, que orientam
condutas e atitudes da sociedade (ALVES-MAZZOTTI, 2015).
Então, podemos afirmar que a representação é um mecanismo de grande
importância para estudos sobre a infância. Ela aparece como um instrumento de
cognição que, por meio de sensações, ações e experiências, confere um sentido e
valores fornecidos pelo meio, principalmente em suas relações e trocas com o outro
(CHOMBART DE LAUWE e FEUERHAHN, 2001).
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Castorina (2013) indica que a criança só tem acesso aos conhecimentos na
medida em que participa da vida grupal e institucional, conforme lhe é permitido.
Logo, da mesma forma que sofre influência do grupo, a criança reelabora estas
informações.
Nesta perspectiva, a Teoria das Representações Sociais parece adequada ao
estudo que se apresenta, pois anuncia o poder adaptativo e reprodutivo das crianças
frente ao conhecimento socialmente partilhado (ANDRADE, 2014).
Os estudos de Castorina (2013) também são relevantes e serão abordados
na aproximação entre desenvolvimento infantil e o campo das representações
sociais. Desse modo será possível investigar representações de “polícia”
construídas por crianças pequenas da favela, destacando o olhar da criança para o
fenômeno apontado, tema pouco ainda abordado.

2.2 CONSTRUÇÃO DE SIGNIFICADOS E A TEORIA DO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

A comunidade onde está inserida a creche é um contexto frequentemente
afetado por operações policiais. Quando as crianças, sujeitos dessa pesquisa,
nasceram a UPP já estava instalada em seu território. Ou seja, esses meninos e
meninas cresceram observando, ouvindo e presenciando confrontos e demais ações
dos policiais da UPP no seu dia a dia. Por serem crianças pequenas, com menos de
cinco anos, é provável que não elaborem representações sociais sobre objetos do
cotidiano no decurso de suas comunicações e interações grupais. Contudo, de
acordo com Andrade (2014) são capazes de atribuir significados a objetos que lhes
interessam e lhes afetam.
Considerando que há diferentes formas de as crianças abordarem o
conhecimento

social

e

a

construção

das

representações

sociais

e

seu

compartilhamento, elas podem ser sujeitos que compartilham representações sociais
e não só objetos de representações de adultos. Assim, podemos analisar a dinâmica
do desenvolvimento humano orientado pela unidade social individual e pela unidade
de adaptação e criação e entendendo que a criança, no primeiro momento, se
depara com a matriz cultural, que já contém dentro elementos de representações
sociais e várias outras questões, e interagem com as representações sociais que já
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circulam. A partir disso, começa a elaborar hipóteses interpretativas do mundo.
(ANDRADE, 2018 - Informação verbal)24
Entendemos que esse saber funciona como orientador, considerando que as
representações já estão inseridas no contexto das crianças. Vale ressaltar que, ao
mesmo tempo que entram em contato com estes conteúdos elas, vão elaborando
novas possibilidades. Faz-se necessário que se tenha o olhar cuidadoso e atento ao
status social dos pequenos como indivíduos de representações sociais ou como se
tornam protagonistas e se posicionam diante do todo a sua volta: grupo social e o
conhecimento já produzido.
Assim, ao considerarmos as Teorias do Desenvolvimento Infantil, elaboradas
por autores como Piaget, Wallon e Vygotsky, podemos compreender com maior
clareza como as crianças interagem com seus grupos sociais e têm um
entendimento sobre a vida em sociedade. Duveen (2011, p. 214) também corrobora
essa compreensão quando diz que “a criança figura como objeto para
representações e […] gradualmente ela começa a internalizar essas representações.
Ao fazer isso, também chega a identificar sua posição própria dentro do mundo”, o
que indica essa transição de objeto a sujeito que forma representações.
Assim foi importante e fundamental trazer para este diálogo, Gerard Duveen
(1951/2008) o principal fomentador, no último século, do intercâmbio entre a Teoria
das Representações Sociais e a Psicologia do Desenvolvimento, ao acolher uma
perspectiva genética para estudar a aquisição das representações sociais. Esse
ponto de vista especifica a transformação do conhecimento em formas mais
avançadas de desenvolvimento, permeadas por sua construção social que traz da
teoria sociocultural as tradições do conhecimento do senso comum. Seu maior
cuidado foi o de reafirmar, empiricamente, o processo através do qual as crianças
incorporam as crenças e conhecimentos de sua comunidade, adquirindo uma
identidade social e transformando-se em atores sociais.
Para Vygotsky essa apreensão da realidade se dá através das interações
sociais onde o “brincar” se constitui no principal modo de expressão da infância. É
uma linguagem, por excelência, para a criança aprender, se desenvolver, explorar o
mundo, ampliar a percepção sobre si mesma, organizar seu pensamento, trabalhar

24

Palestra ministrada pela Profª Doutora Daniela Andrade no CIRS - Congresso Internacional de
Representação Social, em Bueno Aires, em agosto de 2018.
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suas emoções e sua capacidade de iniciativa, e de criar e se apropriar da cultura
(ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, 2010).
Em grande parte das sociedades atuais, a infância é marcada pelo ato de
brincar, que faz parte de práticas culturais típicas das crianças. A brincadeira permite
à criança vivenciar o lúdico, e descobrir a si mesma, e apreender a realidade,
tornando-se capaz de desenvolver seu potencial criativo (SIAULYS, 2005). Nessa
perspectiva, as crianças que brincam aprendem a significar o pensamento dos
parceiros por meio da metacognição25, típica dos processos simbólicos que
promovem o desenvolvimento da cognição (KISHIMOTO, 2005) e de dimensões que
integram a condição humana.
Como exemplo, podemos destacar a observação de professoras feita pela
pesquisadora, onde essa pesquisa se realizou:
“As crianças estão no pátio e a brincadeira preferida é correr! A professora a
todo instante repete frases: não corre, vocês vão cair! Essa brincadeira de
correr não vai dar certo! Está correndo? Vai cair e se machucar! As crianças
ignoram o “alerta” e continuam correndo. Para tentar interromper a
brincadeira de maneira sutil, a professora chama uma das crianças e diz:
“Fulaninho”, corre lá na sala da diretora e pede a ela uma caneta.
Imediatamente, Fulaninho (3 anos), ofegante e de forma determinada,
coloca a mão na cintura e pergunta: Afinal, é pra correr ou não é pra correr?
Só pode correr quando você quer?”

A observação descrita acima aponta o quanto as crianças pequenas são
capazes de elaborar sentido e significado na interação com o outro. Nessa
perspectiva, traremos para o diálogo três importantes teóricos do desenvolvimento
infantil: Piaget, Wallon e Vygotsky.
Começaremos com Piaget (1978), que se notabilizou nos estudos do
conhecimento humano, concluindo que, assim como qualquer espécie viva pode
adaptar-se geneticamente a um novo meio, existe também uma relação evolutiva
entre o sujeito e o seu meio, ou seja, a criança reconstrói suas ações e ideias
quando se relaciona com novas experiências ambientais. Para ele, a criança
constrói sua realidade como um ser humano singular, situação em que o cognitivo é
predominante em relação ao social e ao socioafetivo.
Para Piaget (1978), o começo do conhecimento é a ação do sujeito sobre o
objeto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interação homem-meio,
sujeito-objeto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo, a fim de
25

A metacognição é a capacidade do ser humano de monitorar e autorregular os processos
cognitivos.
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compreendê-lo, algo que se dá a partir da ação do sujeito sobre o objeto de
conhecimento. As formas de conhecer são construídas nas trocas com os objetos,
tendo uma melhor organização em momentos sucessivos de adaptação ao objeto
(PIAGET, 1978). A adaptação ocorre através da organização, sendo que o
organismo discrimina entre estímulos e sensações, selecionando aqueles que irá
organizar em alguma forma de estrutura. A adaptação possui dois mecanismos
opostos, mas complementares, que garantem o processo de desenvolvimento: a
assimilação e a acomodação. Segundo Piaget, o conhecimento é a equilibração e a
reequilibração entre assimilação e acomodação, ou seja, entre os indivíduos e os
objetos do mundo.
A assimilação é a incorporação dos dados da realidade nos esquemas
disponíveis no sujeito, processo pelo qual as ideias, pessoas, costumes são
incorporados à atividade do sujeito (BALDWIN, 1973). A criança aprende a língua e
assimila o que ouve, transformando isso em conhecimento seu. A acomodação é a
modificação dos esquemas para assimilar os elementos novos, ou seja, a criança
que ouve e começa a balbuciar, em resposta à conversa ao seu redor, gradualmente
acomoda os sons que emite àqueles que ouve, passando a falar de forma
compreensível.
Assim,
ao considerar a noção piagetiana de autonomia como a capacidade do
indivíduo se autorregular e tomar decisões por si mesmos, levando em
conta regras e valores e também a perspectiva pessoal e a do outro, os
atuais pressupostos da Educação Infantil assumem uma concepção de
criança como ser com vontade própria, capaz e competente, na contradição
de todo e qualquer ser humano, nas mais diferentes idades. Porém, seres
que conseguem, dentro de suas possibilidades, interferir no meio em que
vivem e construir conhecimento (ANDRADE, 2007 p. 100)

Na concepção Walloniana, o desenvolvimento é essencialmente emocional e
a criança gradualmente vai constituindo-se em um ser sociocognitivo. Wallon
estudou a criança contextualizada, como uma realidade viva e total, no conjunto de
seus comportamentos, suas condições de existência (VASCONCELLOS, 2002).
Segundo Galvão (2000), Wallon argumenta que as trocas relacionais da
criança com os outros são fundamentais para seu desenvolvimento. As crianças
nascem imersas em um mundo cultural e simbólico, no qual ficarão envolvidas em
um "sincretismo subjetivo", por pelo menos três anos. Durante esse período, de
completa indiferenciação entre a criança e o ambiente humano, sua compreensão
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das coisas dependerá dos outros, que darão às suas ações e movimentos formato e
expressão.
Antes do surgimento da linguagem falada, as crianças se comunicam e se
constituem como sujeitos com significado, através da ação e interpretação do meio,
em sua relação com outros seres humanos, construindo suas próprias emoções,
que é seu primeiro sistema de comunicação expressiva (VASCONCELLOS, 2002).
Esses processos comunicativos-expressivos acontecem em trocas sociais como a
imitação. Imitando, a criança desdobra, lentamente, a nova capacidade que está a
construir (pela participação do outro ela se diferenciará dos outros) formando sua
subjetividade. Pela imitação, a criança expressa seus desejos de participar e de
diferenciar dos outros, constituindo-se em sujeito próprio.
Wallon (1989) propõe estágios de desenvolvimento, assim como Piaget,
porém, ele não é adepto da ideia de que a criança cresce de maneira linear. O
desenvolvimento humano tem momentos de crise, isto é, uma criança ou um adulto
não são capazes de se desenvolver sem conflitos. A criança se desenvolve com
seus conflitos internos e, para ele, cada estágio estabelece uma forma específica de
interação com o outro; é, portanto, um desenvolvimento conflituoso.
No início do desenvolvimento, existe uma preponderância do biológico e,
após, o social adquire maior força. Assim como Vygotsky, Wallon (1989) acredita
que o social é imprescindível. A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os
elementos para evoluir, sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não
existindo linearidade no desenvolvimento. Sendo este descontínuo, sofre crises,
rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento.
Por fim, temos a teoria de Vygotsky. Para ele, a criança nasce inserida em
seu primeiro meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras
relações com a linguagem na interação com os outros. Nas interações cotidianas, a
mediação (necessária intervenção de outro entre duas coisas para que uma relação
se estabeleça) com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização
da linguagem, no contexto das situações imediatas (VYGOTSKY, 2003).
Em seus estudos, Vygotsky (2003) apoia-se na concepção de um sujeito
interativo que elabora seus conhecimentos sobre os objetos, em um processo
mediado pelo outro. O conhecimento tem gênese nas relações sociais, sendo
produzido na intersubjetividade e marcado por condições culturais, sociais e
históricas.
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Ainda segundo Vygotsky (2003), o homem se produz na e pela linguagem,
isto é, é na interação com outras pessoas que formas de pensar são construídas por
meio da apropriação do saber da comunidade em que está inserido o sujeito. De
acordo com Kohl (2010), a relação entre homem e mundo é uma relação mediada,
na qual, existem elementos que auxiliam a atividade do indivíduo.
A capacidade humana para a linguagem faz com que as crianças
providenciem instrumentos que auxiliem na solução de tarefas difíceis, planejem
uma solução para um problema e controlem seu comportamento (KOHL, 2010).
Signos e palavras são, para as crianças, um meio de contato social com outras
pessoas. Para Vygotsky (2003), signos são meios que auxiliam e facilitam uma
função psicológica superior (atenção voluntária, memória lógica, formação de
conceitos, etc.), sendo capazes de transformar o funcionamento mental. As formas
de mediação permitem ao sujeito realizar operações cada vez mais complexas sobre
os objetos. Assim, o desenvolvimento caminha do nível social para o individual.

2.3 DUAS TEORIAS EM UM DIÁLOGO POSSÍVEL: AS REPRESENTAÇÕES
SOCIAIS E A HISTÓRICO-CULTURAL

Vygotsky e Moscovici, notáveis em seus estudos e pesquisas, viveram em
períodos distintos da história, Moscovici (1925/2014) na Romênia/Paris e Vygotsky
(1896/1934) na Rússia. Não tiveram oportunidade de diálogo, até porque Vygotsky
morreu em 1934, quando Moscovici só tinha nove anos de idade. Apesar do
distanciamento temporal, suas vidas tiveram caminhos semelhantes: ambos do leste
europeu, eram judeus, foram psicólogos e sofreram influência do marxismo. Essas
experiências levaram tanto um como outro a conceituarem a perspectiva social
como fundamental na construção dos processos mentais (SPADONI, ZANATA E
ANDRADE, 2017).
Segundo as autoras Spadoni, Zanata e Andrade (2017), com a psicologia em
crise no início dos anos de 1900, quando somente dois aspectos na área da
psicologia, eram importantes, a subjetividade do indivíduo e a objetividade do
comportamento, Vygotsky, ao perceber o simplicismo das explicações dos
fenômenos psicológicos da época, empenhou-se em apresentar uma Psicologia
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apoiada no materialismo histórico-dialético26. Já Moscovici, ao chegar à França, se
aproxima da obra de Durkheim, que o marca, e,

a partir desta circunstância,

desenvolve ideias que lhe dão possibilidades de criar o conceito de representações
sociais. As autoras seguem em suas considerações, informando que é a partir desse
momento pragmático que surge a inquietação de Moscovici e um olhar diferenciado
para a psicologia, negando seus estudos a partir da estrutura e da lógica
comportamental. Emergem, assim, pensamentos e pesquisas que partem do
processo da relação entre sujeitos que são marcados pela própria história e pela
sociedade. É nesse momento que os estudos de Moscovici e Vygotsky se
aproximam. A importância dada ao social é um ponto de aproximação entre os dois
autores, enquanto o embasamento marxista de Vygotsky para explicar o lugar do
social nos processos cognitivos é um ponto de discordância entre eles. Contudo,
apesar de teorias diferenciadas, é possível perceber e encontrar similitude entre
elas.
Segundo Kohl (2010), Vygotsky traz em seus estudos a concepção de
desenvolvimento a partir de planos genéticos de desenvolvimento. O mundo
psíquico, o funcionamento psicológico, não são inatos e não são percebidos como
pacote do meio ambiente. Sustentando sua teoria, Vygotsky propõe quatro
importantes entradas de desenvolvimento que, juntas, constituem o funcionamento
psicológico do ser humano: a filogênese, a ontogênese, a sociogênese e a
microgênese.
A filogênese trata da história da uma espécie animal e de seus limites e
possibilidades de funcionamento psicológico. Afirma o autor que cada espécie tem
ações que são capazes de executar e para as quais não são capazes. Uma das
mais importantes características de nossa espécie é a plasticidade do nosso
cérebro: “O cérebro humano nasce inacabado, porém é este inacabamento que
permite adaptação ao que lhe é experenciado” (KOHL, 2010, p.56).
A ontogênese refere-se ao desenvolvimento próprio de cada espécie. Dessa
forma, cada ser da mesma espécie tem um caminho de desenvolvimento que é
semelhante entre si.

26

Materialismo dialético é uma concepção filosófica que defende que o ambiente, o organismo e os
fenômenos físicos tanto modelam animais irracionais e racionais, sua sociedade e cultura quanto são
modelados por eles, ou seja, que a matéria está em uma relação dialética com o psicológico e o
social.
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É possível observar que tanto a filogênese quanto a ontogênese são planos
genéticos muito próximos porque se referem à biologia do animal de cada espécie.
A sociogênese é a história cultural à qual o sujeito é pertencente. Sendo a
cultura potencializadora das possibilidades humanas, sua marca no indivíduo vai
depender de como cada cultura se organiza.
E, por fim, a microgênese, que verifica um aspecto mais microscópico do
desenvolvimento. Se cada fenômeno psicológico tem sua própria história com foco
bem definido, olhar o percurso deste fenômeno é deixar a porta aberta para o não
determinismo (KOHL, 2010).
Diferente da filogênese e da ontogênese, que estão ligadas por um
determinismo biológico; e da sociogênese, na qual, de alguma maneira, a cultura
também limita o indivíduo; ao olharmos para microgênese de cada sujeito, veremos
uma história única, singular e marcada por diferentes experiências.
Como fio condutor do desenvolvimento, Vygotsky (2003) considera a
linguagem fundamental e com bastante relevância na formação humana pois é ela
quem promove a interação social em todas as atividades do indivíduo (SPADONI,
ZANATTA, ANDRADE, 2017).
Podemos considerar que além das contribuições trazidas para a psicologia,
Moscovici contribui com a educação ao analisar a produção do conhecimento nos
grupos sociais. Apoiado no tripé grupos, ideias e objetos, propôs o estudo dos
processos que sustentam a dinâmica do conhecimento em sociedade.
No mesmo caminho do estudo dos sujeitos em sociedade, encontramos
Vygotsky que, em sua tese, sob a luz da teoria do desenvolvimento infantil, verifica
que as crianças fazem inferências, desenvolvem-se nas interações sociais que
ocorrem em grupos e assim não podem ser vistas somente como aquelas que
sofrem influência do meio e dos demais grupos sociais, mas agem sobre eles.
Assim, os dois autores se aproximam, ao considerarem a articulação do individual
com o social, sendo este determinante na construção dos processos cognitivos para
ambos. Contudo, a articulação entre o social e o individual é concebida de forma
distinta pelos dois autores oportunizando aos defensores das teorias a discussão a
respeito da dialocidade entre elas. A esse respeito Duveen defende que
a arena na qual as teorias vigotskyanas tiveram sua maior influência foi a
Psicologia do Desenvolvimento e não a Psicologia Social. Para os
desenvolvimentistas, Vygotsky é considerado como alguém que forneceu
uma teoria social da cognição, que pode superar as presumíveis
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deficiências sociais de outras formas de teorização sobre a cognição
(DUVEEN, 1994 p. 280)

Mesmo considerando as afirmativas de Duveen (1994), entendemos que a
obra de Moscovici não é fechada, e por isso não se pode excluir a possibilidade de
aproximar as teorias para um diálogo, sobretudo quando se acredita no potencial de
criação das crianças enquanto produtoras de cultura.
Vygotsky (2009), ao investigar a ação de criar, pautado no materialismo
histórico-dialético, interessou-se pela atividade psíquica do homem, destacando o
potencial gerador e transformador do ato de criar que oportuniza o sujeito a planejar,
projetar e construir suas próprias condições de existência. Assim as crianças,
sujeitos desta pesquisa, elaboram um outro mundo por meio de suas significações.
De acordo com o teórico, toda atividade humana tem como resultante a criação de
novas imagens ou ações dando origem ao que a psicologia intitula como
imaginação. O autor segue destacando os aspectos criativo e ativo da brincadeira.
Nesta as crianças atribuem práticas e papeis sociais em que as impressões da
vivência são reelaboradas de forma criativa. Para o autor, por meio, da brincadeira
a criança “começa a agir independentemente daquilo que vê” (VYGOTSKY, 1999, p.
127).
Diante do exposto e a partir das vivências da pesquisadora em campo, a
abordagem microgenética para a o estudo das significações das crianças foi
adotada. Como recuros foi utilizada uma maquete, que

se constituiu em uma

metodologia adequada ao estudo proposto. Os aspectos relevantes da abordagem
que sustentaram a metodologia desta pesquisa serão apresentados no capítulo
seguinte.
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3 METODOLOGIA: A BÚSSOLA QUE DÁ O NORTE

Quando, seu moço, nasceu meu rebento
Não era o momento dele rebentar
Já foi nascendo com cara de fome
E eu não tinha nem nome pra lhe dar
(Chico Buarque)

3.1 TIPO DE PESQUISA

Optou-se pela pesquisa qualitativa, pois esta atribui relevância aos discursos
subjetivos do objeto analisado, possibilitando, assim, estudar suas particularidades e
experiências individuais. Trata-se de uma orientação que segue tradição
compreensiva ou interpretativa e que considera os significados do comportamento
humano e seus discursos. Leva-se em conta o que as pessoas falam sobre suas
experiências, suas crenças, percepções, sentimentos e valores. Parte-se do
princípio de que, para compreender o significado de um comportamento, é preciso
situá-lo nas interrelações que emergem do contexto social (ALVES-MAZZOTTI e
GEWANDSZNAJDER, 1999).
Assim, a pesquisa qualitativa atende essa expectativa. Por apresentar,
segundo Bogdan e Biklen (1994), a preocupação com o contexto, o interesse maior
é pelo processo e não simplesmente pelo resultado. Os dados tendem a ser
analisados de forma indutiva e o significado que as pessoas atribuem às suas
experiências tem grande importância na análise.
Apresentamos a análise microgenética como abordagem metodológica,
partindo da abordagem histórico-cultural como referencial para a investigação de
problemas de pesquisa em Educação, inspirados principalmente pelo diálogo com a
obra de Vygotsky. Além da sistematização de argumentos, destacamos o estudo no
qual realizamos uma análise microgenética que se ocupa do estudo dos sujeitos nas
ações e interações nos grupos (GÓES, 2000).
Segundo Meira (1994), o termo “micro” remete-se à observação das minúcias,
dos detalhes, e o termo “genética” focaliza o movimento do comportamento dos
sujeitos, suas relações com outras pessoas. Uma pesquisa de base histórico-cultural
significa considerar condições históricas com objetivo de focar o movimento do
sujeito durante os processos, relacionando-os a condições passadas e presentes.

62

Na perspectiva de Vygotsky, propõe-se o acompanhamento minucioso da formação
de um processo, detalhando as ações dos sujeitos, suas relações interpessoais, em
um curto espaço de tempo (GÓES, 2000, p. 14). A palavra “micro”, neste contexto,
não se refere ao sentido literal da palavra (minúsculo), e, sim, a um determinado
tempo relevante, cuidadosamente observado, analisado e transcrito (TOMIO,
SCHOROEDER, ADRIANO, 2017).
Precursor do método genético na análise do desenvolvimento intelectual,
Piaget (2012) traz a natureza genética de sua teoria, presente, sobretudo, na análise
da evolução e transformação gradual de estruturas cognitivas ao longo do
desenvolvimento filogenético (a história da espécie humana) e ontogenético (a
história do indivíduo da espécie).
Sendo também um anunciador da análise genética do pensamento, Vygotsky
(2003) optou por uma perspectiva do desenvolvimento consideravelmente mais
ampla que aquela defendida por Piaget, ao incluir os domínios sócio-histórico e
microgenético de análise .
Vygotsky pondera que a abordagem microgenética deve associar-se à análise
do macrocontexto sóciocultural de desenvolvimento, a fim de que possamos
identificar o significado das ações e processos mentais humanos (TOMIO,
SCHOROEDER, ADRIANO, 2017).
O sujeito pesquisador deveria considerar, assim, o desenvolvimento cultural
do sujeito como o desenvolvimento de sua personalidade e de sua concepção de
mundo, amparada em Vygotsky (2003), que concebe o mundo como o que
caracteriza a conduta global do sujeito, a relação cultural da criança com a do
mundo exterior e sua atitude frente ao mundo em que vive.
Dessa maneira, na perspectiva da abordagem microgenética, por se tratar
aqui de uma pesquisa de campo, em que a escuta em contexto específico se fez
necessária, foi adotada a técnica de observação através da videografia. Assim se
fez a observação do universo da creche, incluindo seu entorno, para estabelecer
relações entre as falas, ações e interações com as representações de “polícia”
elaboradas pelas crianças.
Pela utilização da gravação/filmagem, foi necessário planejar de forma
cuidadosa e criteriosa a observação das experiências que seriam vivenciadas pelas
crianças para que os dados produzidos pudessem ser claramente analisados
posteriormente.
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Dessa maneira,
para que se torne um instrumento válido e fidedigno de investigação
científica, a observação precisa ser antes de tudo controlada e
sistemática. Isso implica a existência de um planejamento cuidadoso
do trabalho e uma preparação rigorosa do observador (LUDKE,
ANDRE, 1986, p.99)

Por serem crianças pequenas, o recurso da filmagem/observação permite
elencar muitos dados, impossíveis de serem observados por outros métodos como a
entrevista ou a aplicação de questionários. De acordo com Victora, Knauth, Hassen
(2000), é importante compreender que as ações individuais e grupais, a linguagem
corporal e a dinâmica da temporalidade em que acontecem os fatos são essenciais,
não somente para a produção de dados, mas como fontes para posterior
interpretação.
Foi confeccionada uma maquete do morro, com réplicas de moradias,
moradores, veículos, transeuntes e animais que transitam pela favela reproduzindo
assim a comunidade onde vivem. Para complementar a brincadeira com a maquete,
durante as interações do grupo. Enquanto as dez crianças manipulavam os
brinquedos e ressignificavam os seus usos, a pesquisadora, pontualmente
conversava com as crianças individualmente e/ou em grupo, buscando os
significados que elas elaboram sobre o “polícia”. Os diálogos foram transcritos e
nesse sentido a videogravação se constitui em um excelente recurso metodológico.
Foram

realizadas

oito visitas à

creche para que as crianças

se

familiarizassem com a pesquisadora e os materiais. Por fim, foram gravados 86
minutos de atividades com as crianças, divididas em três dias de filmagem. Cada dia
teve, em média, 25 minutos de gravação e foram selecionados somente os diálogos
de interesse da pesquisa, referentes ao objeto investigado, o policial. Levou-se em
conta que
o vídeo (filmagem) é indicado para estudo de ações humanas complexas
difíceis de serem integralmente captadas e descritas por um único
observador, minimizando a questão da seletividade do pesquisador, uma
vez que a possibilidade de rever várias vezes as imagens gravadas
direciona a atenção do observador para aspectos que teriam passado
despercebidos, podendo imprimir maior credibilidade ao estudo. Por outro
lado, o vídeo pode auxiliar também o pesquisador a se desprender de seus
valores, sentimentos, atitudes que podem conferir tons subjetivos ao seu
olhar, influenciando as notas de campo realizadas no decorrer da
observação participante. (PINHEIRO, KAKEHASHI, ANGELO, 2005 p. 718)
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Neste estudo foram adotados três procedimentos: a) levantamento de alguns
registros documentais sobre medidas policiais na cidade do Rio de Janeiro desde os
anos 1990; b) observação das interações dos grupos inseridos no contexto social
das creches na comunidade investigada, para estabelecer relações com as
representações de “polícia” elaboradas pelas crianças; e c) atividades filmadas e
gravadas com o grupo de crianças, incluindo conversas com algumas delas.
Considerando a faixa etária escolhida para pesquisa, a interpretação das
informações coletadas por meio das filmagens foi realizada cuidadosamente,
procurando captar o observável e interpretar os aspectos implícitos. Para isso, após
a realização do estudo, as informações foram organizadas sem categorias
previamente definidas. A análise ocorreu com o material já todo coletado, buscando
garantir a coerência teórica e metodológica.
Para efetuar a análise do material filmado, foi necessário selecionar imagens
e diálogos relevantes, o que nos levou a escolhas e decisões que fossem
significativas e que tivessem ressonância nos objetivos de estudo e no referencial
teórico. É preciso lembrar que
os meios audiovisuais são um amálgama complexo de sentidos, imagens,
técnicas, composição de cenas, sequência de cenas e muito mais. É,
portanto, indispensável levar essa complexidade em consideração, quando
se empreende uma análise de seu conteúdo e estrutura (ROSE,
2002.p.343-344).

Se, em geral, parte dos pesquisadores prefere a utilização da entrevista,
formulário ou questionário, nesta pesquisa trabalhar com filmagem e áudio foi
fundamental e imprescindível, pois somente dessa forma as crianças ficaram livres
para interagirem com a pesquisadora e os materiais disponíveis.
Utilizar concomitantemente o áudio e o vídeo por meio de filmagem em
pesquisas qualitativas constituiu escolha metodológica, no sentido de apreender o
fenômeno complexo em que os discursos e as imagens são partes inerentes.
O uso de filmagem nesta pesquisa, que é qualitativa, exigiu-nos olhar e
ouvidos atentos para apreender e decodificar as imagens, baseando-se em
referencial e fundamentação teórica escolhidos que envolveram as interações
humanas.
Assim, atendendo cuidadosamente os referenciais metodológicos, o filme foi
revisto várias vezes, na sua totalidade, para posteriormente descrevemos as cenas,
transcrevemos os diálogos e extraimos as unidades de análise.
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3.2 O CENÁRIO... O LUGAR DE ONDE AS CRIANÇAS FALAM

A pesquisa foi realizada em uma das creches que hoje compõem o cenário
escolar na região do bairro do Estácio, o morro do São Carlos, no município do Rio
de Janeiro. Essa escolha se deu pela proximidade da pesquisadora com a região e
por entendermos que é imprescindível conhecermos os lugares de onde emergiram
as representações sociais aqui analisadas vigentes em um contexto onde a pobreza,
o desequilíbrio social e a violência urbana está presente no dia a dia.
Até o ano de 2001, o trabalho desenvolvido junto às crianças pequenas era
de competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), ano
em que se iniciou a transferência de responsabilidade da SMDS para a SME. Tal
transferência deveria ter acontecido até 1999, conforme determinava a LDB
(BRASIL, 1996). De acordo com Tatagiba (2010), nesse processo de transição
foram envolvidos mais de 4.000 mil trabalhadores, de aproximadamente 39.000 mil
crianças que se somaram aos 754.345 mil alunos que pertenciam à maior Rede
municipal de ensino da América Latina.
As instituições sob a responsabilidade da SMDS contemplavam somente o
aspecto do cuidar e seus espaços não eram pensados de modo a envolver a
dimensão do educar. Com a falta de recursos e locais para construção de novas
unidades na mesma região, o trabalho sob a responsabilidade da SME seguiu nos
mesmos espaços, porém sofreram diversas adaptações. Este foi o caso do prédio
onde foi realizada a pesquisa.
Em análise do Projeto Político Pedagógico e segundo dados obtidos junto à
direção, não obtivemos informações anteriores quanto ao que o prédio abrigava
antes da chegada da creche à SMDS.
O prédio onde está localizada a creche é um espaço adaptado e composto
por três andares e área externa. Possui, em sua entrada, um espaço aberto que é
utilizado para realizar atividades dirigidas, como jogos e pequenas plantações, e
outro, nos fundos, onde acontecem as atividades ao ar livre.
Logo na entrada está o “hall” com murais contendo trabalhos das crianças e
informes às famílias, e a secretaria, onde estão guardados documentos
administrativos e pedagógicos e que também é o espaço onde as diretoras, geral e
adjuntas, trabalham.
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Nesse mesmo andar há uma sala onde estão organizados os livros literários,
um pequeno almoxarifado, a cozinha e um pequeno refeitório onde as crianças,
acompanhadas pelos seus professores e auxiliares, fazem as refeições. Há, ainda,
um banheiro de adultos e um banheiro infantil.
No segundo andar estão localizadas as quatro salas de aulas: duas com 12m²
cada, onde se agrupam 12 crianças; e outras duas, com 20m² para 20 crianças cada
uma.
No último andar, o terceiro, há uma área coberta onde estão os brinquedos
grandes: escorrega, piscina de bolinhas e carrinhos. Há mesas e cadeiras para
atividades diversas e um banheiro infantil. Nesse espaço também funciona a
lavanderia.

3.3 SUJEITOS DA PESQUISA

Nas informações coletadas pela creche, no início de cada período letivo, é
possível constatar que as crianças residem na própria comunidade ou bem próximo
dela. Suas famílias, em geral, são de baixa renda e com pouco grau de instrução.
São familiares que em sua maioria sobrevivem do trabalho advindo do mercado de
trabalho informal. Observa-se que a maioria das famílias, tem na figura da mulher,
uma contribuição de relevância na composição da renda familiar.
As crianças, sujeitos de nossa pesquisa, apresentam a singularidade e a
especificidade do universo infantil. São crianças que convivem com a realidade da
ausência do poder público nas favelas do Rio de Janeiro, que em um primeiro
momento, partindo de uma visão adultocêntrica e romântica da infância podem ser
consideradas como crianças que não têm infância.

Contudo, são crianças que

vivênciam a infância nesse contexto, o qual é o cotidiano delas, uma vez que não
têm a convivência em outros espaços sociais, além do que a comunidade oferece.
Portanto, conhecer como elas compreendem essa realidade que as cerca ouvindo
suas falas expressas nas relações cotidianas no interior da creche, por meio da
abordagem microgenética, é fundamental em uma perspectiva que verse sobre o
respeito à criança como sujeito que possui e produz cultura.
Assim, como recurso metodológico, optamos pela maquete por ser possível
reproduzir parte do espaço por onde as crianças circulam diariamente e por
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entendermos que o brincar se constitui peça fundamental para o desenvolvimento
infantil e para a construção das relações sociais. É por meio da brincadeira que a
criança aprende a se relacionar com o outro, com seus pares.
Foram utilizados recursos variados (brinquedos e brincadeiras) com um grupo
de 10 crianças de três anos, para que elas pudessem se expressar a respeito do
“polícia”.
Bettelheim (1988) evidencia que, por meio das brincadeiras e da imaginação,
as crianças podem compensar as pressões que sofrem na realidade do seu
cotidiano. Assim, entendemos que colocar as crianças em situação lúdica seria uma
boa alternativa para tratar de um assunto tão denso e angustiante.
Os brinquedos podem ser considerados: estruturados e não estruturados. Os
estruturados são adquiridos prontos, já com um fim determinado. Os brinquedos não
estruturados são simples objetos como: galhos, caixas, tecidos que ao serem
manipulados pelas crianças, adquirem novo significado, podendo transformar-se em
um brinquedo. Através de qualquer material, a criança é capaz de produzir qualquer
tipo de situação lúdica (KISHIMOTO, 1994. p.63).
Desta forma, é possível afirmar que os brinquedos e as brincadeiras não
estão isolados do contexto histórico e social da criança. Esses objetos e ações
estão empregnados de significados e representações da infância. (KISHIMOTO,
1994).
De acordo com Kishimoto (2005, p.21), o brinquedo é representado como um
"objeto suporte da brincadeira". Ainda, segundo a autora
Brougére (1981), em trabalho denominado Le jouet ou La production de
l’enfance, mostra que brinquedos construídos especialmente para crianças
só adquirem o sentido lúdico quando funcionam como suporte de
brincadeira. Caso contrário, não passam de objeto. (KISHIMOTO, 1994, p.
8).

Para a autora são as significações atribuídas aos objetos que os tornam
brinquedos nas relações que se estabelecem nas brincadeiras.
Bomtempo (2005 p.66 e 67), afirma que
Brincando, a criança coloca-se num papel de poder, em que ela pode
dominar os vilões ou as situações que provocariam medo ou a que a fariam
sentir-se vulnerável e insegura”. [...] As crianças são capazes de lidar com
complexas dificuldades psicológicas através do brincar. Elas procuram
integrar experiências de dor, medo e perda. Lutam com conceitos de bom e
mal. [...] Crianças que vivem em ambientes perigosos repetem suas
experiências de perigo em suas brincadeiras.
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Assim, considerando o contexto de violência e vulnerabilidade que as
crianças são submetidas diariamente, entendemos que através do brinquedo e da
brincadeira as crianças poderiam produzir, ludicamente, qualquer situação vivida.
Inicialmente, apresentou-se a maquete da comunidade (Figura 6), na qual
havia apenas a ilustração da rua principal do morro e alguns brinquedos
representando moradores, comerciantes, policiais e animais que circulam no local.
Ao observarem a maquete, as crianças apontaram a ausência de alguns elementos
presentes no cotidiano, tais como: pontos comerciais, moradias, características
como cores e formas presentes no contexto da favela. A partir dái, considerando a
relevância dos apontamentos do grupo, uma vez que esta pesquisa se propôs
escutar as crianças, sob a crença no protagonismo infantil e na potencialidade da
criança, foi acordado que esses espaços físicos que compõem o cenário da favela
seriam confeccionados coletivamente e incorporados à maquete. Em seguida, a
pesquisadora discutiu com as crianças quais os materiais que poderiam ser
utilizados e quais as construções que fariam parte da maquete. Após essa conversa
foi combinado que seria feita a reorganização da mesma.

Figura 6 – Maquete após a 1ª visita – Foto realizada por Célia Márcia Ferreira

Na segunda visita à creche, a pesquisadora foi munida de caixa de papelão,
embalagens, argila, gesso, tinta e sucata em geral, para que juntamente com o
grupo de crianças a maquete (Figura 6) fosse ampliada e ressignificada de modo
que as crianças vissem a comunidade ali representada. Foram incluídas
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construções como a creche, casas e pontos básicos do contexto, além de objetos
para que as crianças pudessem manipular (helicóptero da polícia, bonecos
representando crianças, professores, policiais, familiares, comerciantes locais,
moradores, entre outros). As crianças puderam brincar individualmente ou em grupo,
com a mediação da pesquisadora. As atividades foram gravadas e filmadas, para
posterior análise amparada nos autores Bauer e Gaskell (2002).

Figura 7 – Maquete após a 2ª visita – Foto realizada por Célia Márcia Ferreira
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4. RESULTADO E DISCUSSÕES... A DINÂMICA DA BRINCADEIRA, A
PRODUÇÃO DOS DADOS, E O ESTUDO

A chegada de um elemento diferente à sala de aula, vindo de fora do
cotidiano das crianças sempre causa expectativa e curiosidade. Com as crianças
(CR)27 da turma escolhida não foi diferente. Os pequenos rodearam a pesquisadora
e já queriam saber quem era ela, o que tinha no saco que carregava e se ia ficar
para almoçar com eles.
Vale ressaltar que o momento da brincadeira é sempre um convite e que
embora fossem 10 crianças na sala, todos tinham a liberdade de se levantar para
brincar de outra coisa ou para pegar outro brinquedo e inseri-lo na “nossa”
brincadeira.
Vygotsky (2003) afirma que precisamos, antecipadamente, ter conhecimento
sobre quais são os desejos das crianças e sobre aquilo que as estimula, para só
assim coloca-las em ação. Atividades com brinquedos e brincadeiras são
possibilidades de contribuir para esse processo. O autor procurou explicar a
brincadeira não como um processo não exclusivo, mas extremamente relevante para
o desenvolvimento da criança. É importante esclarecer que Vygotsky não reduz a
brincadeira à simples manipulação de um objeto ou à busca de prazer, de satisfação
de um desejo, tendo em vista que outras atividades também podem ser prazerosas.
Ele afirma que “se não entendermos o caráter especial dessas necessidades, não
podemos entender a singularidade do brinquedo como uma forma de atividade”
(Vygotsky, 2008 p.108).
Na primeira visita, a pesquisadora foi à creche para conhecer o grupo e
estabelecer um primeiro contato. Como explicitado anteriormente, no subitem 3.3,
para suscitar as questões a respeito do objeto investigado neste estudo, a
pesquisadora levou a maquete que apresentava a rua principal da favela.
As crianças foram receptivas, brincaram com a maquete e com os brinquedos
trazídos e aceitram entusiasmados a proposta da pesquisadora. Brincaram com a
maquete e com os brinquedos disponibilizados (caveirão, policial, helicóptero,
carros, bonecos e etc). Porém, o grupo sentiu a falta de alguns elementos presentes
no contexto da favela. Então, foi acordado que a maquete sofreria algumas
27

Utilizamos as letras CR (criança) para organizar o diálogo e não identificar os participantes,
preservando assim sua identidade.
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modificações . É relevante retomar a dinâmica desse primeiro encontro, no qual foi
discutida a reelaboração do instrumento metodológico e objeto da brincadeira por
este estudo ter a criança como sujeito e por sua condução metodológica se dar
também no campo da pesquisa. Assim, a pesquisadora, no exercício de escutar as
crianças, propôs ao grupo que tais elementos, considerados significativos fossem
incorporados à maquete trazida por ela.

Desse modo, na visita seguinte esses

brinquedos foram confeccionados em grupo e passaram a compor a maquete.
É importante salientar que a abertura a esse diálogo se constitui no
reconhecimento do espaço que a criança ocupa. Nesse caminho, reconhecer a
criança como sujeito social é legitimar que ela e a brincadeira não estão dissociadas
do mundo adulto. Assim, é possível afirmar que neste processo de inserção social a
brincadeira compõe o sistema de apropriação da vida em sociedade que constitui a
cultura da criança em diálogo com a cultura do adulto e suas representações sobre a
infância e criança.
Na segunda visita o espaço foi organizado com dois celulares com boa
câmera de imagem e som e com a colaboração e participação direta das crianças.
Optamos por colocar os celulares em cima de uma mesa, de frente para as outras.
Os pequenos sabiam que seriam filmados e, conforme os aparelhos eram
posicionados, corriam para frente dos celulares fazendo caretas e pulando. Apesar
do celular fazer parte do dia a dia das crianças, o uso na sala de aula acaba sendo
novidade.
O grupo eufórico com a ideia de confeccionar novos objetos para compor a
maquete e até mesmo de reelaborá-la colocando elementos novos, alterando cores
para que esta se mostrasse mais próxima da realidade da favela. Logo após o
término da maquete, as crianças se mostraram disponíveis para brincar com o
material resultante do trabalho em grupo. Curiosas, assim que viram o resultado da
produção coletiva, com todo o material exposto (helicópteros, bonecos policiais,
bonecas, carros diversos, inclusive motos e kombis que são o transporte dentro do
morro, carros da polícia e as casas que compunham a maquete), as crianças
“esqueceram” os celulares e começaram a falar ao mesmo tempo, deixando claro o
interesse nos objetos e suas preferências por possibilidades de brincadeira.
Ao mostrar o resultado da reelaboração da maquete, foi perguntado se todos
aqueles elementos que ali estavam existiam também no morro e se faltava algum.
Imediatamente eles foram fazendo as relações com o que veem frequentemente e
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não sinalizaram ausências. Desde o primeiro momento foi possível perceber o
grande interesse pelos “bonecos policiais”, helicópteros, carros da polícia e o
“Caveirão”. Os pequenos ficaram fascinados por esses brinquedos. Vale ressaltar
que, no Brasil, crianças que vivem nas favelas onde predomina a luta entre policiais
e bandidos têm como tema preferido de suas brincadeiras esses conflitos.
(BOMTEMPO, 2005 p.67).
Foi necessária uma negociação para que se acalmassem e se sentassem em
círculo. Fizemos alguns combinados: a brincadeira aconteceria com todos sentados
no chão, cada um brincaria um tempo com o brinquedo escolhido e depois passaria
para um amigo, que manifestasse a vontade de também brincar com o brinquedo. As
crianças tiveram oportunidade de manusear e de brincar com os brinquedos
escolhidos.
A partir desse instante, brincaram e conversaram entre eles como se os
adultos não estivessem na sala. Na brincadeira, reproduzem tudo o que vivenciam
diariamente: o grito dos vendedores, no caso o carro da “galinha chorou28” e do
vendedor de peixe, o diálogo quando pegam a mototáxi; como chamam os
cachorros pelos nomes; os sons do helicóptero e das rajadas de tiro, reproduzidos
oralmente. Contudo, esses não serão descritos nessa pesquisa por não estarem
ligados diretamente ao objeto desse estudo. Vygotsky (1998) afirma em seus
estudos que a brincadeira de faz de conta é o verdadeiro laboratório da infância.
Porque ao fazer de conta a criança cria e recria o que está ao seu redor, e
reinventando o mundo do seu jeito adquire poderes de adulto.
Abaixo apresentaremos um quadro com síntese de episódios gravados. Neste
quadro, as informações referentes a datas, tempo de duração das gravações,
número de crianças envolvidas, bem como o título de cada um dos episódios,
propostos a partir das narrativas das crianças em suas relações estabelecidas no
grupo.
Nome do episódio

Dia

Caveirão não é só um blindado
28/6/18
Era uma vez o Scar e não era o do 04/7/18
Rei Leão
Caveirão
e
Scar
não
são 11/7/18
personagens

Número de crianças
envolvidas
10
10

Duração

10

20’

7’16
5’39

Slogan do vendedor de ovos na comunidade que para atrair a freguesia grita: “A galinha chorou!
Atenção madame, este é dos grandes!
28
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As cenas descritas a seguir compõem os resultados da pesquisa. Em
conjunto com alguns dos diálogos trazidos nos resultados serão apresentadas as
ações das crianças nas interações, tendo em vista que também são objetos de
análise da abordagem metodológica microgenética.
Episódio 1 – O Caveirão não é só um blindado
Duração: 7’ 16’’
CR129: Pega o boneco policial e diz: Ah, vou te matar!
CM: Por que você vai matar ele?
CR1: Sou mau mato todo mundo!
CR2: Não mata nada, né tia? Esse boneco é de mentirinha.
CR3: Mas ele pode bater. A "polícia" entrou na minha casa e bateu no meu irmão.
(As crianças brincam, mas sem diálogo. Depois de um tempo CR1 responde a CR2).
CR1: Viu, então ele morreu.
CR3: Não morreu nada! Só saiu sangue da boca. A "polícia" é mau. Mau igual ao
"caverão".
CM: Igual ao "caverão"? Não entendi!
CR2: É "quinem" cachorro latindo bem fooooorte!
CM: Quem é igual ao Caveirão? Como é cachorro latindo forte?
CR2: Bate na perna e diz: o "polícia" que é mau (imita o latido do cachorro e as
outras crianças concordam, falam ao mesmo tempo e começam a imitar o som de
latidos, em tom bem forte).
CM: Ei, assim todo mundo junto não estou entendendo nada!
CR1: Não é nada cachorro! É leão que é mais mau. (faz o rugido do leão e põe as
mãos em posição de garras)

29

CR – abreviatura de criança
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CM: Nossa, porque o leão? (Nesse momento todas as crianças imitam o leão).
CM: Mas por quê? (As crianças começam a falar ao mesmo tempo).
CR1: Porque ele é mais forte.
CR2: Porque ele tem arma, mata e é mau.
CR4: Porque o "polícia" tem "agema" que agarra e prende. Você viu no filme que o
"leião" agarra? Entendeu? (Ela estava se referindo ao filme do Rei Leão 30 na cena
que Scar – leão mau, com as patas, pisa no pescoço do Zazu, o pássaro).
CR2: Ela não é burra! (Se referindo a pesquisadora)
A essa altura o grupo de crianças já começa a dispersar e a pesquisadora diz:
“Bem, agora preciso ir... outro dia volto para brincar mais”. Umas fazem muxoxo31,
mas a maioria concorda e já se levanta para outra brincadeira.
Após análise das falas é possível identificar algumas recorrências de
enunciados trazidos pelas crianças conforme descrito na tabela abaixo.

TABELA 1 - Episódio 1 - Distribuição das respostas identificadas nas falas das
crianças sobre a imagem do policial
Palavras
que
aparecem
frequência. Com sentido de...

com Número de vezes que a palavra
aparece nos diálogos

matar / morte

7

mau / ferocidade

9

Na Tabela 1 podemos observar que as palavras que remetem à ferocidade e
à morte aparecem quase que na mesma quantidade, dando-nos como pista que a
possiblidade de uma leva à outra.
As palavras matar/morte apareceram nos diálogos sete vezes indicando a
relação que as crianças fazem da maldade e à ferocidade (vide tabela acima) com
que a polícia se apresenta, evidenciando assim os sentimentos de perda e medo.
30

O filme conta a história de Simba, um pequeno leãozinho que é filho de Mufasa, o Rei Leão, e da
rainha Sarabi. O recém-nascido recebe a bênção do sábio babuíno Rafiki mas, ao crescer, é
envolvido nas artimanhas de seu tio Scar, o invejoso e maquiavélico irmão de Mufasa, que planeja
livrar-se do sobrinho e herdar o trono.
31
Estalo com a língua e os lábios, acompanhado eventualmente da interjeição ah, indicando
desprezo ou desdém.
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Entendendo as vozes das crianças... Episódio 1.

As crianças convivem regularmente com a dinâmica das operações policiais
nas comunidades. Assim, desde os primeiros momentos de observação das
brincadeiras e das conversas, fica evidente a familiaridade com que conversam
sobre polícia, morte e maldade.
Durante a brincadeira, quando perguntada o porquê de um policial parecer
com um cachorro latindo, a criança trinca os dentes e imita um cão latindo
ferozmente para mostrar o quanto o animal é perigoso. Ao serem perguntadas sobre
quem é igual ao “Caveirão” e ao cachorro latindo forte, as crianças respondem que é
o “polícia”. Ao se referirem ao “polícia”, estão falando do homem com farda e não da
instituição policial. Reafirmam, quase que em uníssono, que o “polícia” é mau. Em
suas narrativas também apresentam o leão como referência aos “polícias” que veem
no morro. Indagadas sobre o porquê de o leão parecer com o “polícia”, descrevem a
ferocidade do animal e mais uma vez fazem relação com o “polícia”. Comparam e
identificam a maldade do policial com a do Scar, (personagem do filme O Rei Leão)
quando este pisa no pescoço de Zazu. Vale informar que a ferocidade de Scar se
faz presente também no traço humano que o personagem apresenta: ele é
calculista, cínico e debochado, e, na ação subjuga e humilha Zazu.
Quando o blindado “Caveirão” se locomove pelas ruas da comunidade, que
são asfaltadas, é possível ouvir o som de suas rodas pesadas se movimentando no
chão. O “Caveirão” se utiliza de um megafone como meio de comunicação com os
moradores. O som que sai de dentro do blindado é alto, forte e intimidador. Em
adição aos tiros que são trocados entre traficantes e policiais torna a incursão e a
figura do policial ainda mais assustadora.
Episódio 2 – Era uma vez o Scar e não era o do Rei Leão
Duração: 5’ 39’’
Ao retornar para uma outra visita, percebemos que algumas crianças
lembram o nome da pesquisadora e imediatamente perguntam-lhe se havia levado
os bonecos. A partir da afirmativa e diferente da primeira visita em que tivemos que
negociar para iniciar a brincadeira, dessa vez, sem que lhes fosse pedido, as
crianças deixam de brincar com os brinquedos da sala e correm para se sentar na
rodinha.
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Sentadas em círculo, começam a escolher os brinquedos com quais querem
brincar. A maioria quer os mesmos brinquedos: helicóptero, boneco policial, carro da
polícia, motos e dizem, inclusive as meninas, que assim como os meninos não
querem a boneca. Abro para negociações. A CR2 diz que se eu der os bonecos para
a CR1 esta vai matar todo mundo, pois essa foi a fala dela na visita anterior.
Pergunto ao grupo se concordam que isso possa acontecer. Afirmam que sim. Então
pergunto como faremos, já que todos querem brincar. A CR5 sugere que é melhor
deixar quem não brincou escolher com o que quer brincar. Pergunto ao grupo se
estão de acordo e todos concordam. As crianças fazem um muxoxo, mas aceitam
assim, meio a contragosto, organizar a brincadeira. Sentamo-nos em roda como da
primeira vez e o diálogo se iniciou:
CM: Hum, trouxe tudo... Como vamos brincar?
CR2: Quero o "helicópo" e a "policia"; não quero a boneca.
CM: Vamos ter que decidir junto com os amigos, porque eles também querem
escolher.
CR2: Mas, se você der para CR1, ele vai matar de novo (CR2 lembra da visita
anterior).
CM (para todas as crianças): Então, como faremos? (Umas ficam quietas pensando,
outras dizem que não sabem. Até que uma das crianças dá uma ideia).
CR5: Faz assim... Dá os brinquedos para quem não brincou.
CM: Mas todas (as crianças) brincaram com os brinquedos.
CR5: Gesticulando e com voz e impaciente... Dá o "helitopquero" e os "policia" para
quem não brincou!
CM: Ah, entendi... E aí pessoal, pode ser assim? (As crianças fazem um muxoxo
concordando e os brinquedos são distribuídos).
CR1, que não ganhou um dos brinquedos, diz para CR5: Quando eu pegar o
"policia" vou lá na sua casa matar todo mundo.
CM: Por quê?
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CR1: Porque sim.
CM: Hum, não gosto dessa resposta de porque sim.
CR1 sai da roda resmungando
CM: Outro dia alguém disse que a “polícia” parecia o leão. Quem pode contar isso
para CR6, que não estava aqui naquele dia?
CR2, CR3 e CR4 (falando todas ao mesmo tempo): a gente "falô" que a “polícia” era
"leião" (faz o som do rugido) porque ela é muito forte e mau (levanta os braços). Que
ela prende e não solta mais.
CR6: Solta sim!
CR1 (que até então estava fora): Solta e depois mata! (Fala e olha para os amigos
buscando cumplicidade).
CR2: Ô tia, ele tá falando de novo que vai "matá"!
CR4: "Leião" só prende e machuca... (fala baixinho), mas ele é mau!
CR1 (fala olhando para CR3): O “polícia” é mau e machuca, né? Eles foram lá no
beco e bateram no Robin, né? Ele ficou cheio de sangue, né? E foi pro hospital, né?
(CR3 concorda). Robin é meu primo e é legal.
CR3 (bastante exaltado, fala olhando para CR1): diz pra ele (referindo-se a CR4)
que o “policia” é mau e também mata. (CR1 afirma com a cabeça e conta que o
“polícia” também pegou o celular e dinheiro do pai dele. Neste momento, as crianças
falam ao mesmo tempo com CR4 e vão narrando alguma experiência truculenta, em
relação a polícia, que já presenciaram ou ouviram relatos dos pais. CR4, então,
concorda com os amigos).
(CM) pergunta, então, como e onde eles viram tudo aquilo acontecer. As crianças
contam que foi perto de casa, no beco, na “vilinha”.

A partir desse momento as crianças começam a imitar leão e ao mesmo
tempo relatam experiências negativas vividas com a entrada da polícia em suas
casas. São relatos de policiais batendo no rosto do pai ou do irmão, colocando a
arma na cabeça deles, arrombando porta, jogando móveis no chão, revirando
gavetas. Assim, de forma bem explícita, como se não percebessem a minha
presença, as crianças deixam claro o que pensam a respeito da violência que
presenciam diariamente e quanto isso as assusta.
As crianças foram informadas que o encontro está terminando, que elas irão
almoçar e que vamos embora. Perguntam e pedem para que voltemos ou deixemos
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os brinquedos com eles. Informamos as crianças que voltarei mais uma vez e no
final deixarei tudo na sala.
Após análise das falas é possível identificar algumas recorrências de
enunciados trazidos pelas crianças conforme descrito na tabela abaixo.

TABELA 2 - Episódio 2 - Distribuição das respostas identificadas nas falas das
crianças sobre a imagem do policial
Palavras
que
aparecem
frequência.Com sentido de...

com Número de vezes que a palavra
aparece nos diálogos

matar / morte

4

mau / ferocidade

3

Na Tabela 2, podemos observar que, apesar da reincidência das palavras
maldade, ferocidade e morte ser menor nas falas das crianças, ainda estão
presentes nas narrativas reafirmando o sentimento de medo e de perda por morte.

Entendendo as vozes das crianças... Episódio 2.
Assim como ocorreu no primeiro episódio com as crianças, foi possível
perceber que o sentimento de medo atravessa, de modo contundente, as falas dos
pequeninos, mas nem por isso as silencia.
As crianças relatam, com espantosa familiaridade, as experiências e o que
pensam sobre os momentos de violência em seu dia a dia.
Ao serem estimuladas, de forma natural, demonstram e relatam como
percebem a truculência policial.
Nas narrativas, estão presentes os momentos de agressão vividos por
parentes ou conhecidos.
Outro elemento constatado, foi a argumentação. Quando encontram alguém
que se opõe à ideia deles, imediatamente buscam apoio e cumplicidade nos demais,
para convencer os amigos destoantes de suas convicções. Tal ação dialoga com a
concepção da “infância com possibilidade de acontecimentos inusitados” e nesse
caminho “essa significação destaca o potencial criativo das crianças” (ANDRADE,
2014, p.148). Em suas considerações Andrade (2014), amparada por Moscovici
(2011), segue afirmando
que a influência se exerce em duas direções: da maioria para minoria e da
minoria para maioria sendo um processo recíproco que implica ação e
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reação tanto da fonte como do alvo em relações simétricas entre a maioria e
o desviante (p. 152, 153).

Episódio 3 - Caveirão e Scar não são personagens
Duração: 20’
A chegada à escola no dia em que esse episódio foi filmado, foi um pouco
diferenciada. Havia operação no morro e a quantidade de policiais, carros e
helicópteros sobrevoando era muito maior do que o que acontece normalmente.
Embora não houvesse tiroteio, só a presença do BOPE e da PM, de forma mais
ostensiva, deixava claro que, naquelas circunstâncias, tudo poderia acontecer. As
crianças estavam excitadas, mais falantes e agitadas. Foi proposto que todas se que
sentassem em círculo, para conversarmos. Não foi uma tarefa fácil; as crianças
queriam contar tudo o que tinham visto até chegarem à creche.
Entendendo o momento que estava sendo vivido ali, sentamo-nos e deixamos
que todas falassem o que quissessem. Todos falaram ao mesmo tempo, querendo
atenção e com a urgência de contar tudo, rápido e de uma só vez. Chamamos
atenção para o fato de que se todos falassem juntos, não conseguiríamos entender
e de que era necessário que cada uma prestasse atenção no que outra estáva
falando. Não sei bem se entenderam ou só acataram a orientação. Fato é que
concordaram. Aos poucos, vão ficando menos agitados. Alguns lembraram que este
seria nosso último encontro. Pegamos a maquete, os brinquedos, armamos tudo no
chão, começamos a brincar e os diálogos se iniciaram:
CR6: (pega no rosto da pesquisadora para demonstrar que quer atenção total): O
“Policia” tem uma arma beeeem grande (e faz o gesto com a mão). Perguntado
sobre como viu, respondeu que a arma estava bem pertinho dele. CR4 fala que
também viu e saiu correndo. Perguntado por que ele saiu correndo, ele responde
que o “polícia” ia matar ele. Dizemos que não, que a polícia não ia matar. Ele insiste
em dizer que ia matar sim. CR1, CR2, CR3, CR5 CR6, e CR7 concodaram que ia
matar, sim. Argumentamos que a “policia” apenas pega o bandido. Nossa
observação causou alvoroço.
CR5 diz que não é só bandido, não. Conta que o “polícia” pegou o irmão e o tio dele.
CR8 diz que o “polícia” também levou a mãe. Vale informar que alguns dos parentes
citados de alguma forma têm envolvimento com algo fora da lei. A partir daí as
crianças voltam a falar juntas. São falas que trazem a experiência de quem
presenciou a truculência da polícia com familiares, vizinhos. Retomo o diálogo
relembrando o de dias anteriores.
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CM: Outro dia alguém disse que a polícia era igual ao Caveirão. CR3 levanta a mão
e diz: Eu! Entendi. Me diz uma coisa: Igual ao Caveirão como? CR3 levanta as
sobrancelhas e arregala os olhos, fazendo uma cara feia. Brinco e digo: Ui, que
medo! Ele diz: Sou forte e feroz! Não “percisa” ficar com medo; é de mentirinha.
CR4 entra na conversa e diz. Ele (o Caveirão) atira, mas não mata. CR2 afirma que
mata, sim, e chama CR5, CR3, CR1 para confirmar. Dizem, todos ao mesmo tempo,
que o Caveirão e a polícia levam as pessoas (não chamam de bandidos), e, depois
elas morrem. CR2 fala para CR4 que fulano entrou no Caveirão e depois caiu na
vala. Conta que depois vão para o cemitério e encontram com Deus.
CM: Me surpreendo (é a primeira vez que Deus aparece). Pergunto se Deus está no
cemitério? Uns respondem tááááá! Continuo... Vocês sabem onde é o cemitério?
Respondem que não com a cabeça e dizem que é lá looonge!
As crianças brincaram mais um tempo com os brinquedos e informamos que
está quase na hora do almoço e que vamos embora. Eles nos convidam para
almoçar. Convite prontamente aceito!
Após análise das falas é possível identificar algumas recorrências de
enunciados trazidos pelas crianças conforme descrito na tabela abaixo.

TABELA 3 - Episódio 3 - Distribuição das respostas identificadas nas falas das
crianças sobre a imagem do policial
Palavras
que
aparecem
frequência. Com sentido de...

com Número de vezes que a palavra
aparece nos diálogos

matar / morte

4

mau / ferocidade

5

Comparada com a Tabela 1, podemos afirmar que a reincidência das palavras
é menos expressiva.

Contudo, o diálogo a respeito das ações dos policiais foi

aprofundado pelo fato de elementos que pertencem à realidade das crianças terem
sido associados a componentes que relacionados ao tema da morte, como cemitério
e Deus.

Entendendo as vozes das crianças... Episódio 3.

A presença de maior efetivo da polícia na comunidade, apesar de
ameaçadora, suscitou novos elementos aos dos significados atribuídos aos policiais
e trouxe novas representações a respeito da morte e da figura de Deus. Como
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descrito antes, ao comentarmos com as crianças que o policial somente pega o
bandido, as crianças nos apresentam a apreensão que fazem da realidade,
mostram-nos que no cotidiano, na realidade deles, a polícia não pega apenas o
bandido, pega os familiares deles. Mesmo estes tendo algum tipo de envolvimento
com a criminalidade, para as crianças são pessoas que representam o bem que a
polícia não representa para elas, porque humilha, prende e mata pessoas que eles
não reconhecem como criminosos.
Outro aspecto a destacar é a relação que estabelecem entre o real e o
imaginário, quando uma das crianças diz ser de mentirinha quando imita o policial
que é igual ao Caveirão. Os temas da maldade, ferocidade e morte são retomados
mais uma vez e emergem do relato a vala, o cemitério e a figura de Deus, na
narrativa de que o Caveirão leva as pessoas que, depois, caem na vala, vão para o
cemitério e se encontram com Deus. Existe uma sequência lógica estabelecida nos
diálogos, reproduzida ou não a partir de falas dos adultos com quem convivem
essas crianças. Fato é que as crianças elaboram, formulam hipóteses e atribuem
significados ao que acontece na comunidade em que vivem e buscam meios para
lidar dar com as situações que vivenciam no cotidiano. Confirmando que são
protagonistas de suas próprias histórias e sujeitos dessa pesquisa.

4.1 ANALISANDO E DISCUTINDO OS RESULTADOS

Percebemos que, para as crianças envolvidas na pesquisa, a figura do policial
está atrelada a maldade e ferocidade. Em alguns momentos se aproximam da
"farda" de modo positivo, pois querem o boneco para brincar. Por outro lado, em
seus diálogos fica evidente o medo da truculência que observam e vivem
constantemente.
Sobre esse comportamento e participação das crianças como sujeitos,
Duveen nos convida a refletir que
se examinarmos os processos através do quais as crianças
incorporam as estruturas do pensamento de sua comunidade e
adquire assim um lugar como participante competente e funcional
nessa comunidade, eles nos apresentam um campo de investigação
que pode ser fonte de questões produtivas e contribuições
construtivas para a própria Teoria das Representações Sociais.
(DUVEEN, 2011.p.209).
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Ao propormos a brincadeira com os brinquedos que representam pessoas e
elementos que circulam na comunidade onde vivem, tínhamos clara intenção que as
crianças falassem por si e de que falassem entre elas.
A criança pequena fala sozinha e, nesse momento, o pensamento está se
organizando. Assim, as crianças envolvidas na pesquisa estão em momento de fala
egocêntrica. Falam para organizar o que estão pensando. Essa é uma teoria
apresentada por Piaget e Vygostsky, porém cada teórico a utiliza de forma
diferenciada.
Para Piaget, a fala ocorre de dentro para fora; já para Vygotsky, ela ocorre de
maneira oposta. Piaget conceitua a fala egocêntrica como indicativa de que o
desenvolvimento sai do indivíduo para o mundo. Para Vygotsky, é o mundo que
organiza o sujeito. Então, as crianças pequenas, embora ainda utilizem o recurso de
falar alto e sozinhas para organizarem seu interior, já estão refletindo a partir das
influências das próprias experiências e do meio onde estão inseridas.
Nos diálogos observados, as crianças apresentam, de forma natural, seu
contato com a violência que vivenciam diariamente. Em suas narrativas, a maldade
está presente e se apresenta na descrição das ações da polícia ao entrarem em
suas casas, no uso da metáfora de animais (“cachorro bravo” e “leão”) e no
Caveirão.
Considerando a representação de polícia para os pequenos, ficou
evidenciado que para as crianças a figura do policial representa a maldade.
Na Figura 6 , apresentamos o esquema representacional da polícia para as
crianças. Percebe-se que os significados atribuídos aos policiais não são positivos e
revelam dados inquietantes porque policiais que deveriam inspirar segurança.
Inspiram medo e trazem à memória delas situações cotidianas e que envolvem
medo.
Segundo Dias (2005), [...] é a metáfora, com suas múltiplas possibilidades de
combinação, que possibilita a mediação entre a realidade e pensamento. Assim, as
metáforas, “leão ferroz”, “cachorro latindo”, “leão pisando no pescoço do pássaro” e
“Caveirão” revelaram uma relação de subjulgação impressa pela figura do policial
por uso da força, de modo a gerar medo nas crianças.
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Figura 8 - Esquema representacional da “polícia” para as crianças

Leão feroz

Cachorro latindo

Medo
Caveirão
Leão pisando no
pescoço do Zazu

4.2 METÁFORAS... O CAMINHO PARA EMERSÃO DA REPRESENTAÇÃO

A metáfora é, ao mesmo tempo, um produto, resultado de um processo, e o
processo pelo qual o ‘novo’ é assimilado nas representações prévias.
O processo de metaforização se faz pela transformação do ‘objeto’ em algo
que se apresenta como uma ‘imagem’, materializando-o na forma inteligível
para o grupo social, a qual é o ponto de apoio ou âncora das significações
postas na metáfora (MAZZOTTI, 1998 p.10).

Recém chegadas a um mundo já estabelecido com representações
partilhadas nos grupos dos adultos, as crianças vão atribuindo significados ao novo.
No caso dessa pesquisa, durante as situações observadas e registradas nas
filmagens, surgiram metáforas espontâneas que as crianças estabeleceram para os
policiais. Dias ( 2005, p.201) nos diz que:
O ser humano é um ser sensível que, diante do mundo, busca significações,
o que torna seu pensamento dinâmico por excelência. [...] o pensamento
(metafórico por sua própria constituição) é formado por uma rede de
relações simbólicas apropriadas culturalmente, mas elaboradas e recriadas
pelo sujeito a partir de condições internas próprias .

Segue abaixo a figura com as metáforas representadas pelas crianças.
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Figura 9 - Esquema representacional da “polílcia” em imagens expressas pelas crianças

Os elementos que coordenam os discursos das crianças a respeito da figura
do policial foram estabelecidos através das metáforas “cachorro mau”, “leão ferroz” e
“Caveirão mau”, apontando para sentimento de medo despertado pelas ações
policiais que elas, as crianças, vivenciam em seu cotidiano. Por essa razão, as
metáforas se constituem um recurso adequado para se estudar o modelo figurativo
da representação.
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4.3 ESQUEMA REPRESENTACIONAL... PISTA DO MODELO FIGURATIVO NO
FUTURO?

O esquema apresentado na Figura 10 aponta um caminho para se chegar ao
que poderia ser considerado um modelo figurativo de uma possível representação
social da “polícia” para as crianças.

Medo

leão ferroz e mau
cachorro latindo e mau

Caveirão
Figura 10 - Modelo figurativo da representação social de “policia” para as crianças – uma hipótese
interpretativa

A partir da análise da Figura 10 é possível inferir que a ideia do medo
sustentada pelas crianças a respeito do policial está baseada na observação nas
ações dos policiais no interior da comunidade. Assim, os elementos elencados no
esquema podem compor o modelo figurativo indicado por Moscovici que considera
que este é instaurado por processos figurativos. Para o autor, a figura expressa mais
do que uma imagem, é uma produção do sujeito (Moscovici, 2012). Nesse sentido,
por meio das metáforas naturalmente estabelecidas pelas crianças, foi possível
caracterizar o modelo figurativo por este resultar de um processo de classificação do
policial (MAZZOTTI, 2008). Deste modo, o medo foi revelado pelas metáforas, “cão
ferroz”, “leão ferroz e mau”, “Caveirão”, que surgiram na conversa com o grupo de
crianças, na brincadeira com a maquete e as explicações dadas sobre elas
versavam sobre a maldade do policial.

86

De acordo com Moscovici (2012), o modelo figurativo se insere no meio social
como expressão do “real”. Nesse caminho, a forma como as crianças representam a
figura do policial corresponde à realidade delas. É a partir da realidade dos sujeitos
históricos e subjetivamente construídos que se transformam as representações
sociais, teorias do senso comum, formada a partir dos saberes partilhados pelos
grupos (MOSCOVICI, 2012).
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MAIS QUESTÕES DO QUE CONCLUSÕES

Sonhar mais um sonho impossível
Lutar quando é fácil ceder
Vencer o inimigo invencível
Negar quando a regra é vender
(Versão de Chico Buarque e Ruy Guerra)

Caminhar por um estudo que busca representar a fala da criança pequena é
uma atividade que desperta sentimentos diversos. Em um primeiro momento,
podemos acreditar que discorrer sobre infância e criança é, de certa forma, uma
tarefa fácil ou simples, por se tratarem de conceitos que representam o ser humano
em uma etapa de vida tão comum e concernente a todos ou ainda por considerar
que, por serem ainda tão pequenos não são sujeitos da própria história e, assim,
poder ignorar as experiências que vivem.
Podemos perceber que as representações que formamos a respeito de
criança permeiam nosso cotidiano e se formam nas relações sociais infantis que
participamos quando estamos com as crianças na vizinhança ou na escola. Diversas
são as situações em que adultos se veem diante de uma criança. Mesmo quando a
criança não faz parte das nossas relações pessoais, percebemos que acima de
tudo, independentemente da relação que temos, já possuímos uma ideia sobre ela.
Esquecemos, porém, que esses pequenos, seja nas instâncias institucionais,
nos meios de comunicação midiáticos ou informais, sofrem influência na sua
elaboração, por meio de processos de influência social (JODELET, 2001). Nesse
contexto, a proposta do estudo buscou analisar o conhecimento compartilhado pelas
crianças pequenas em relação à polícia, com quem convivem diariamente.
O percurso escolhido nesta pesquisa teve como foco a análise de uma
realidade social que tem sido negligenciada: o impacto da violência nas crianças
pequenas, cuja, representações são compreendidas como um espaço/tempo
dinamizado pelas relações sociais e pelas tentativas de explicação do mundo, pelas
ações e falas dos pequenos e dos objetos sociais, advindas da realidade do senso
comum, que conferem um novo valor ao pensamento social e constituem-se em
representações sociais.
Para essa investigação foi realizada um levantamento das políticas de
segurança, bem como as medidas policiais na cidade do Rio de Janeiro desde os
anos de 1990. Foi possível identificar que foram desenvolvidas políticas de
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segurança na cidade do Rio de Janeiro e que estas políticas geraram como
resultados uma polícia distinta: a que opera no asfalto e a que opera no “morro”. A
descrição e a observação do contexto social da creche também se constituiu em um
dos objetivos propostos

para essa pesquisa, levando em consideração a

perspectiva da abordagem microgenética. Desse modo, foi possível estabelecer
relações com as Representações Sociais de “polícia” elaboradas pelas crianças e
compreender desses significados dialogando com a teoria do desenvolvimento
infantil.
Na tentativa de mudança dessa imagem, mais uma política foi desenvolvida
com a implantação das UPP em 38 comunidades cariocas, inclusive no Complexo
do São Carlos. Diante deste cenário estão as crianças que pensam e elaboram
significados que são revelados nos grupos sociais do qual fazem parte. Entender
esse contexto foi fundamental para se estabelecer relações com as representações
de “polícia” elaboradas pelas crianças.
Assim, tendo as crianças como informantes, o estudo buscou saber qual é
Representações Sociais de polícia para as crianças, como elas simbolizam e como o
vivido por elas anunciam ideias, considerações e relações. Foi possível perceber
que, apesar da influência do adulto na vida dos pequenos eles, mesmo com pouca
idade, conseguem utilizar estratégias para inferir, negociar e argumentar, dando voz
aos seus pensamentos e sentimentos.
Para as crianças envolvidas na pesquisa, a figura do policial está atrelada a
ideias de maldade e ferocidade. Porém, por diferentes sentimentos que a farda
desperta, elas querem as algemas, o helicóptero e os bonecos policiais para brincar
e deixam claro, em suas falas, a intenção de utilizar esses objetos para dar
legimidade as ações agressivas. Ainda assim, em seus diálogos, fica evidente o
medo da truculência que observam e vivem constantemente.
Do ponto de vista das possibilidades, a pesquisa tem o papel de cobrir “lacunas”
acerca da problemática investigada. Considerando a situação de crianças que
moram em comunidades/favelas, a pesquisa passa a ter também o papel político,
ético e pedagógico de denunciar formas de violência e de maus-tratos sofridas pelas
crianças. Nesse aspecto, a pesquisa, é como um campo aberto, e visa buscar
elementos introdutórios e provisórios para a realização de futuros trabalhos por
outros pesquisadores e nos provoca várias indagações: como educar crianças em
contextos tão violentos? É possível pensar em uma “educação em valores”, como
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propõe Piaget, Wallon e Vygotsky? O que fazer quando as crianças gostam do
traficante (o tio, o irmão, o pai...) e rejeitam a polícia (o estranho que invade,
bate...)?. O que as escolas e os educadores podem fazer quando crianças crescem
afetadas pelas trocas sociais estabelecidas pels disputas presentes no complexo
contexto social no qual estão inseridas, onde a imagem do bandido é silenciada e a
do policial representa a maldade? É possível mensurar o impacto da violência
policial na saúde emocional, na aprendizagem escolar das crianças e na formação
deste sujeito como cidadão? Como as secretarias de Educação, de Segurança
Pública, de Saúde e de Desenvolvimento Social dialogam, numa perspectiva de
responsabilidade sobre a infância carioca, diante da imagem que a criança tem
deste policial?
Com base nos estudos realizados, entendemos que o primeiro passo já foi dado,
ao tentar mostrar que a violência, presente nos espaços mais fragilizados, atinge de
forma cruel e crescente o universo infantil e deve ser compreendida enquanto
aspecto social que interfere direta e indiretamente no processo de desenvolvimento
e educativo do indivíduo.
É importante e interessante ressaltar que muitos estudos ainda precisam ser
realizados dentro dessa temática, até que a coletividade de nossa sociedade a tome
como responsabilidade de todos.
Espera-se que as secretarias envolvidas possam refletir acerca da necessidade
de um trabalho ainda mais coletivo que reverta a situação de violência constante,
presente na vida dos meninos e meninas dessa cidade de São Sebastião do Rio de
Janeiro.

90

REFERÊNCIAS
ABRIC, Jean Claude. Abordagem Estrutural das Representações Sociais:
Desenvolvimentos Recentes. Tradução: Pedro Humberto Faria Campos:1994
ALMEIDA, Angela Maria de Oliveira. Abordagem societal das representações
sociais. Sociedade e Estado. Brasília, v. 24, n. 3, p. 713-737, Dez.2009.
Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269922009000300005&l
ng=en&nrm=iso. http://dx.doi.org/10.1590/S01069922009000300005. Acesso em
08/12/2018.
ALVES, Fatima. LANGE, Wolfram Johannes. BONAMINO, Alícia Maria Catalano de.
A geografia objetiva de oportunidades educacionais na cidade do Rio de Janeiro. In:
RIBEIRO, Luiz Cesar Queiroz; et al. (org.). Desigualdades urbanas,
desigualdades escolares. Rio de Janeiro: Letra Capital: Observatório das
Metrópoles: IPPUR/UFRJ, 2010.
ALVES-MAZZOTTI, Alda-Judith. Histórias de vida de professores, formação e
representações sociais: uma proposta de articulação. Revista de Educação
Pública. Cuiabá. v. 24, n. 55, p. 81-101, jan./abr. 2015 Disponível em:
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/2089

ALVES-MAZZOTTI, Alda-Judith; GEWANDSZNAJDER, Fernando. O método nas
ciências naturais e sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo:
Pioneira, 1999.
ANADON, Martha. MACHADO, Paulo Batista. Reflexões teórico-metodológicas
sobre as representações sociais. Salvador. UNEB. 2001.
ANDRADE, Daniela Barros da Silva Freire. O lugar feminino na escola: um estudo
em representações sociais. Orientador: Clarilza Prado de Sousa. 2006. 271f.
(Tese) Doutorado em Educação. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo: São
Paulo, 2017. Disponível em:
https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/16255/1/DANIELA%20FINAL%20OK.pdf.
Acesso em: 17/11/2018.
.
ANDRADE, Daniela Barros Silva Freire. A criança nas entrelinhas dos discursos de
acadêmicos brasileiros sobre professor da educação infantil. Revista de Educação
Pública. Cuiabá, v.22, n.49/1, p.361-377, 2013. Disponível em:
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/920/0.
Acesso em: 29/09/2007.
ANDRADE, Daniela Barros Silva Freire. In: CHAMON, Edna Querido de Oliveira.
GUARESCHI, Pedrinho Arcides. CAMPOS, Pedro Humberto Faria.(org). Textos e
Debates em Representação Social. A infância como objeto de Representações e
as crianças como sujeitos que elaboram novos sentidos sobre a realidade: sutilezas
de um debate. Porto Alegre: ABRAPSO, 2014.
ANDRADE, Daniela Barros Silva Freire. A criança na educação infantil: por entre
Emílias e Chapeuzinhos. Revista de Educação Pública, [S.l.], v. 16, n. 31, p. 97-

91

104, jun. 2017. Disponível em:
http://www.periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/5
1883419. Acesso em 02/11/2018. doi: http://dx.doi.org/10.29286/rep.v16i31.5188
ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. Tradução: Dora
Flaksman Rio de Janeiro: Guanabara, 1981.
BALDWIN, Alfred. A teoria de desenvolvimento da criança. São Paulo: Pioneira,
1973.
BAUER, Martin W. GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e
som: um manual prático. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2002.
BAKHTIN, Mikhail (V.N. Volochinov) Marxismo e filosofia da linguagem. Tradução
de Michel Lauch e Iara Frateschi Vieira. 6.ed. São Paulo: Editora Huritec, 1995
BELTRAME, José Mariano. Todo dia é segunda feira. Rio de Janeiro: Editora:
Sextante, 2014.
BETTELHEIM, Bruno. Uma vida para seu filho. São Paulo. Editora Campus, 1988.
BOGDAN, Robert. BLIKEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação. Uma
introdução à teoria e aos métodos. In: ALCÂNTARA, Alessandra. OSÓRIO, Antonio
José (org.). Os amigos do Facebook: espaços lúdicos e relações sociais da
infância contemporânea. Porto: Porto Editora, 1994
BRASIL, Congresso Nacional. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei
n. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Base da
Educação Nacional. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 20
de dezembro de 1996.
BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069, de 13 de Julho de
1990.
BRASIL. Ministério da Educação. Referencial Curricular para Educação Infantil.
Introdução, V.1 e V.2. Brasília: Secretaria de Educação Básica, 1998.
BRASIL, Ministério da Educação. Projeto de cooperação técnica MEC e UFGS
para construção de Orientações Curriculares para a Educação Infantil. Autores
da Infância. Brasília: Secretaria de Educação Básica, 2009.
BRASIL. Orientações Curriculares para a Educação Infantil, Rio de Janeiro:
Secretaria Municipal de Educação, 2010.
BRASIL, Emenda Constitucional nº 53, 2006.
BRASIL, Censo Escolar 2016 – Disponível em
http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos. Acesso em 19/11/2017.
BURGOS, Marcelo Baumann e PAIVA Angela Randolpho (Org). A Escola e a
Favela. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2009

92

BURGOS, Marcelo Baumann. PEREIRA, Luiz Fernando Almeida. CAVALVANTI,
Mariana. BRUM, Mario. AMOROSO, Mauro. O Efeito UPP na Percepção dos
Moradores das Favelas. Revista Desigualdade & Diversidade, 11: 49-97.
Disponível em: http://desigualdadediversidade.soc.pucrio.br/media/4artigo11.pdf.
PUC-Rio. Rio de Janeiro. Acesso em: 10/03/2019.
CAMPOS, Pedro Humberto Faria, Editorial, Revista ADM.MADE. Disponível em:
revistaadmmade.estacio.br/index.php/pkcroraima/about/editorialTeam. Acesso em:
10/03/2018.
CAMPOS, Pedro Humberto Faria. O estudo da ancoragem das Representações
Sociais e o campo da Educação. Revista da Educação Pública. Cuiabá, v. 26, nº
63, p. 775-797, set./dez. 2017.
CASTORINA, José Antonio. A teoria das representações sociais e a psicologia de
Vygotsky: o significado de uma análise comparativa. In: ENS, R. et al (org.).
Representações sociais: fronteiras, interfaces e conceitos. Curitiba: Champagnat,
2013. p. 37-63.
COSTA, Wagner Augusto da. ALMEIDA, Marcos Ozorio de. Teoria das
representações sociais: uma abordagem alternativa para se compreender o
comportamento cotidiano dos indivíduos e dos grupos sociais. Revista de
Educação Pública, UFMT, v. 7, n. 13, jun/dez 1999. Disponível em:
http://www.ie.ufmt.br/revista. Acesso em: 15/08/2018.
CHOMBART DE LAUWE, Marie-José. Um outro mundo: A Infância. Tradução de
Noemi Kon. São Paulo: Perspectiva: Editora da Universidade de São Paulo, 1991.
CHOMBART DE LAUWE, Marie-Jose. FEUERHAHN, Nely. A Representação Social
na Infância. In: JODELET, Denise (org.). As Representações Sociais. Rio de
Janeiro. EdUERJ, 2001.
CUNHA, Neiva Vieira da. MELLO, Marco Antonio da Silva. Novos conflitos na
cidade: A UPP e o processo de urbanização na favela. Dilemas, v. 4, p. 371-401,
2011.
DOISE, Willem. Da Psicologia Social à Psicologia Societal. Psicologia: Teoria e
Vol. 18 n. 1, pp. 027-035. 2002
DUVEEN, Gerard. Crianças enquanto atores sociais: As Representações Sociais em
desenvolvimento. In: GUARESCHI, Pedrinho e JOVCHELOVITCG. (org.). Textos
em Representações Sociais.12. Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. p.209-238
FERRIANI, Maria das Graças Carvalho. A inserção do enfermeiro na saúde escolar:
análise crítica de uma experiência. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v.
45, n. 1, p. 91, Mar. 1992 . Disponível em
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S003471671992000100019&l
ng=en&nrm=iso. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-71671992000100019. Acesso em
16/06/2019.

93

FLEURY, Sonia. Militarização do social como estratégia de integração - o caso
da UPP do Santa Martha. Sociologias, Porto Alegre, ano 14, n. 30, mai./ago. 2012,
p. 194-222.
FRANCO, Marielle Francisco. UPP – A Redução da Favela em Três Letras: Uma
Análise da Política de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Orientadora: Profª. Drª. Joana D‟Arc Fernandes Ferraz. 136f. Dissertação (Mestrado
em Administração). Universidade Federal Fluminense, 2014.
FREITAS, Maria Teresa de Assunção. O Pensamento de Vygotsky e Bakhtin no
Brasil. Campinas: Papirus, 1994.
GABEIRA. Fernando. Depoimento [09 set. 2010]. Site Terra: Gabeira critica Cabral
e diz que UPP não resolve segurança. Disponível em:
http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/eleicoes/rj-gabeira-critica-cabral-e-diz-queupp-nao-resolveseguranca,e478f5ed60e2d310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
Acesso em 23/04/2018.
GALVÃO, Izabel. Henri Wallon: uma concepção dialética do desenvolvimento
infantil. 7ª.ed. p.34. Petrópolis, RJ: Vozes, 2000.
GÓES. Maria Cecília Rafael de. A abordagem microgenética na matriz históricocultural: Uma perspectiva para o estudo da constituição da subjetividade. Cadernos
Cedes, ano XX, nº 50, Abril/2000.
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Segurança Pública
Boletim da Polícia Militar nº120, de 27 de junho de 1984 - NOE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Segurança Píblica.
Decreto-Lei nº 11.094, de 23 de março de 1988 – CIOE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Secretaria de Segurança Pública.
Decreto nº 16.374, de 19 de janeiro de 1991 - BOPE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Instituto de Segurança Pública: a
Segurança Pública em números, Evolução dos principais indicadores de
criminalidade e atividade policial no Estado do Rio de Janeiro. Disponível em
http://www.upprj.com/index.php/estudo_publicacao. Acesso em 10/05/2018.
GUARESCHI, Pedrinho. Apresentação à edição brasileira. In: MOSCOVICI, S. A
psicanálise, sua imagem e seu público. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012, p. 7-17.
HEYWOOD, Colin. Uma história da infância: da Idade Média à época
contemporânea no Ocidente. Tradução: Roberto Cataldo Costa. Porto Alegre:
Artmed, 2004.
JAVEAU, Claude. Criança, Infância(s), Crianças: Que objetivo dar a uma ciência
social da infância? Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol. 26, n. 91, p.
379-389, Maio/Ago. 2005. Disponível em http://www.cedes.unicamp.br . Acesso em
22/04/2018.

94

JODELET, Denise. Representações Sociais: um domínio em expansão. In:
JODELET, Denise (Org) As Representações Sociais. Tradução: Lilian Ulup. Rio de
Janeiro: EdUERJ, 2001.
JESUÍNO, Jorge Correia. Um conceito reencontrado. In: ALMEIDA, Angela Maria de
Oliveira.; SANTOS, Maria Fátima de Souza; TRINDADE, Zeidi Araújo. A Teoria das
Representações Sociais: 50 anos. Brasília: TechnoPolitik, 2011, p.33-57.
LIMA, Rita de Cássia Pereira. GONÇALVES, Marlene Fagundes Carvalho (orgs).
Sujeitos, escola, representações. Florianópolis: Ed. Insular, 2006.
LÜDKE, Menga. ANDRE, Marli. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas.
São Paulo (SP): EPU; 1986.
LUSTING, Andréa Lemos; CARLOS, Rinalda Bezerra; MENDES, Penha Resende.
Criança e infância: contexto histórico social. Disponível em
http://www.grupeci.fe.ufg.br/up/693/o/TR18.1.pdf. Acesso em 27/12/2018. 2018.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. 1a ed. São Paulo:
Pioneira, 1994.
KISHIMOTO, Tizuko Morchida (Org.). Jogo, Brinquedo, Brincadeira e a
Educação. SP: Ed. Cortez, 2005.
KRAMER, Sonia. A política do pré-escolar no Brasil: A arte do disfarce. 9ª. Ed.
Rio de Janeiro: Cortez, 2011.
KRAMER, Sonia (coord.), Pereira, Ana Beatriz Carvalho, Oswald, Maria Luiza, Assis,
Regina de. Com a pré-escola nas mãos. Uma alternativa curricular para a
Educação Infantil. São Paulo: Ática, 2006.
KRAMER, Sonia. LEITE, Maria Isabel (org.). Infância: fios e desafios da pesquisa.
5ª ed. Campinas: Papirus, 1996.
KOLL, Martha de Oliveira. Vygotsky: Aprendizado e desenvolvimento: um
processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 2010.
MAZZOTTI, Tarso Bonilla. Metáfora: figura argumentativa central na coordenação
discursiva das representações sociais. In: CAMPOS, P.H.F. LOUREIRO, M.C.S.
(org). Representações Sociais e Práticas Educativas. Goiânia: Ed. UCG, 2003. p.
89-102.
MAZZOTTI, Tarso Bonilla. Lógica natural ou algoritmo? Rio de Janeiro: Educação
e Cultura Contemporânea, v. 1, nº 2, 2004.
MAZZOTTI. Tarso Bonilla. A virada retórica. Rio de Janeiro: Educação e Cultura
Contemporânea, v. 4, nº 8, p. 77-104, jul/dez, 2007.
MAZZOTTI. Tarso Bonilla. Núcleo figurativo: themata ou metáforas? Psicologia da
Educação. São Paulo, 14/15, 1º e 2º sem de 2002, p. 105-114. Disponível em:

95

https://revistas.pucsp.br/index.php/psicoeduca/article/view/31923/22135. Acesso em:
22/09/2017.
MAZZOTTI, Tarso Bonilla. Investigando os núcleos figurativos como metáforas. In: I
Jornada Internacional sobre Representações Sociais. Natal-RN, 1998, p. 1-12.
CD-ROM.
MEIRA, Luciano. Análise microgenética e videografia: ferramentas de pesquisa em
psicologia cognitiva. Temas em psicologia. Ribeirão Preto, v. 2, n. 3, p. 5971, dez. 1994. Disponível em
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413389X1994000300007&lng=pt&nrm=iso . Acesso em 03/04/2019.
MISSE, Michel. Mercados ilegais, redes de proteção e organização local do crime no
Rio de Janeiro. Estudos Avançados (USP. Impresso), v. 21, p. 139-157, 2007.
Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0103-40142007000300010 . Acesso em
05/11/2018
MISSE, Michel. Crime Organizado e crime comum no Rio de Janeiro: Diferenças e
afinidades. Revista de Sociologia e Política. 2014. Disponível em
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=23821151003. Acesso em 23/04/2018.
MOSCOVICI, Serge. MARKOVÁ, Ivana. Ideias e seu desenvolvimento: Um diálogo
entre Serge Moscovici e Ivana Marková. In: MOSCOVICI, S. Representações
Sociais: investigação em Psicologia Social. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2003.
MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: investigações em psicologia
social. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.
MOSCOVICI, Serge. A Psicanálise, Sua Imagem e Seu Público. Tradução: Sonia
Fuhrmann. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2012.
OLIVEIRA, Zilma Ramos de. Educação Infantil: Fundamentos e Métodos. 2º Ed.
São Paulo: Cortez, 2003.
OLIVEIRA. O Trabalho do professor na Educação Infantil. 1ª Ed. São Paulo:
Biruta, 2012.
PASCHOALIN, Maria Aparecida. Gramática: teoria e exercícios. Renovada. São
Paulo, 2008
PEREZ, Juan. KALAMPALIKIS, Nikos. LAHLOU, Saadi. JODELET, Denise.
APOSTOLIDIS, Themis. In memoriam Serge Moscovici (1925-2014). Psicologia e
Saber Social. 3. 182-190. 2014. Disponível em
https://www.researchgate.net/publication/273459143_In_memoriam_Serge_Moscovi
ci_1925-2014 . Acesso em 23/03/2019
PIAGET, Jean. A formação do símbolo na criança: imitação jogo e sonho,
imagem e representação. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

96

PIAGET, Jean. A Epistemologia Genética. São Paulo: Martins Fontes, 2012.
PINHEIRO, Eliana Moreira; KAKEHASHI, Tereza Yoshiko; ANGELO, Margareth. O
uso de filmagem em pesquisas qualitativas. Rev. Latino-Am Enfermagem, Ribeirão
Preto, v. 13, n. 5, p. 717-722, Oct. 2005. Available from
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010411692005000500016&lng=en&nrm=iso. http://dx.doi.org/10.1590/S010411692005000500016. Acesso em 07/04/2019.
PIZZOLANTE, Horácio Nogueira. Desvendando o cotidiano urbano militarizado.
Dissertação. Orientador: Prof.Dr. Alvaro Henrique de Souza Ferreira. 91 f.
Mestrado em Geografia. PUC/RJ, 2018
POCHMANN, Marcio. Processo de exclusão social no Brasil, Rede Social de
Justiça e Direitos Humanos. Disponível em
http://www.social.org.br/relatorio2003/relatorio020.htm . Acesso em 04/03/2019.
POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999.
PUFF, Jefferson. Quatro visões sobre a crise e o futuro das UPPs no Rio. BBC
Brasil no RJ, 2016.
QVORTRUP, Jeans. Visibilidade das crianças e da infância. Linhas críticas: revista
da Faculdade de Educação. Brasília-DF, vol. 20, n. 41, p. 23-42, jan/abril, 2014.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. Rio de Janeiro: exemplo de metrópole partida e
sem rumo? In: 20° Encontro Anual da ANPOCS, 1996, Caxambu. Anais do 20º
Encontro Anual da ANPOCS. São Paulo: ANPOCS, 1999.
RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz. KOSLINSKI, Mariane Campelo. A cidade contra a
escola? O caso do Município do Rio de Janeiro. Revista Contemporânea de
Educação, v. 4, p. 351-378, 2009.
RJ: BOPE mostra ao FBI como age em favelas. G1. Rio de Janeiro. 11de junho
de 2007. Notícias. Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL491405606,00.html Acesso em 12/01/2019.
ROSE, Diana. Análise de imagens em movimento. In: Bauer MW, Gaskell G,
editores. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis (RJ):Vozes;
2002. p.343-64
SÁ, Celso Pereira de. A Construção do Objeto de Pesquisa em Representações
Sociais. Rio de Janeiro. Ed.UERJ, 1998.
SANTOS, Geniana. As representações sociais de licenciandos em pedagogia
da UFMT, campus Cuiabá, sobre conhecimento. Orientadora: Profª Drª Daniela
Barros da Silva Freire. 204f. (Dissertação) Mestrado em Educação – PPGE da
Universidade Federal do Mato Grosso. Cuiabá, 2009.

97

SANTOS, Ivan Soares dos. Representações Sociais de Unidades de Polícia
Pacificadora (UPP) por Professores de Escolas Públicas no município do Rio
de Janeiro e seus efeitos no entorno escolar. Orientadora: Profª Drª Rita de
Cassia Pereira Lima. 189f. (Tese) Doutorado em Educação. Universidade Estácio de
Sá. Rio de Janeiro, 2016.
SANTANA, Gustavo Clayton Alves. Favela e controle estatal: um estudo em
representações sociais. Orientador: Prof. Dr. Ricardo Vieiralves de Castro 134f.
(Dissertação) Mestrado em Psicologia Social. Instituto de Psicologia, Universidade
do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.
SARDINHA, Tony Beber. Metáfora. São Paulo: Parábola, 2007.
SARMENTO, Manuel Jacinto. Gerações e alteridade: interrogações a partir da
Sociologia da infância. Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 91, p. 361-378,
maio/ago. 2005.
SARMENTO, Manuel Jacinto. As Culturas da Infância nas Encruzilhadas da
Segunda Modernidade. In: CESARIA. Ana Beatriz (org.). Crianças e Miúdos:
perspectiva sociopedagógicas da infância e educação. Lisboa: ASA, 2004.
SARMENTO, Manuel Jacinto. Imaginário e culturas da infância. As marcas dos
tempo: A interculturalidade nas culturas da infância. Braga: Universidade do
Minho, 2002. Disponível em
http://www.titosena.faed.udesc.br/Arquivos/Artigos_infancia/Cultura%20na%20Infanc
ia.pdf . Acesso em 23/10/2018.
SCARABELLO, Alfredo Suppia. As Reformas do Rio de Janeiro no início do
sec. XX. Revista Pré.Univesp, 2017. Acesso em 23/03/2019.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Quantos somos, SME. Disponível em
http://www.rio.rj.gov.br/web/sme. Acesso em setembro de 2019.
SIAULYS, Mara Olímpia de Campos. Brincar para todos. Brasília: MEC/SEESP.
2005.
SOARES, Carolina Zuccarelli. Segregação residencial, capital social e
desigualdades educacionais no Rio de Janeiro. Orientador: Luiz Cesar de
Queiroz Ribeiro. Co-orientadora: Mariane Campelo Koslinski.106f. (Dissertação)
Mestrado em Planejamento Urbano e Regional - Instituto de Pesquisa e
Planejamento Urbano e Regional, 2009.
SPADONI, Lila Lemes. ZANATTA, Beatriz Aparecida. RODRIGUES Alexandra Karla
de Andrade. Aproximações e divergências: diálogos possíveis entre Vygotsky e
Moscovici. Revista Educação e Cultura Contemporânea, América do Norte, v.14
n.37 11 2017. Disponível em
http://revistapuca.estacio.br/index.php/reeduc/article/view/3615/1979.
Acesso em 11/09/2018

98

STEARNS, Peter Nathaniel . A infância. Tradução: Mirna Pinsky. São Paulo:
Contexto, 2006.
TATAGIBA, Ana Paula. Aspectos da política educacional carioca: trajetórias da
Educação Infantil. Ensaio: aval. Pol. Públ. Educ., Rio de Janeiro, v. 18, n. 67, p.
275-302, abr/jun. 2010

Toassa, Gisele. Emoções e vivências em Vigotski: investigação para uma
perspectiva histórico-cultural. Orientadora: Profª Drª Marilena Proença Rebello de
Souza. 348f. (Tese) Doutorado em Psicologia, Instituto de Psicologia, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2009.
TOMIO, Daniela. SCHROEDER, Edson. ADRIANO, Graciele Alice Carvalho. A
análise microgenética como método nas pesquisas em educação na abordagem
histórico-cultural. Reflexão e Ação. SC: Santa Cruz do Sul, v. 25, n. 3, p. 28-48, set.
2017. ISSN 1982-9949.
Disponível em: https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/9525.
doi:https://doi.org/10.17058/rea.v25i3.9525. Acesso em: 04/04/2019.
VALADARES, Licia. A Gênese da Favela Carioca. Revista Brasileira de Ciências
Sociais. São Paulo. V.15, n.44, p. 1-30, Outubro/2000.
VASCONCELLOS, Vera Maria Ramos de. Construção da subjetividade:
processo de inserção de crianças pequenas e suas famílias à creche. Tese
apresentada concurso para professora titular em Educação Infantil. UERJ. Rio de
Janeiro: 2002.
VÍCTORA, Cesar. KNAUTH, Daniela Riva. HASSEN Mohammed. Pesquisa
qualitativa em saúde: uma introdução ao tema. Porto Alegre, RS: Tomo, 2000.
VIGOTSKY, Lev Semenovitch. A formação social da mente. Tradução: José
Cipolla Neto et.all). São Paulo: Martins Fontes, 1998.
VIGOTSKY, Lev Semenovitch. Pensamento e Linguagem. Tradução: Jefferson
Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
VIGOTSKY, Lev Semenovitch. Imaginação e criação na infância: ensaio
psicológico. Apresentação e comentários de Ana Luiza Smolka. Tradução de Zoia
Prestes. São Paulo: Ática, 2009.
VIGOTSKY, Lev Semenovitch. A crise dos sete anos. Tradução: Achilles Delari
Junior. La crisis de los siete años.Obras escogidas.Tomo IV. Madrid: Visor y A.
Machado Libros, 2006.p.377‐386.
WALLON, Henri Paul Hyacinthe. Origens do Pensamento na Criança. São Paulo:
Manole, 1989.
WALLON. Henri Paul Hyacinthe. Do ato ao pensamento: ensaio de psicologia
comparada. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2008.

99

APÊNDICE

1 Roteiro da filmagem / gravação

Esta filmagem destina-se as crianças de 3 anos da creche, com a presença do
professor e de seus auxiliares.
A pesquisadora oferecerá às crianças brinquedos que reproduzam o cotidiano da
comunidade onde vivem oportunizando que manipulem livremente;
Junto com o grupo de crianças promover momento de brincadeiras com materiais
apresentados;
No decorrer da brincadeira estimular que falem sobre as pessoas e as situações
reproduzidas nas brincadeiras;
Estimular que falem de seus sentimentos a respeito das situações vivenciadas,
incluindo as rotinas de incursões policias na comunidade e através da associação
relatar o que a figura do policial simboliza em comparação a qualquer coisa de seu
cotidiano.
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2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS
________________________________________________________________________

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA
Nome:
Sexo: Masculino ( ) Feminino (

)

Data Nascimento:

Endereço:
Bairro:

- Cidade:

Telefone:

- Email:

Título do Protocolo de Pesquisa:
REPRESENTAÇÕES DE “POLÍCIA” POR CRIANÇAS DE CRECHES SITUADAS NO
COMPLEXO DO SÃO CARLOS (RIO DE JANEIRO)

Subárea de Investigação: Educação
Pesquisadora responsável:
NOME: Célia Márcia do Nazareth Ferreira
Instituição: Universidade Estácio de Sá
Endereço: Av. Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro/RJ
Telefone: (21) 2206-9726
Email: cep.unesa@estacio.br
Avaliação do risco da pesquisa:
(X ) Risco Mínimo

( ) Risco Médio

( ) Risco Baixo

( ) Risco Maior

Objetivos e Justificativa:
Pensar o lugar da criança no contexto onde a violência é frequente e o modo como ela
significa eventos que afetam seu cotidiano. Um estudo de representações sociais sobre o
tema apresentado permite melhor compreender o universo simbólico de crianças que
convivem diariamente com problemas de segurança pública em seu entorno.
Procedimentos:
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a) análise documental das medidas policiais na cidade do Rio de Janeiro desde os anos
1990;
b) observação do contexto social das creches no Complexo do São Carlos, para estabelecer
relações com as representações de “polícia” elaboradas pelas crianças;
c) atividades filmadas e gravadas com o grupo de crianças e conversas individuais com elas.

Riscos e inconveniências:
Não há riscos para os participantes, pois não serão submetidos a nenhum tipo de teste.

Potenciais benefícios:
Investigar tais representações pode contribuir para discussões sobre imagens que elas
constroem sobre o policial, podendo trazer elementos para propostas de políticas de
segurança pública que atuem desde quando a criança é pequena.
Informações Adicionais:
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de Sá, em
horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 2206-9726. O
CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 9:00 às 17:00, na Av.
Presidente Vargas, 642, 22º andar.

Obs. Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como retirar
seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa.
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo: “REPRESENTAÇÕES DE “POLÍCIA” POR
CRIANÇAS DE CRECHES SITUADAS NO COMPLEXO DO SÃO CARLOS (RIO DE
JANEIRO)”. Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a minha
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha participação,
sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o
mesmo, sem penalidades ou prejuízos.
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Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante da
pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa.
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3 Termo de Assentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ
Pesquisador responsável: Célia Márcia do Nazareth Ferreira
Endereço: Rua Conde de Bonfim, 208 / 404 – Tijuca, cidade: Rio de Janeiro, Estado:
RJ
Fone: (21) 983084708 - E-mail: celia.marcia@yahoo.com.br

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa
REPRESENTAÇÕES DE “POLÍCIA” POR CRIANÇAS DE CRECHES SITUADAS
NO COMPLEXO DO SÃO CARLOS (RIO DE JANEIRO) que tem como objetivo
pensar o lugar da criança no contexto onde a violência é frequente e o modo como
ela significa eventos que afetam seu cotidiano. Um estudo de representações sociais
sobre o tema apresentado permite melhor compreender o universo simbólico de
crianças que convivem diariamente com problemas de segurança pública em seu
entorno.
Para este estudo adotaremos os seguintes procedimentos
a) análise documental das medidas policiais na cidade do Rio de Janeiro desde os
anos 1990;
b) observação do contexto social das creches no Complexo do São Carlos, para
estabelecer relações com as representações de “polícia” elaboradas pelas crianças;
c) atividades filmadas e gravadas com o grupo de crianças e conversas individuais com
elas.

Riscos e inconveniências:
Desconforto ou alterações de comportamento durante gravações de áudio e vídeo;

Potenciais benefícios:
A pesquisa permite que as crianças expressem livremente através de suas falas como
se sentem em relação as recorrentes incursões da polícia as quais estão expostas
diariamente. Assim, os professores conhecendo estas emoções, podem pensar em
estratégias de intervenção e acolhimento.
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Investigar tais representações pode contribuir para discussões sobre imagens que elas
constroem sobre o policial, podendo trazer elementos para propostas de políticas de
segurança pública que atuem desde quando a criança é pequena.
O motivo deste convite é que seu filho (a) se enquadra nos seguintes critérios de
inclusão: ter 3 anos ser morador da comunidade e estar matriculado em creche
municipal no Complexo do São Carlos.
Seu filho poderá deixar de participar da pesquisa nos casos em que forem
observados os seguintes critérios de exclusão: falta de interesse em participar da
pesquisa.
Para participar deste estudo, o responsável deverá autorizar e assinar um termo de
consentimento. O responsável não terá nenhum custo para participar deste estudo,
nem receberá qualquer vantagem financeira. O responsável será esclarecido (a)
sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou
recusar-se a participar.
O responsável poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a
qualquer momento.
A sua participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer
penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo pesquisador
responsável.
O pesquisador responsável irá tratar a sua identidade com sigilo e privacidade. Seu
nome e de seu filho (a) ou o material que indique sua participação não será liberado
sem a permissão do responsável pela criança.
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada.
Este termo de assentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma
será arquivada pelo pesquisador responsável, na Universidade Estácio de Sá e a
outra será fornecida ao responsável pela criança.
Caso haja danos decorrentes dos riscos desta pesquisa, o pesquisador
assumirá a responsabilidade pelo ressarcimento e pela indenização.
Eu, responsável _________________________________________________,
por _________________ portador do CPF __________________, nascido (a) em
____/____/________,
residente
no
endereço
_____________________________________________________, na cidade de
_____________________, Estado ______________, podendo ser contatado (a)
pelo número telefônico ( ) ____________ fui informado (a) dos objetivos do estudo
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REPRESENTAÇÕES DE “POLÍCIA” POR CRIANÇAS DE CRECHES SITUADAS
NO COMPLEXO DO SÃO CARLOS (RIO DE JANEIRO), de maneira clara e
detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar
novas informações e modificar minha decisão de participação. Tendo o termo de
consentimento do responsável já sido assinado, declaro que concordo em participar
desse estudo e que recebi uma via deste Termo de Assentimento Livre e
Esclarecido.

CIDADE/ESTADO, _________ de __________________________ de ______.

Nome do responsável pelo
menor

Nome do menor

Assinatura do pesquisador

Em caso de dúvidas quanto aos aspectos éticos deste estudo, você, ou os
responsáveis por você, poderão consultar o:
Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá
Endereço: Av. Presidente Vargas, 642 – 22º andar – Centro/RJ
Telefone: (21) 2206-9726
Email: cep.unesa@estacio.br
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ANEXO
1 Parecer Consubstanciado do CEP
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