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RESUMO 
 

A pesquisa teve como objetivo investigar representações sociais de Unidades de Polícia 
Pacificadora (UPP) por professores dos anos finais do Ensino Fundamental de escolas do Rio 
de Janeiro. Buscamos, por meio do olhar dos professores, verificar efeitos da UPP em suas 
práticas pedagógicas, na imagem que constroem do aluno e na circunvizinhança da escola. A 
tese defendida é que a UPP provocou melhoras quanto a esses aspectos. O estudo se 
fundamentou na teoria moscoviciana das representações sociais e em pesquisas sobre a 
violência no Rio de Janeiro e sobre a UPP. Foi realizado em três escolas públicas situadas em 
regiões distintas: uma ao lado de favela com UPP, uma ao lado de favela sem UPP e outra sem 
favelas nas proximidades. Como estudo exploratório, foi aplicado um questionário a 28 
professores de três escolas públicas (uma situada em região com UPP, uma em região sem 
UPP e outra fora do alcance de favelas) visando a conhecer imagens construídas de alunos 
residentes em favela “com UPP”, “sem UPP” e “não residentes em favela”. Os resultados 
mostraram a necessidade de ampliar a temática, considerando também as práticas pedagógicas 
e a circunvizinhança da escola. Da segunda fase participaram 30 professores, 10 de cada 
escola. Para a coleta de dados foram utilizados formulários de caracterização de perfil, 
entrevistas semidirigidas, grupo focal e observações no entorno das escolas. Os dados obtidos 
nos formulários foram tabulados, as entrevistas semidirigidas e o grupo focal analisados com 
base na análise de conteúdo temática e as observações contribuíram para a análise das falas 
dos professores. Para os três grupos, a análise categorial temática indicou três temas-chave:  
“violência”; “UPP – aspectos gerais”; “UPP – escola”. Essa análise foi complementada por 
três questões analisadas separadamente: 1) “se a UPP fosse outra coisa, que coisa seria? ”, 
com objetivo de induzir metáforas da UPP; O que vem à sua mente quando eu digo “aluno 
morador em favela com UPP”, “aluno morador em favela sem UPP” e “aluno não morador 
em favela”?; 3) “se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em 
relação à UPP? ”. Para os professores da Escola 1, a expressão “cão de guarda” metaforizou a 
UPP, objetivando a representação social dos sujeitos a respeito desse objeto. O grupo se sente 
mais seguro com uma base da UPP em frente à escola, que possibilita o “direito de ir e vir” de 
quem frequenta a instituição escolar, lhes trazendo “proteção” e “esperança”. Nesse caso, a 
UPP trouxe melhorias em relação ao exercício das práticas pedagógicas, à circunvizinhança 
escolar, e provocou mudança na imagem do aluno. Quanto aos professores da Escola 2, 
“governo estadual” condensou o significado dos discursos. Nessa representação, a política de 
segurança pública da UPP teve alto custo e resultou em pouca utilidade, é incerta, com o 
objetivo eleitoreiro de maquiar a situação de conflitos nas favelas cariocas. Esses professores 
não reconhecem efeitos, positivos ou negativos, da UPP no entorno da instituição escolar. 
Para os professores da Escola 3, a expressão “segurança” metaforizou a UPP, vista como 
política de segurança pública que trouxe segurança com possibilidade de bons frutos. Porém, 
eles também não reconhecem seus efeitos no entorno escola. Um ponto comum das falas dos 
três grupos é a necessidade de formação de policiais. Nossa tese se confirmou para a Escola 1 
e não se confirmou para a Escola 2. Para a Escola 3, parece ter se confirmado parcialmente: a 
UPP é vista favoravelmente, embora seus efeitos no entorno escolar sejam menos evidentes. 
Nas Escolas 2 e 3 não se pode dizer que há uma representação social formada sobre UPP. Os 
resultados reforçam a pertinência de um estudo de representações sociais para investigar o 
modo como um novo objeto (nesse caso, a UPP) adentra em um universo social heterogêneo, 
provocando processos de construção de significados distintos em função de grupos também 
distintos, que interagem em contextos diferentes.  
 
Palavras-chave: Representações Sociais, Unidade de Polícia Pacificadora, Escola pública e 
professores.  



Abstract 
This research has as its aim to investigate social representations of the Police Pacification 
Units (ie UPPs) by teachers of the outer years of the elementary school of Rio de Janeiro. We 
tried out, through the eyes of teachers, to verify the effects of UPPs upon pedagogical 
practices, upon the image they build of students and upon the surroundings of the school. The 
assertion made is that the Police Pacification Units ( UPPs) have led to improvements of those 
aspects. The research has been based on the Serge Moscovici’s social representation theory 
(STR) and on research on the violence in Rio de Janeiro and UPPs. It has been done in three 
public schools located in three different regions: the first school is beside a slum, where there 
is a UPP unit, the second school is beside a slum without any UPP units and the last school 
without any slums around. As it is a scoping study, a questionnaire has been administered to 
28 teachers of two of the schools (one located in the surroundings of a UPP unit and the other 
located in a slum without UPP units) aiming to discover the images built by students who live 
in slums near a UPP unit, students who live in slums not near a UPP unit and students who do 
not live in slums. The results showed the need of amplifying the subject area, also considering 
the pedagogical practices and the surroundings of schools. In the second stage of the study, 30 
teachers took part, 10 from each school. For each data collection run, semi-structures 
interviews, focus group and observation of the school surroundings have been used. The 
collected data have been organized in a table, the semi-structured interviews and the focus 
group have been analyzed based on the analysis of content of the subject area and the 
observation made has contributed to the analysis of the teachers’ speeches. For the three 
groups, the categorical-thematic analysis has indicated three key-themes: “Violence”, “UPP – 
general aspects” and “UPP – school”. This analysis has been supplemented by three issues 
which have been analyzed separately: 1) “If UPP was something else, what would it be?”, 
aiming at leading to some metaphor about UPP; 2) “What comes to your mind when I say: 
Student who lives in a slum with UPP, student who lives in a slum without UPP and student 
who does not live in a slum?”; 3) “If you were the Rio de Janeiro state governor, what would 
you do regarded to UPP?”. To the teachers of school 1, the expression “watchdog” has made 
metaphor to UPP, aiming the social representation of the subjects towards this object. The 
group feels safer with a UPP base in front of the school, what makes “the right of come and 
go” possible of those who attend the school, it brings them “protection” and “hope”. In this 
case, UPP has brought improvements regarding the performance of pedagogical practices, the 
school surroundings and has provoked changes in the students’ images. When it comes to the 
teachers of school 2, the expression “state government” has condensed the meaning of the 
speeches. In this representations, the politics of public security of UPP has had high cost and 
resulted in limited use, it is dubious, with the electioneering purpose of disguising the real 
situation of the conflicts in carioca slums. These teachers do not recognize any effects, being 
them positive or negative, of UPP units upon the school surroundings. For the teachers of 
school 3, the expression “security” has made metaphor to UPP, understood as public security 
politics which has brought safety as a possibility of good results. However, they do not 
recognize the effects of UPP upon the school surroundings either. One point all the three 
schools have in common in their speeches is the need of police training. Our assertion has 
been confirmed for school 1 and it has not been confirmed for school 2. For school 3, it seems 
to have been partially confirmed: the UPP is favorably seen, even though its effects upon 
school surroundings are less evident. In Schools 2 and 3 it can not be said that there is a social 
representation formed about UPP. The results reinforce the relevance of a study on social 
representations to investigate the way the new object (in this case, UPP) steps into a 
heterogeneous social universe, which causes building of different meanings processes 
according to diverse groups too, which interact in different contexts. 
Key-words: Social Representations, Police Pacification Units, Public School and teachers.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

 “Quem corrompe para o Batalhão também corrompe para a família. Essa é a lógica do 
sistema. ” 

“Enquanto os traficantes tiverem dinheiro para se armar, a guerra continua. ” 
“Só rico com consciência social não entende que guerra é guerra. ” 

(Falas do personagem Capitão Nascimento em 
 Tropa de Elite. Direção: José Padilha, 2007) 

 
 

A trajetória da criminalidade na cidade do Rio de Janeiro foi responsável por conduzir 

a capital Fluminense a descaminhos que atingiram direta ou indiretamente toda a sociedade 

carioca. Será no contexto da violência na cidade (alguns de seus aspectos históricos), que 

marcaremos o fio condutor que nos levará ao nosso objeto de representação social, “as 

Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP) ”, e aos sujeitos que os representam, os professores 

das escolas públicas do Município do Rio de Janeiro.  

Sendo assim, iniciaremos nossa introdução com a transferência da capital da 

República, do Rio de Janeiro para Brasília, no início dos anos de 1960, que causou grande 

desequilíbrio na estrutura socioeconômica da cidade carioca. Sem o aporte financeiro de 

verbas federais que fazia da cidade o grande centro econômico, político e cultural do país, a 

metrópole foi perdendo importância, no contexto nacional, consequência da perda do status de 

ser a capital da República dos Estados Unidos do Brasil (RODRÌGUES, 2008, p.68). 

Já em meados dos anos de 1970, outro fato que merece ser destacado foi a extinção do 

Estado da Guanabara e a mudança da cidade para capital do Estado do Rio de Janeiro. Ainda 

combalido pela perda de receitas, o município precisou compartir seu orçamento com todo o 

Estado Fluminense. 

 De acordo com Campos (1996), desde a transferência da capital para Brasília até 

meados dos anos 90, o Rio de Janeiro passou por momentos delicados que favoreceram a 

escalada da violência, o medo e a consequente diminuição dos investimentos de ordem 

socioeconômica agravada ainda pela crise econômica dos anos de 1980. Investidores 

nacionais e internacionais deixaram de se instalar no Estado devido à insegurança pública e à 

falta de perspectivas de investimentos nesta direção. De acordo com o autor, os morros 

cariocas haviam se transformado em verdadeiras fortalezas, e os comerciantes locais tinham 

que pagar uma espécie de ‘pedágio’ aos criminosos que controlavam o direito de ir e vir, para 
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continuarem seus pequenos negócios. De capital do Brasil para apenas mais uma cidade da 

federação: 
[...] fogem os turistas e fogem os investidores. Em 1984, o Rio recebeu 623 
mil turistas; 5 anos depois, apenas 471 mil, numa época de crescimento 
explosivo do turismo mundial. Perdera sua condição de capital política para 
Brasília, perdeu a gala de capital financeira para São Paulo, a de cartão 
postal turístico para o Nordeste e a de grande porto comercial para Vitória, 
onde os custos portuários são mais baixos. A Belacap é uma órfã a ser 
resgatada, e não uma pérola a ser invejada (CAMPOS, 1996, sem página). 

 

A crise dos anos de 1980, a chamada década perdida, foi outro fato histórico de caráter 

econômico que favoreceu o recrudescimento da violência no Rio de Janeiro. A estagnação e a 

retração na produção industrial no Brasil fizeram aumentar a inflação, paralisar o crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), aumentar a volatilidade de mercados internos, aumentar a 

desigualdade social, o desemprego, o empobrecimento da população e, consequentemente, a 

violência (BUESCU, 2011). 

Ainda nessa perspectiva, o Brasil viu crescer as taxas internacionais de juros, o que 

impactou diretamente a dívida externa brasileira e o aumento da dívida interna. O país passou 

de uma década de 1970 em que recebia recursos reais do exterior, para uma situação de 

remessa de recursos reais para o exterior. Desta maneira, houve uma redução da capacidade 

de investimento, além de crise no balanço de pagamentos. Esse fato impactou diretamente as 

economias dos estados e o combalido Rio de Janeiro não ficou de fora. Em 1981 o PIB caiu 

3% e a inflação permaneceu no patamar de 100% até 1982 (LEAL, 2013). 

No que diz respeito ao tráfico de drogas na cidade, podemos dizer que seu crescimento 

e maior visibilidade teve início nos anos de 1970, com a criação da primeira facção criminosa 

de que se tem notícia, a chamada Falange Vermelha, depois denominada de Comando 

Vermelho (CV). Este grupo era formado por bandidos comuns encarcerados no presídio da 

Ilha Grande, que recebeu grande influência de presos políticos que lá estavam1. Tal influência 

                                                
1 Os primeiros condenados pela Lei de Segurança Nacional - LSN (lei promulgada em 1969, pelo Governo 
Brasileiro, para garantir a segurança nacional do estado contra a subversão da lei e da ordem.) foram designados 
a cumprir pena na prisão da Ilha Grande, litoral sul do Estado do Rio de Janeiro. O Instituto Penal Cândido 
Mendes fora construído pela ditadura do Estado Novo, na década de 1930, para abrigar presos políticos e 
contestadores do regime. Na década de 1970, o presídio de segurança máxima continuaria a servir como 
isolamento de indivíduos considerados perigosos à ordem e ao Estado. Os condenados pela LSN sofriam, dentro 
dos muros da prisão, uma segunda segregação ao serem confinados na galeria B, conhecida como “Fundão”, sem 
contato com os presos das outras três galerias do complexo. Conviviam, assim, numa ala com vinte celas, 
assaltantes de banco e sequestradores “politizados” (os guerrilheiros urbanos) e “comuns”, equiparados pela 
mesma lei excepcional ditada pela repressão militar (RODRÍGUES, 2004, p.215). 
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decorreu dos assaltos a banco praticados pelos presos políticos, a fim obterem recursos 

financeiros para sustentação da luta armada contra o governo vigente à época. 

A Falange Vermelha ou Comando Vermelho ocupou-se originalmente das seguintes 

ações: a) proteção de seus componentes, por meio da corrupção de agentes penitenciários e 

policiais; b) dominação da população carcerária; c) aquisição de recursos para pagar pela 

liberdade de seus membros; e d) obtenção de direitos dentro do sistema penitenciário. Tinha 

como lema “Paz, Justiça e Liberdade”, que fazia questão de grafar nas paredes de todo o 

complexo Cândido Mendes, presídio da Ilha Grande. 

Sua importância na conformação criminosa da cidade carioca surgiu quando seus 

líderes perceberam que a estrutura organizada e mantida no interior da prisão poderia ser 

utilizada para controlar o crime do lado de fora e para obter lucros com menores custos. 

Aqueles integrantes do Comando Vermelho que alcançavam a liberdade eram instados 

a permanecer na atividade criminosa – o assalto a banco era a principal especialidade de seus 

membros – com a finalidade de angariar recursos para custear a liberação dos demais 

componentes do grupo. Apesar de ter sua base de comando na prisão, a organização criminosa 

exercia grande poder sobre seus membros tanto dentro como fora da cadeia. Tal situação 

ocorria em virtude de um pensamento comum a todo profissional do crime de que, se solto, 

poderia retornar. Retornando, e não obedecendo às ordens da liderança da facção, estes 

elementos seriam considerados traidores e punidos severamente (DOWDNEY, 2003). 

A partir daí o Rio de Janeiro começava a entrar em uma escalada da violência sem 

precedentes até então. Autores como Dowdney (2003) e Rodrígues (2008) afirmam que não 

foi uma simples coincidência a entrada da capital Fluminense na rota do tráfico de drogas. 

Segundo esses autores, houve uma deliberação clara do crime organizado internacional, 

principalmente a máfia italiana2, de incluir o Brasil na rota de produção, consumo e 

exportação de drogas ilícitas. Não podemos deixar de observar que o comércio de drogas se 

constitui em uma das mais rentáveis atividades econômicas do mundo, chegando até mesmo a 

rivalizar com empresas de petróleo (RODRÍGUES, 2008). Segundo dados da Comissão de 

Narcóticos das Nações Unidas e a United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), o 

mercado internacional de drogas ilícitas fatura em média cerca de US$ 320 bilhões ao ano (R$ 

750 bilhões).  

                                                
2O jornalista do jornal O Globo, Amauri Melo, em reportagem publicada em 13/06/2003, intitulada “Crime a 
Futuro”, comentava que em 1989 a máfia italiana cogitava a intenção de expandir os negócios do narcotráfico 
para o Brasil, em virtude da repressão norte americana e de governos sul-americanos, sobre os cartéis da cocaína 
na América Latina (MELO, 2003, in RODRÍGUES, 2008). 
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Afetada por esses assuntos, a Subsecretaria de Estudos Econômicos da Secretaria de 

Fazenda do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2008, procurou dimensionar o 

negócio de entorpecentes na capital. Esta estimativa foi feita com base em informações e 

pesquisas de consumo de drogas com estudantes e grupos etários - maconha, cocaína e crack, 

e em pesquisas de preços da droga no atacado e no varejo – e preços informados pelo World 

Drug Report das Organização das Nações Unidas para as Drogas e Crimes3 (UNODC, 2008). 

Dimensionou também o custo operacional do tráfico de drogas a partir de pesquisas sobre a 

força de trabalho empregada nesse comércio, e de dados oficiais de apreensão de armas, para 

se chegar a uma estimativa do excedente operacional compatível com a demanda 

(faturamento) estimada. Assim, o faturamento da venda de drogas no Rio de Janeiro, 

considerando a demanda estimada a partir de pesquisas com estudantes e outros grupos 

etários, e os preços informados pela UNODC era da ordem de R$ 320 milhões anuais 

(GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2008). 
Tabela 1: Faturamento do tráfico de drogas em 2008 

Faturamento do 
Tráfico Droga 

Em 
Dólar 

 Em 
Reais 

Maconha 54.031.701  108.063.402 
Cocaína 211.618.076  423.236.152 
Crack 51.049.514  102.099.029 
Total 316.699.291  633.398.583 

Fonte: Levantamentos da SENAD, Polícia Federal e WDR 2008 (ONU). Taxa de Câmbio: 1 US$ = 2 R$ (in 
RODRÍGUES, 2008) 
 

Ainda na trilha do crescimento do crime organizado no Rio de Janeiro, Rodrígues 

(2008) menciona alguns fatores políticos, econômicos, sociais e geográficos que conduziram 

o Brasil à condição de um dos maiores mercados consumidores e fornecedores de drogas do 

mundo, a saber: a) uma vasta faixa de fronteira seca e desguarnecida; b) a pobreza no interior 

de áreas da Amazônia e do Centro-Oeste; c) uma classe média constituída por milhões de 

pessoas, clientes potenciais da droga; d) as frágeis legislações que tratam de imigração, 

estabelecimento de estrangeiros e assemelhados, não são cumpridas e constituem-se em um 

verdadeiro convite à imigração ilegal; e) extenso litoral pouco protegido pelos órgãos 

federais; f) uma população miscigenada (brasileiros de origem árabe, europeia, latina, 

africana) o que possibilita a penetração em diversas culturas ao redor do mundo (potencial 

instrumento de contrabando de drogas). Destacamos que estes fatores foram confirmados pelo 

                                                
3O Relatório Mundial sobre Drogas (WRD) da Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes (UNODC) 
apresenta informações completas sobre a situação das drogas ilícitas. Ele fornece estimativas e tendências sobre 
a produção, tráfico e consumo detalhados no ópio / heroína, coca / cocaína, canabis e os mercados de 
estimulantes do tipo anfetamina (UNODC, 2008). 
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Relatório Mundial sobre Drogas de 2013, elaborado pela United Nations Office on Drugs end 

Crime (UNODC) da Organização das Nações Unidas (ONU) (UNODOC, 2013). 

Em virtude dessas características, as organizações mafiosas italianas arquitetaram 

também tornar o Brasil um importante entreposto para o narcotráfico internacional. Para tal, 

seria necessário desenvolver um conjunto de ações que, a longo prazo, poderia tornar o país o 

principal eixo de exportação de drogas da América Latina. Nesta perspectiva projetavam as 

seguintes atividades: a) estimular negócios e associações em áreas com grande população 

carente; b) incentivar, nessas áreas, atividades que gerassem grandes volumes de recursos 

financeiros, como, por exemplo, a venda de material de construção e a participação no 

transporte coletivo - essas atividades facilitariam possíveis justificativas para tornar recursos 

ilícitos em lícitos; c) participação nos sistemas políticos municipais de regiões isoladas e de 

fronteiras, principalmente aquelas pertencentes aos corredores de interesse do tráfico de 

drogas; d) fomentar e estimular o jogo no Brasil (reabertura de cassinos); e e) formação de 

lideranças locais (MELO, 2003, in RODRÍGUES, 2008). Por essas razões, algumas operações 

da Polícia Federal (PF), de combate ao tráfico de drogas, têm frustrado carregamentos de 

cocaína do Brasil para a Europa, como mostrou a Operação Batizada de "Monte Pollino", que 

prendeu dez pessoas no ano de 2014, por tentarem transportar 1,3 toneladas de cocaína para a 

Itália, onde chegava às mãos da máfia calabresa Ndrangheta (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL, 2014). 

No aspecto logístico, os traficantes desenvolveram rotas que hoje incluem os estados 

do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e a cidade de Foz do Iguaçu. Os 

carregamentos de maior valor utilizam os meios aéreos para escoar cocaína e maconha. A 

droga é carregada na Bolívia e na Colômbia, em aviões do tipo Cessna, que têm até seis horas 

de autonomia, descarregada no Paraguai, e por terra, encaminhadas para as cidades no interior 

desses estados (BELTRAME, 2014).   

Paralelo ao surgimento do narcotráfico, o Comando Vermelho iniciava sua escalada 

rumo ao domínio da criminalidade no Rio de Janeiro. A convergência de interesses entre a 

facção criminosa e o comércio ilegal de entorpecentes se deu quando da chegada, na capital 

Fluminense, de carregamentos de cocaína, trazida da Bolívia, do Peru e da Colômbia para 

exportação aos países da Europa e para consumo local, ao final dos anos de 1970. Assim, 

integrantes do CV, ao perceberem a lucratividade da nova atividade, intensificaram os assaltos 

a bancos e os sequestros para financiar a organização da venda de drogas no varejo 

(DOWDNEY, 2003). 

Um fato que chama a atenção, no contexto da questão das drogas no Brasil e no 



20 

 

exterior, é que no ano de 1971, o então Presidente dos Estados Unidos da América, Richard 

Nixon, com o objetivo de difundir uma campanha mundial de combate ao comércio ilegal de 

drogas, cunha o termo ‘guerra as drogas´. A iniciativa americana constituía-se de uma série de 

políticas destinadas a frear a produção, distribuição e consumo de drogas psicoativas ilegais. 

Esta situação repercutiu em vários países do mundo, fazendo com que autoridades locais 

implementassem medidas para alcançar os objetivos americanos. No Brasil não foi diferente, 

pois com a escalada do tráfico de drogas no país os agentes de segurança tiveram que 

intensificar as medidas de repressão contra este tipo de ilícito, o que vem sendo feito até os 

dias de hoje (Wikipédia, 2016).    

Foi na década de 1980 que o Comando Vermelho se firmou efetivamente nas favelas 

cariocas. Seus líderes entenderam que, geograficamente (boa parte dos morros cariocas tem 

visão privilegiada do seu entorno e seus becos e vielas que favorecem a fuga e o homizio), 

seria vantajosa a instalação de bocas de fumo4 – polos de venda de cocaína e maconha – nos 

morros da cidade. Com essas ações, o Rio de Janeiro era paulatinamente tomado por 

quadrilhas de traficantes de droga armados que, em algumas situações, se sobrepujavam 

belicamente aos agentes policiais. 

Nessa época – anos de 1984 a 1986 – começaram a fazer parte do cotidiano violento 

do Rio de Janeiro os ‘soldados do tráfico’. Eram jovens moradores das favelas, em idade 

escolar, recrutados pelo CV para exercerem as funções de segurança das bocas de fumo, 

contra as investidas policiais e de outros grupos rivais que, por ventura, atentassem contra 

integridade das bocas (DOWDNEY, 2003). 

Outro fato que chama a atenção, também no contexto do recrudescimento da violência 

carioca, foi a política de segurança do Governador Leonel Brizola, compreendida entre os 

anos de 1983 e 1986. Autores como Cardoso (2011) e Rodrigues (2012) a consideram como 

um ponto de inflexão importante, tanto no sentido positivo como negativo da questão da 

segurança pública Fluminense. 

Para Cardoso (2011), o tratamento que a polícia dispensava aos moradores das favelas, 

com o intuito de combater o crime organizado instalado nos morros cariocas, era carregado de 

arbitrariedades, truculências e injustiças. Por meio de sua política de segurança, Brizola tentou 

romper com esse modelo e para isso “intencionava transformar as Polícias do Estado em 

                                                
4 Boca de fumo refere-se ao local onde é feita a venda de substâncias ilícitas tais 
como maconha, cocaína e crack. Os produtos são normalmente vendidos por menores que têm como clientes 
usuários de drogas pertencentes a todas as classes sociais. As bocas de fumo são chamadas, por vezes, pelo nome 
de quem a "tem", ou por um nome próprio a ela, como a cracolândia (WIKIPÈDIA, 2013). 
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órgãos que, diferente da sua longa tradição, fossem guiados em suas ações pelos princípios da 

equidade, respeitando os direitos de todos os cidadãos do estado independente da sua 

condição socioeconômica” (CARDOSO, 2011, sem página). 

Com argumentos contrários aos de Cardoso (2011), Rodrígues (2012) afirma que no 

primeiro governo de Leonel Brizola, e por orientação deste, a Polícia Militar era impedida de 

subir os morros cariocas para combater as quadrilhas de criminosos. De acordo com Campos 

(1994, p. 7) “a permissividade em relação à criminalidade nos morros – tidos como redutos 

eleitorais do PDT – resultou em brigas de gangue e balas perdidas, que intimidam turistas e 

investidores”. 

Ainda nesta linha e para ratificar a conduta do governo nas questões de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro, Rodrígues (2012) traz a fala do ex-governador sobre seu 

pensamento em relação ao jogo do bicho5: 

 
O caudilho do socialismo moreno, Leonel Brizola, um dos responsáveis pela 
escalada da violência desencadeada pelos bicheiros no Rio de Janeiro, 
afirmou cinicamente em novembro de 1986: “Não reprimimos o jogo de 
bicho porque temos coisas mais importantes a fazer (2012, p. 72). 
 

 

Não podemos deixar de reconhecer que os moradores dos morros cariocas, de alguma 

forma, se beneficiaram com essa política. Em virtude do impedimento das forças de segurança 

subirem os morros, os abusos policiais cometidos com esta parcela da população diminuíram 

consideravelmente. Entretanto, a política de segurança de Leonel Brizola não produziu 

somente aspectos positivos, pois foi neste período que o Comando Vermelho fortaleceu seus 

                                                
5 O jogo do bicho é uma bolsa ilegal de apostas em números que representam animais. Foi inventado em 1892 
pelo Barão João Batista Viana Drummond, fundador do Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, em Vila Isabel, 
no Rio de Janeiro, no Brasil. A fase de intensa especulação financeira e jogatina na bolsa de valores nos 
primeiros anos da república brasileira imprimiu grave crise ao comércio. Para estimular as vendas, os 
comerciantes instituíram sorteios de brindes. Assim é que, querendo aumentar a frequência popular ao zoológico, 
o barão decidiu estipular um prêmio em dinheiro ao portador do bilhete de entrada que tivesse a figura do animal 
do dia, o qual era escolhido entre os 25 animais do zoológico e passava o dia inteiro encoberto com um pano. O 
pano somente era retirado no final do dia, revelando o animal do dia. Posteriormente, os animais foram 
associados a séries numéricas da loteria e o jogo passou a ser praticado largamente fora do zoológico, a ponto de 
transformar a capital da república (de 1889 a 1960) na "capital do jogo do bicho". Atualmente, o jogo do bicho 
continua a ser praticado em larga escala nas ruas das principais cidades do Brasil, não obstante ser considerado 
uma contravenção pela legislação penal brasileira (WIKIPÈDIA, 2013). 
Foi a atividade criminosa que mais se destacou nos anos de 1980. As disputas entre os banqueiros, ou bicheiros – 
nome dado aos donos dos pontos de jogo – por território e por pontos de jogo eram frequentes nessa época e 
provocavam grande transtorno à polícia. No entanto, a violência ficava de certa forma, restrita aos envolvidos 
nessas atividades. Destaca-se também que o jogo do bicho, apesar de ser uma atividade ilícita, não se constitui 
crime e sim contravenção penal (MISSE, 2011). 
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domínios em diversos morros do Rio de Janeiro, aumentou seu poderio bélico, recrutou mais 

homens, fortaleceu suas bocas de fumo e consolidou o território. 

Em meados dos anos de 1980, fatos como o falecimento de membros importantes do 

Comando Vermelho, as disputas internas em consequência do aumento das receitas com as 

vendas de drogas e a diminuição das ações policiais nos morros, abriram caminho para que 

outras facções criminosas fossem concebidas por dissidentes do CV e bandidos rivais. 

Na década de 1990 surgiram mais três facções criminosas - Terceiro Comando, 

Comando Vermelho Jovem e Amigos dos Amigos - que, juntamente com o Comando 

Vermelho, levaram o Rio de Janeiro a se tornar palco de uma das cidades mais violentas do 

mundo. Atualmente, já existe o Terceiro Comando Puro. 

Este indesejável título foi devido aos seguintes aspectos: (a) maiores disputas 

territoriais entre as facções que dominaram as diversas comunidades do Rio de Janeiro; (b) 

aumento do poderio bélico de todos os grupos, inclusive com importação e utilização de 

armamento de uso militar; (c) uso da tecnologia disponível no auxílio da defesa de suas 

fortalezas (rádios, walkie-talkies, etc.); (d) estruturas administrativas e de gestão, inclusive 

com advogados e contadores; (e) estabelecimento de ações mais violentas e repressivas nas 

favelas, por parte das forças de segurança; (f) e maior utilização de crianças e jovens – em 

idade escolar - no combate armado (DOWDNEY, 2003). 

Diante deste cenário, e por que não dizer deste imbróglio, foi necessário que os 

poderes constituídos estabelecessem políticas que pudessem fazer frente ao estado crítico em 

que se encontravam os níveis de violência nos morros cariocas. Ao longo desses anos, várias 

foram as iniciativas governamentais para tentar coibir ou frear a onda de violência que 

assolava a capital Fluminense. A primeira iniciativa foi realizada no morro da Providência, na 

zona portuária do Rio de Janeiro, e que recebeu o nome de Grupamento de Aplicação Prático-

Escolar (Gape), em 1990 (LOPES e FIGUEIRA, 2013); criação do Grupo de Policiamento em 

Áreas Especiais (GAPE), com as premissas da polícia comunitária, no início dos anos 2000; o 

Programa Especial de Aparelhamento e Modernização da Polícia no Governo Moreira Franco, 

em 1987 (MAMEDE, 2010); criação do GETAM (Grupamento Especial Tático Móvel), 

unidade da Polícia Militar que patrulhava vias expressas como a Avenida Brasil, Linhas 

Vermelha e Amarela, Automóvel Clube, Suburbana e outras, no Governo Antony Garotinho 

(LOPES e FIGUEIRA, idem). 

E nesta mesma direção, o Governo do Estado do Rio de Janeiro criou, no ano de 2008, 

as Unidades de Polícia Pacificadoras (UPP), que são pequenos quarteis da polícia militar 

instalados dentro das comunidades cariocas (favelas), compostos por efetivo de soldados, 
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cabos, sargentos e oficiais, viaturas, equipamentos, armamentos e instalações fixas. Constitui-

se em um programa de Segurança Pública implantado pelo Governo do Estado do Rio de 

Janeiro, planejado e coordenado pela Subsecretaria de Planejamento e Integração 

Operacional. As UPP foram inspiradas no princípio da polícia de proximidade, tem sua 

estratégia fundamentada na parceria entre a população e as forças policiais (GOVERNO DO 

RIO DE JANEIRO, 2013) e apresentam como objetivo pacificar as favelas cariocas ocupadas 

por facções criminosas, que há anos dominam territorialmente essas comunidades. 

Embora não tenha sido a primeira medida de segurança pública tomada pelos governos 

do Rio de Janeiro para enfrentar o problema da violência e da criminalidade no município, a 

política das UPP teve ampla divulgação midiática, promessas de investimento material e 

humano por parte do Estado, criando expectativas na população quanto ao combate e ao 

enfrentamento da questão no Rio. Entendemos que a ampliação gradativa de Unidades de 

Polícia Pacificadora em comunidades do Rio de Janeiro, e sua respectiva atuação na cidade, 

podem ter provocado um processo de familiarização de vários grupos sociais em relação a 

essa política de segurança pública, suscitando a produção de significados sobre esse objeto 

que começou a adentrar no universo cotidiano das pessoas.  

Defendemos que um dos contextos afetados foi o das escolas, particularmente as 

relações sociais que envolvem os professores no que pode ser chamado de “processo de 

pacificação” na cidade do Rio de Janeiro com essa nova política de segurança pública. Uma 

primeira questão a ser colocada é: que significados esses professores atribuem à UPP? Em 

seguida, para esses sujeitos: a) a UPP teria causado efeitos no entorno escolar?; b) suas 

práticas pedagógicas teriam sido afetadas?; c) a presença da UPP em favelas do Rio de 

Janeiro pode interferir na imagem que o professor constroi do aluno? d) a circunvizinhança da 

escola sofreu alterações com a presença da UPP?  

 Para responder a essas questões foi adotado o referencial teórico-metodológico das 

representações sociais. A Teoria das Representações Sociais (TRS), norteadora da pesquisa, 

permitirá investigar como está se dando a inserção desse objeto, “UPP”, no universo 

simbólico e significante dos sujeitos (professores), considerando-se o contexto psicossocial 

em que estão situados.  Entendemos que a TRS é compatível com nossa intenção, pois essa 

teoria procura verificar como se formam na mente das pessoas as opiniões, as crenças, os 

valores, em relação a sujeitos e objetos, sempre relacionados às suas práticas sociais. Com 

base nesse referencial teórico podemos investigar como um objeto surge socialmente e é 

apropriado por diferentes grupos.  
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De acordo com Alves-Mazzotti (2008), as representações sociais fundamentam 

estudos psicossociais que investigam o saber do senso comum construído por diferentes 

grupos. Procura ainda compreender como se constituem os modelos que ativamos para 

classificar as pessoas, grupos e para entendermos a realidade que nos cerca, orientando 

condutas e práticas sociais.  

A representação social é ainda “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” (JODELET, 2001 a, p.22), e é sempre “representação de 

alguém e, ao mesmo tempo, representação de alguma coisa” (MOSCOVICI, p.27, 2012). 

Consideramos, portanto, que professores de escolas públicas (sujeitos da pesquisa), 

situados em contextos diferentes de trabalho, estejam elaborando representações das Unidades 

de Polícia Pacificadora (objeto representado). Para melhor abordar tais representações, 

optamos por privilegiar três aspectos que podem evidenciar os efeitos da UPP no entorno da 

escola: as práticas pedagógicas, a imagem do aluno, a circunvizinhança escolar.  Nossa tese, a 

ser verificada, é que para os professores a UPP provocou melhoras em relação a esses 

aspectos.  

Destarte, o objetivo geral do estudo é investigar representações sociais de UPP 

elaboradas por professores dos anos finais do Ensino Fundamental de três escolas públicas 

situadas em diferentes locais do Rio de Janeiro: uma ao lado de favela com UPP, uma ao lado 

de favela sem UPP e outra sem favelas nas proximidades. Em consonância com o objetivo 

geral e com a tese a ser confirmada, são propostos os seguintes objetivos específicos, sempre 

com foco no olhar do professor:  

1) verificar os efeitos da UPP na prática pedagógica; 

2) analisar efeitos da UPP na imagem do aluno; 

3) observar efeitos da UPP na circunvizinhança da escola.  

4) contrastar as representações sociais dos professores nas três escolas investigadas.  

  Para cumprir esses objetivos, organizamos o trabalho em capítulos sequenciais, cuja 

finalidade foi a de proporcionar uma melhor compreensão sobre o tema, e de expor como ele 

foi abordado e investigado.  

Na Introdução, como acabamos de verificar, optamos por um recorte histórico, a partir 

da transferência da capital do Brasil do Rio para Brasília, com o intuito de apresentarmos 

aspectos acerca da trajetória nefasta do crime organizado na capital fluminense, até a chegada 

da UPP no contexto da segurança pública. 
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 Nos Capítulo 2, sobre nosso objeto de representação - a UPP -, procuramos apresentar 

um conjunto de fatores que levaram à adoção desse programa de segurança pública, pelo 

Estado do Rio de Janeiro. Nesta seção verificamos os conceitos, objetivos, origens, 

abrangência e críticas. Verificamos, ainda, aspectos que pudessem lançar um foco sobre o 

tráfico de drogas, principalmente no que diz respeito à participação de crianças e 

adolescentes, que são os potenciais alunos de nossos sujeitos - os professores. 

No Capítulo 3 tratamos da teoria das representações sociais como referencial teórico-

metodológico para a realização da pesquisa. Neste capítulo, dividimos o assunto em duas 

partes: na primeira, apresentamos aspectos gerais da teoria, sua origem, conceitos, 

abordagens, características e funções; na segunda, procuramos especificar mais a abordagem 

da teoria utilizada na pesquisa, que neste caso, foi a processual. Lá fizemos uma apreciação da 

abordagem processual com seus principais componentes - a objetivação, a ancoragem e o 

modelo figurativo - e sua importância para a nossa investigação. 

No Capítulo 4, abordamos a metodologia utilizada para a realização da pesquisa. Desta 

vez, a divisão se deu em três partes. Na primeira, apresentamos os sujeitos e os campos de 

pesquisa. Na segunda, abordamos os instrumentos pelos quais coletamos os dados para a 

investigação. E na terceira, informamos como os dados coletados foram analisados. 

No Capítulo 5, apresentamos os resultados de nossa investigação referente à primeira 

fase da pesquisa (pesquisa exploratória). Organizamos este capítulo em quatro partes. Na 

primeira, expusemos a análise da Escola Pública 1 (para esta fase, próxima à favela sem 

UPP). Na segunda, a análise da Escola Pública 2 (para esta fase, longe de favelas). Na 

terceira, analisamos a Escola Pública 3 (para esta fase, próxima a favela com UPP). E na 

quarta parte, apresentamos o contraste entre as respostas dos professores das três escolas. 

No Capítulo 6, tratamos dos resultados e discussões sobre a segunda fase da pesquisa 

(o aprofundamento da investigação). Lá analisamos o material coletado nas três escolas. Na 

primeira parte deste capítulo, trabalhamos com os dados coletados das entrevistas, grupo focal 

e apresentamos um modelo figurativo da representação social da UPP dos professores da 

Escola Pública 1 (para esta fase, próxima a favela com UPP). Na segunda parte, também 

analisamos dos dados das entrevistas e propomos um modelo figurativo da representação 

social da UPP dos professores da Escola Pública 2 (para esta fase, próxima a favela sem UPP) 

sem, no entanto, realizarmos o trabalho do grupo focal devido à impossibilidade de 

compatibilizar as agendas profissionais e pessoais dos professores desta escola. Na terceira 

parte do capítulo, analisamos os dados colhidos na Escola Pública 3 (para esta fase, uma 

escola longe de favelas), as entrevistas e também expomos uma proposta de modelo figurativo 
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da representação social da UPP dos professores. Também não realizamos o trabalho com o 

grupo focal, pelas mesmas razões mencionadas na Escola Pública 2. Ao final deste capítulo, 

discorremos sobre os contrastes – semelhanças e diferenças entre as representações sociais 

dos professores das três escolas. 

Concluímos nosso trabalho com as Considerações Finais, onde retomamos os 

objetivos propostos para respondê-los à luz dos resultados obtidos, a fim de confirmarmos ou 

infirmarmos nossa tese. Assim, Entendemos que a intenção de investigar as representações 

sociais de UPP, elaboradas por professores dos anos finais do Ensino Fundamental de três 

escolas públicas, situadas em diferentes locais do Rio de Janeiro, poderá suscitar outras 

investigações sobre o tema, pois embora o objeto pesquisado não seja oriundo da ciência, 

consideramos que ele é relevante para o cotidiano da população carioca – situando-se aí, os 

professores – por ter relação direta com a vida de todo o morador da Cidade Maravilhosa. 
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2. A UNIDADE DE POLÍCIA PACIFICADORA  

 
Metrópoles são vibrantes e caóticas, mas o Rio tem uma peculiaridade: sua 
permissividade com o crônico desrespeito às regras. O ex-chefe da Polícia 
Civil Hélio Luz fez o alerta de que Ipanema brilhava à noite, numa 
referência ao consumo de cocaína em um dos bairros mais valorizados da 
cidade. É um ciclo cruel. O cara cheira pó, desce de casa e vê que roubaram 
seu carro, provavelmente para trocá-lo por drogas ou armas. Sua reação é 
instantânea: fica revoltado, veste uma camisa branca e vai fazer caminhada 
contra a violência na praia ou abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. 
(BELTRAME, 2014, p. 76-77). 

 

 

Como já dissemos na Introdução, 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 tornaram ineficazes, pois ao levarem a marca de um determinado governo, elas eram 

descontinuadas com a posse de outro governante.  

E assim surgiu mais uma tentativa de pôr um fim ao caos da segurança pública. Desta 

feita, tudo começou quando o atual Secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o Senhor 

José Mariano Beltrame, disse ao assumir a sua função, em janeiro do ano de 2007, “que era 

inaceitável que partes do território da cidade estivessem fora do controle das autoridades do 

Estado Brasileiro” (BELTRAME, 2014, p. 10). Para o autor e secretário, “o Brasil havia aceitado 

que, no Rio de Janeiro, a polícia só daria rápidas investidas em certas favelas, mas não poderia se 

estabelecer” (idem, p. 10). Comentava ainda que não era permitido ao estado ficar nessas áreas, 

que empresas não poderiam se estabelecer nem fazer negócios, que a imprensa sempre pedia 

autorização ao chefe do tráfico para fazer reportagens, e que era mais seguro mandar um repórter 

para cobrir uma guerra em outro país, do que destacá-lo para uma matéria em alguma favela do 

Rio de Janeiro.  

A lógica da medida, implantada a partir do ano de 2008, seria a retomada de territórios 

dominados por traficantes para enfraquecer o negócio das drogas e o poderio bélico das facções 

criminosas. Estas ideias foram discutidas no refeitório da Secretaria de Segurança do Rio de 

Janeiro, situada no histórico prédio da Central do Brasil, no centro da cidade da capital 

Fluminense. “Como explicar a lógica do tráfico? Por que o Rio é diferente do resto do Brasil? 

Viram? Rudolph Giuliani acertou em Nova York e fracassou no México. Rio é Rio, Colômbia é 

Colômbia” (BELTRAME, 2014, p. 103). Assim foram surgindo as ideias que iriam nortear mais 
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uma política de segurança pública do estado, inclusive o nome que a consagrou até os dias atuais, 

Unidade de Polícia Pacificadora, as UPP. 

A Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) é um programa de Segurança Pública criado 

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, no ano de 2008, coordenado pela Subsecretaria de 

Planejamento e Integração Operacional, tendo por inspiração os princípios da polícia de 

proximidade, um conceito que vai além da polícia comunitária e tem sua estratégia fundamentada 

na parceria entre a população e as instituições da área de Segurança Pública (GOVERNO DO 

RIO DE JANEIRO, 2013). 

O policiamento de proximidade/comunidade traz em sua concepção o estabelecimento 

de parcerias locais entre a polícia e os cidadãos. Estabelece ainda uma abordagem orientada 

para os problemas e a necessidade de os policiais terem o conhecimento da área em que 

trabalham, de forma a estabelecerem uma relação de confiança com os moradores, ao mesmo 

tempo que possibilita um conhecimento diário das condições locais da área de atuação 

(FERREIRA, 2014). Por definição, o policiamento de proximidade refere-se ao conceito de 

community policing, termo utilizado inicialmente nos Estados Unidos da América em finais 

dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, para tentar resolver problemas relacionados com 

o sistema de justiça e também questões de natureza racial.  

Tecnicamente, o que caracteriza o policiamento de proximidade/comunidade são ações 

como: a) alocação dos mesmos policiais nas mesmas comunidades e por um tempo maior, 

para criarem laços com os cidadãos; b) o envolvimento da comunidade no trabalho da polícia; 

e c) o estabelecimento das prioridades da polícia de acordo com as necessidades e desejos 

expressos pela comunidade. Portanto, com essas premissas, se estabelece uma 

corresponsabilidade no trabalho de segurança pública, onde a polícia e cidadãos partilham 

objetivos comuns, a paz social (FERREIRA, idem). 

Muito embora tenha sido efetivamente instalada a primeira UPP em dezembro do ano 

de 2008, no morro Dona Marta, foi por meio do Decreto n. 41.650 de 21 de agosto de 2009, 

que o Govenador Sérgio Cabral dispôs sobre a criação da Unidade de Polícia Pacificadora 

(Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, 2011). No ano de 2011, por intermédio do 

Decreto n. 42.787, atualizado pelo Decreto n. 44.177, de 26 de abril de 2013, o Governador 

do Estado dispôs sobre a implantação, atuação, estrutura e funcionamento da UPP. Neste 

sentido, o artigo primeiro descreve de maneira específica o que são e para que servem as UPP 

 
Art. 1º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução 
de ações especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem 
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pública, destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de proximidade nas áreas 
designadas para sua atuação. 
§ 1º - São áreas potencialmente contempláveis por UPP, consoante critérios 
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Segurança, aquelas 
compreendidas por comunidades pobres, com baixa institucionalidade e alto 
grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos criminosos 
ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito. 
§ 2º - São objetivos das UPP: 
a. consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 
criminalidade ostensivamente armada; 
b. devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias ao 
exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social 
quanto econômico. 
  

O programa conta com a parceria dos governos municipal e federal para, juntos, 

retomarem os territórios de comunidades dominadas por traficantes de drogas e garantirem à 

população desses locais o direto de ir e vir e a paz social, conforme prevê a Constituição 

Federal (BRASIL, 1988). 

De acordo com Silva (2010), além de retomar o território, uma das premissas das UPP 

é propiciar a chegada de serviços básicos de infraestrutura que possam fazer parte do 

cotidiano das pessoas, dando a elas dignidade e respeito. Livre do julgo dos traficantes, a 

população poderá ser favorecida com a entrada de investimentos públicos e privados que, 

possivelmente, poderão se transformar num conjunto de oportunidades para as pessoas que lá 

residem. 

No entanto, para o mesmo autor, existem algumas críticas às UPP vinculadas a setores 

de movimentos sociais, entre os quais se destacam: a) o relacionamento conflituoso entre os 

policiais e moradores – principalmente com os jovens; b) a continuidade de ações policiais, 

em outras áreas da cidade, com o mesmo modus operandi – enfrentamento bélico; c) a falta de 

ordenamento do espaço público; d) a ausência de normas legais para a realização de obras e 

para o funcionamento das atividades econômicas; e) a falta de uma política de inserção dos 

moradores no contexto de pagamentos de taxas e impostos condizentes com as suas realidades 

socioeconômicas; e f) o aumento do custo de vida dos moradores das comunidades em razão 

das cobranças de taxas e impostos, até então não cobrados. 

As UPP foram inspiradas no sistema de policiamento comunitário utilizado nas 

cidades de Boston (Estados Unidos da América) – cidade pioneira -, Medellin e Bogotá 

(Colômbia), que obtiveram resultados bastante positivos em relação à diminuição da violência 

(SILVA, 2010). Na cidade de Medellin, na Colômbia, a pacificação da favela de Santo 

Domingo, reduto do ex-traficante Pablo Escobar, contribuiu para a diminuição do número de 
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homicídios na cidade, de 380 homicídios / 100 mil habitantes nos anos de 1990, para 34 / 100 

mil em 2007. 

A previsão do Governo do Estado do Rio seria criar mais de 40 UPP até o ano de 2014 

(atualmente – ano de 2016 - existem 38). De acordo com documentos oficiais (site da UPP - 

http://www.upprj.com) a polícia pacificadora conta com um efetivo atual de 9.543 militares 

levando paz e tranquilidade a mais de 264 territórios - se considerarmos o entorno das UPP - e 

a milhares de pessoas, pois o alcance desta ação extrapola as áreas cobertas pelas unidades. 

Em fevereiro deste ano, a UPP chegou à Baixada Fluminense, com a inauguração da UPP 

Mangueirinha.  

Com a instalação das UPP foi notado nas pessoas o aumento da sensação de segurança 

provocada pela presença policial em diversas regiões. Os benefícios mais evidentes são a 

diminuição dos confrontos armados e a liberdade de locomoção. Estes aspectos podem ser 

confirmados pela valorização imobiliária do entorno das comunidades pacificadas, como 

também no aumento da oferta de produtos e serviços diversos (CANO at al, 2012). 

O impacto do programa das UPP se refletiu diretamente nos resultados estatísticos que 

medem a queda dos índices de violência em todas as regiões metropolitanas da cidade do Rio 

de Janeiro. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) dão conta que, após a instalação 

das UPP, nas áreas de influência das quatro primeiras unidades (Santa Marta, Pavão-

Pavãozinho / Cantagalo, Cidade de Deus e Jardim Batan), os homicídios diminuíram em 47% 

(de 216 em 2008 para 114 em 2010). Nas áreas das UPP inauguradas em 2010 (Turano, 

Providência, Borel, Formiga, Salgueiro, Andaraí e Tabajaras), os homicídios caíram 62% (de 

84 para 32), quando se comparam os primeiros seis meses de 2009, antes da instalação, com o 

mesmo período de 2011 (INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2013). Como exemplo, 

verificamos que o Demonstrativo Mensal das Incidências Criminais do ISP para a UPP Santa 

Marta, registrava no ano de 2007 dois homicídios, já no ano de 2012, quatro anos após o 

estabelecimento da UPP, não houve homicídio. Para a segunda UPP, Cidade de Deus, em 

2007, foram registrados 29 homicídios, em 2012, apenas cinco. 

O Relatório Global sobre Homicídios de 2013, disponibilizado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), atribuiu às UPP a redução em quase 80% do número de homicídios 

dolosos no Estado do Rio de Janeiro. Já o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro 

indicou que, no segundo semestre de 2013, a taxa estadual de letalidade violenta ficou em 

menos da metade do índice medido em 2006 (em 2006 não havia UPP). Nas áreas pacificadas, 

a média de homicídios é de 8,7 / 100 mil habitantes, um terço da taxa nacional que é de 24,3 e 

abaixo dos números aceitos pela ONU, que é de 10 / 100 mil (O Globo, 19/10/2014). 
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A diminuição do número absoluto de crimes violentos nas áreas pacificadas foi 

constante. Até o final de 2008, quando do início do programa, foram registadas 107 mortes 

dolosas nessas áreas. Em 2014, esse número caiu para 36. Na capital, inclusive em áreas sem 

UPP, a queda também ocorreu no mesmo ritmo (O Globo, 19/10/2014). 

Muito embora os objetivos principais do programa de UPP não sejam o de acabar com 

a criminalidade nem com o tráfico de drogas, é possível observar que a retomada do território 

pelo estado – principal objetivo do programa – tenda a produzir a diminuição desses delitos. 

Conforme levantamento da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança, em 

2009, só nas comunidades da zona sul carioca, o narcotráfico faturou quase R$ 2 milhão/mês, 

e após a instalação das UPP Chapéu Mangueira (Leme) e Pavão-pavãozinho (Copacabana) 

este número foi caindo a cada ano (GOVERNO do Estado do Rio de Janeiro, 2013). 

Em relação ao aspecto educação, segundo indicadores socioeconômicos da Fundação 

Getúlio Vargas Projetos (2012), o número de matrículas em escolas públicas no entorno da 

UPP Cidade de Deus, no período dos anos de 2007 a 2010, teve um acréscimo de 5,4%. Já na 

UPP Batam, no mesmo período, o acréscimo foi de 10,8%. Quando computadas todas as 

escolas em áreas pacificadas, as matrículas também cresceram. Dados da Secretaria Municipal 

de Educação do Rio de Janeiro registraram 77. 667 matrículas em 2011 e 80.754 em 2012. 

Gonçalves (2010), em artigo publicado no portal ‘Observatório das Favelas’, 

comentou sobre relato da Secretária de Educação Municipal do Rio de Janeiro – Cláudia 

Costin - que a implantação da UPP Cidade de Deus contribuiu para a melhoria dos índices de 

desempenho escolar em algumas escolas da região. Os dados foram verificados por meio da 

comparação dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dos anos de 2007 e 

2009. Entretanto, no mesmo artigo, a autora traz a análise da coordenadora do Programa 

Criança Petrobras na Maré, onde entende que as mudanças trazidas pelas UPP não significam 

necessariamente que a qualidade da educação tenha melhorado. Para ela, o que ocorreu foi 

uma maior participação e frequência dos alunos, pois com o término dos conflitos nas 

comunidades, os alunos puderam ser mais assíduos às aulas e os professores passaram a 

lecionar com mais tranquilidade. 

Já Misse (2010) lembra que a maioria das UPP foram instaladas na zona sul da cidade 

do Rio de Janeiro, questiona que as comunidades deveriam receber projetos na área de 

educação, saúde, saneamento e que as UPP não irão acabar com a venda de drogas. Enquanto 

Gabeira (2010) argumenta que as UPP não irão resolver o problema da segurança pública na 

cidade do Rio de Janeiro, pois um problema tão complexo quanto o da segurança não pode ser 

resolvido com medidas simples, mas sim com um projeto de estado. 
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Para Dowdney (2003), até a implementação das UPP os morros cariocas eram tidos 

como campos de batalha, palcos de disputas entre facções rivais fortemente armadas pelo 

controle do tráfico de drogas, e confronto constante com as forças policiais. Cabe ressaltar 

também que todo esse aparato bélico usado pelo crime foi e ainda é manipulado por jovens e 

adolescentes sem preparo técnico para o manuseio desse material.  

De acordo com esse mesmo autor, crianças e adolescentes - que podem, ou não, 

frequentar a escola - sempre estiveram envolvidos com o tráfico de drogas, entretanto essa 

relação aumentou entre os anos de 2000 a 2010. Já no início das vendas no varejo, isso pelos 

anos de 1980, como foi visto anteriormente, crianças eram incorporadas nas atividades de 

olheiros6, mensageiros ou ‘aviõezinhos’ (transportadores de droga). Nessa mesma linha, 

Araujo (2012), quando apresenta a estrutura organizacional e as diversas funções do tráfico de 

drogas, enfoca que as crianças, antes de trabalharem efetivamente nas bocas de fumo, 

desempenham uma série de atividades para os traficantes. São os chamados ‘estagiários’ que 

compram comida, transportam armas e levam recados.  

Estes serviços não têm uma remuneração fixa, pois visam apenas a fazer um 

aliciamento e selecionar aqueles que poderão vir a ser os componentes da organização 

criminosa. Nesta perspectiva, Araujo (2012) apresenta também a remuneração média das 

funções desempenhadas pelos integrantes de uma boca de fumo, a saber: a) gerente7, até sete 

salários mínimos (SM); (b) vapor8, de um a cinco SM; (c) embalador9, de um a cinco SM; (e) 

cargueiro10, de um a três SM; (f) soldado11, de um a três SM; e (g) olheiro12, de um a três SM. 

Como vimos, a remuneração básica da maioria dos integrantes das bocas de fumo gira 

em torno de três salários mínimos, o que não é muito se considerarmos a arrecadação do 

tráfico. Entretanto, atrai uma quantidade considerável de jovens que veem na atividade 

criminosa uma chance tangível, apesar de todos os perigos envolvidos, de conseguir prestígio 

e melhores condições de vida na comunidade em que vivem. Esse fato pode contribuir para o 

afastamento dessas crianças do ambiente escolar. 
                                                
6 Olheiros: Vigilantes. Colocados em posições estratégicas por toda a favela para avisar sobre batidas policiais 
ou invasões de facções rivais. Podem usar rádio ou foguetes de artifício para avisar aos colegas sobre qualquer 
visita indesejável ao local. Quando usam fogos, são conhecidos como fogueteiros. Geralmente são escolhidos 
pelo gerente-geral, que lhes paga um salário semanal/mensal, ganhando cerca de R$50 por dia (US$20). 
7 Homem de confiança que organiza a administração do negócio, distribui as drogas, recolhe o dinheiro 
arrecadado, paga os funcionários e presta conta ao dono da boca de fumo. 
8 Pessoa que leva a droga do ponto de venda ao usuário / comprador. 
9 Pessoas de confiança do dono da boca de fumo responsáveis por embalar as drogas. Trabalham em locais 
secretos e bem vigiados. 
10 São garotos que transportam as cargas de drogas para as bocas e para os pontos de venda. 
11 São os seguranças da boca de fumo e do gerente. 
12 Homens que ficam em locais estratégicos da boca de fumo para alertar da chegada de policiais ou facções 
rivais (ARAUJO, 2012, p. 135). 
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De acordo com Dowdney (2003, p. 126), a idade média de início do trabalho efetivo 

de crianças no tráfico de drogas é de 13 anos – idade de um aluno que se encontraria nos anos 

finais do Ensino Fundamental. Porém, as atividades de estagiário podem começar já aos oito 

anos – idade de um aluno que se encontraria anos iniciais do Ensino Fundamental -, com as 

crianças passando a andar com os traficantes. Inicialmente, o trabalho das crianças não 

envolve armas, isso ocorrerá quando elas forem consideradas aptas ao manuseio do 

armamento. Todavia, existem casos que mesmo aos 13 anos a criança pode andar armada. 

Geralmente, a idade para a utilização de armamento, para segurança das bocas, ocorre entre 

15 e 17 anos. Nesta situação, os adolescentes armados desempenham a função de soldado. 

Cabe ressaltar que as atividades envolvem prontidão 24 horas. Invariavelmente, estes meninos 

abandonam a escola e passam a se dedicar exclusivamente ao serviço do tráfico que, segundo 

o autor, passa a ser encarado por eles como uma “opção de vida”. 

Não é demais lembrar que, por estarem totalmente envolvidos na defesa das bocas de 

fumo - defesa do território -, o confronto com policias e facções rivais produz a morte de uma 

parcela significativa desses jovens. Waiselsz (2012) indica, no Mapa da Violência do ano de 

2012, que apesar do aumento expressivo dos índices de homicídios entre jovens no Brasil, a 

cidade do Rio de Janeiro vem diminuindo significativamente seus números. No período de 

2002 a 2012, a cidade teve uma redução de 44,9 % no número de mortes entre os jovens. 

Esses valores, aliados aos da cidade de São Paulo, que também reduziu seus índices, 

compensam o crescimento nacional. A Tabela 2 e a Tabela 3 descrevem mais detalhadamente 

esses dados:  
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Tabela 2. Número e taxas de homicídio (por 100 mil) segundo faixa etária. Brasil. 2012 

Faixa etária Homicídios 
Número Taxa 

Menor de 1 ano 120 4,2 
1 a 4 anos 83 0,7 
5 a 9 anos 125 0,8 

10 a 14 anos 743 4,3 
15 a 19 anos 9.295 53,8 
20 a 24 anos 11.744 66,9 
25 a 29 anos 9.658 55,5 
30 a 39 anos 12.961 43,0 
40 a 49 anos 6.438 25,5 
50 a 59 anos 2.989 16,0 
60 a 69 anos 1.329 11,5 
70 anos e + 851 9,1 

TOTAL 56.337 29,0 
           Fonte: SIM/SVS/MS 

 

Tabela 3. Reordenamento das UFs por Taxas de Homicídio (em 100 mil) na População Total. 1998 e 2012. 

UF 1998 2012 % 1998/2012 
 Taxa Pos Taxa Pos 

Pernambuco 58,9 1º 37,1 10º -37,0 
Espírito Santo 58,4 2º 47,3 2º -19,0 
Rio de Janeiro 55,3 3º 28,3 18º -48,9 
Roraima 50,6 4º 35,4 13º -30,1 
São Paulo 39,7 5º 35,4 26º -62,0 
Amapá 38,7 6º 35,9 12º -7,2 
Rondônia 38,3 7º 32,9 16º -14,1 
Distrito Federal 37,4 8º 38,9 9º 4,1 
Mato Grosso 36,3 9º 34,3 15º -5,4 
Mato Grosso do Sul 33,5 10º 27,1 20º -19,1 
Alagoas 21,8 11º 64,6 1º 196,5 
Amazonas 21,3 12º 36,7 11º 72,2 
Acre 21,2 13º 27,5 19º 29,9 
Paraná 17,6 14º 32,7 17º 86,1 
Rio Grande do Sul 15,3 15º 21,9 24º 43,4 
Paraíba 13,5 16º 40,1 8º 196,7 
Ceará 13,4 17º 44,6 3º 233,0 
Goiás 13,4 18º 44,3 4º 230,4 
Pará 13,3 19º 41,7 7º 213,5 
Tocantins 12,3 20º 26,2 21º 112,8 
Sergipe 10,4 21º 41,8 6º 302,2 
Bahia 9,7 22º 41,9 5º 331,7 
Minas Gerais 8,6 23º 22,8 23º 165,6 
Rio Grande do Norte 8,5 24º 34,7 14º 308,5 
Santa Catarina 7,9 25º 12,8 27º 61,8 
Piauí 5,2 26º 17,2 25º 231,0 
Maranhão 5,0 27º 26,0 22º 421,0 

              
              Fonte: SIM/SVS/MS. 
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Podemos inferir que o fato gerador desta situação, para a cidade do Rio de Janeiro, se 

concentra no desfavorecimento socioeconômico, na falta de alternativas concretas - emprego 

formal, por exemplo – na influência e domínio das facções criminosas sobre as favelas 

cariocas. Desta maneira, eles são fatores preponderantes quando a questão do trabalho infantil 

é levada em consideração. É relativamente comum que crianças e adolescentes de favelas 

abandonem os estudos e comecem a trabalhar para complementar a renda familiar. Neste 

contexto, como vimos anteriormente, o trabalho desses meninos no tráfico de drogas se torna 

uma opção viável para eles (DOWDNEY, 2003). 

Dowdney (idem) observa ainda que era cada vez maior, na última década, a utilização 

de crianças e adolescentes como soldados do tráfico. A estatura, a agilidade, a necessidade de 

mais combatentes para os confrontos com facções rivais e com a polícia e a cobertura dada 

pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), em relação aos crimes 

praticados por estes sujeitos, se constituía em grande vantagem para o recrutamento desses 

meninos. 

Salientamos também que, em se tratando da vida escolar, a idade dessas crianças e 

adolescentes coincide com o período do Ensino Fundamental, que de acordo com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), atualizada em 2013, compreende a idade 

dos seis aos 14 anos. Nesta fase, o ensino tem como objetivo a formação básica do cidadão, o 

desenvolvimento da capacidade de aprender, ler e escrever, compreender o ambiente que o 

cerca, os valores básicos da sociedade, os laços familiares e a solidariedade humana 

(BRASIL, 1996). Desta maneira, e observando a Lei, verificamos o prejuízo causado a esses 

jovens, pois as leis que os amparam – Constituição Federal e Estatuto da Criança e do 

Adolescente - não os alcança. Por exemplo, em seu artigo 4º, o ECA diz que é dever da 

família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

  A inserção da problemática da investigação da representação social de professores do 

Ensino Fundamental (período em que crianças e adolescentes podem ser recrutados para o 

tráfico) sobre as UPP e seus efeitos no entorno da escola, se constitui, em nossa ótica, uma 

inovação nas pesquisas em representações sociais no campo da Educação e como tal deve ser 

analisada. Para corroborar esta perspectiva, realizamos uma consulta em bases de dados com 

acervo na área educacional, com o objetivo de verificar/analisar a existência de trabalhos 

dirigidos à representação social de professores sobre as UPP e seus efeitos no entorno escolar. 
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As bases consultadas foram as seguintes: Biblioteca Científica Online – Scielo; Google 

Acadêmico; Portal da Universidade Estácio de Sá; Banco de Teses e Dissertações da CAPES; 

Portal Domínio Público e Revista Brasileira de Educação. 

Nesta consulta, foram utilizadas as seguintes palavras-chave: ‘representação social de 

UPP, por professores’; ‘representação social de UPP’; ‘representação social de UPP por 

alunos’; ‘Unidade de Polícia Pacificadora’; representação social de UPP por moradores de 

comunidades; ‘representação social de UPP por moradores de favelas’. 

Na base de dados da Biblioteca Científica Scielo, Revista Brasileira de Educação e no 

Domínio Público não foram encontrados trabalhos relacionados às palavras indutoras sobre o 

tema de pesquisa. No Banco de Teses e Dissertação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) encontramos três trabalhos, dos quais dois também estão 

disponíveis no portal do Google acadêmico e um, não está disponível. Figueiredo (2011) 

apresentou sua dissertação de mestrado cujo título dizia respeito à Polícia e a Representações 

Sociais: “Representações sociais das Unidades de Polícia Pacificadora entre mulheres das 

favelas Cidade de Deus e Cantagalo” (trabalho não disponibilizado na Plataforma Sucupira).   

Para as palavras-chave ‘representações sociais de UPP, encontramos 1.750 registros, 

na base de dados do Google acadêmico, sendo que a maioria deles não diziam respeito, 

especificamente, às representações sociais de UPP, entretanto selecionamos um trabalho que 

aborda diretamente as palavras sugeridas, que trata das “Representações Sociais das Unidades 

de Polícia Pacificadora por estudantes do Cetep Santa Marta, no Rio de Janeiro”. A pesquisa 

de Lima at al (2015) teve por objetivo investigar as representações sociais da Unidade de 

Polícia Pacificadora (UPP) elaboradas por estudantes de um curso de Informática do Centro 

de Educação Tecnológica e Profissionalizante (Cetep) situado no Morro Santa Marta. Os 

resultados da pesquisa indicam que existe uma fragmentação entre os aspectos favoráveis e 

desfavoráveis em relação à UPP. As pesquisadoras verificaram que a objetivação da UPP se 

concentra no direito de ir e vir, em decorrência da retomada do território pelo poder público, 

antes nas mãos dos narcotraficantes. Em relação à ancoragem, a pesquisa indicou que a UPP 

pode estar associada à noção de guerra, trazendo a ideia de trégua e de paz. De uma maneira 

geral, os dados colhidos pelas pesquisadoras expressam que, a despeito de considerarem a 

UPP uma política de Estado que, aparentemente, estabeleceu uma trégua à guerra instalada 

nas favelas do Rio de Janeiro, e acreditar que esta política de segurança pública veio para 

trazer a paz, os entrevistados tendem a representar a UPP no Morro Santa Marta de modo 

positivo. 

Ainda na base de dados do Google acadêmico e no site da Escola Nacional de Saúde 
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Pública, como também no Banco da Capes, encontramos um trabalho cujo objetivo foi o de 

analisar as representações de jovens moradores do conjunto de favelas do Complexo do 

Alemão sobre o processo de implantação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) em seus 

locais de moradia. Corrêa (2013) apresentou a dissertação de mestrado com o título de: “As 

representações de jovens moradores do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro sobre a 

implantação das UPPs”. A pesquisa buscou compreender as percepções dos jovens acerca da 

nova regulação do espaço das favelas pelas forças policiais.  

Alguns resultados do estudo foram bastante significativos e contribuem de maneira 

pontual para a nossa pesquisa. Vejamos alguns: quanto ao relacionamento com os policiais da 

UPP, os jovens indicaram que passou a existir uma postura mais cautelosa dos militares em 

comparação aos policiais de patrulhamento de rua; existe um sentimento de incerteza em 

relação à permanência das UPPs como política de governo; ocorreu o afastamento de alguns 

jovens no circuito do tráfico de drogas, pois segundo a autora, esses jovens relataram a opção 

por interromper suas trajetórias na atividade criminosa após a instalação das UPPs; os jovens 

alegam que suas formas de expressão e sociabilidade têm sido criminalizadas e penalizadas; e 

a utilização da mídias sociais, pelos jovens, para o enfrentamento da violência, onde estes dão 

publicidade às denúncias, mobilizando protestos e reivindicando direitos. 

Ainda na base de dados do Google acadêmico, como também no Portal da 

Universidade Estácio de Sá, destacamos mais uma pesquisa que vai na direção de nosso 

trabalho, mesmo que não trate da representação social da UPP, por professores. A pesquisa 

investigou as “Representações sociais de alunos do Ensino Médio de uma escola do 

Complexo do Alemão (RJ) a respeito das Unidades de Polícia Pacificadora”. Leal (2014) 

entrevistou 25 alunos de uma das turmas do colégio. A análise de temas, categorias e 

subcategorias indicou para a pesquisadora que a metáfora “maquiagem” poderia organizar o 

pensamento do grupo participante sobre a UPP, definida na frase “maquiagem, porque a 

criminalidade não mudou muito, mas passa para os estrangeiros que tudo está em paz”. De 

acordo com a autora, o sentimento dos entrevistados em relação as UPP é que as melhoras 

proporcionadas pelo programa são uma “maquiagem”, que um dia podem não mais existir, 

desconhecendo o que virá em seu lugar. Os relatos dos alunos mostram a divisão entre os 

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

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

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

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

tráfico”, “restrição ao lazer”, “falta de costume para lidar com os policiais”). Para a autora, a 
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ideia de “mocinho/bandido” ancora a representação social do grupo e apesar da “maquiagem” 

esconder a permanência de conflitos anteriores, as UPP são representadas de modo positivo 

pelo grupo de alunos.  

 Por fim, apesar de também não tratar de representações sociais de UPP, consideramos 

importante mencionar a pesquisa desenvolvida por Ventura (in PAIVA e BURGOS, 2009) 

sobre as perspectivas de futuro de crianças e adolescentes moradores de favelas, estudantes de 

escolas públicas nas cercanias das comunidades (a maior parte dos entrevistados pela 

pesquisadora foram professores e diretores das escolas). O estudo aponta que a perspectiva de 

futuro dessas crianças é limitada, em virtude da dificuldade de mobilidade social e de avanço 

escolar. Este resultado muito tem a ver com a representação que as pessoas têm dos 

moradores que residem em comunidades, no que diz respeito às condições de carência 

econômica, dificuldades de acesso aos bens materiais, culturais e de lazer. 

Assim, entendemos que nossa proposta de investigar as representações sociais de 

professores de Ensino Fundamental de escola pública sobre as UPP, observando seus efeitos 

no entorno da escola - a prática pedagógica, na imagem do aluno e circunvizinhança da escola 

- pode contribuir para pesquisas no campo educacional, especialmente as que privilegiam 

escolas situadas em regiões de risco de violência.   
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3. A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS COMO REFERENCIAL 

TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Considerando que a pesquisa focalizará as representações sociais dos professores do 

Ensino Fundamental de escolas públicas sobre as UPP e seus efeitos no entorno escolar, 

entendemos que o estudo não pode prescindir de uma abordagem integrada, no mínimo, por 

dois eixos, a saber: (a) a Teoria das Representações Sociais e aspectos relevantes para o 

estudo; e (b) a abordagem processual da TRS (a objetivação, ancoragem e o modelo figurativo 

da representação social). 

 

3.1. A Teoria das Representações Sociais (TRS): aspectos relevantes para o estudo 

Os estudos sobre as representações sociais foram iniciados por Serge Moscovici, em 

1961, com a publicação de seu livro La psychanalyse, son image et son public. Nesta obra 

Moscovici investigou como o fenômeno da psicanálise foi elaborado no pensamento popular 

dos franceses, em diferentes grupos. Uma das bases teóricas de seu trabalho foi o conceito de 

representações coletivas do sociólogo francês E. Durkheim, no início do século passado, que 

entendia as representações coletivas como um conceito sociológico e as representações 

individuais pertencentes à psicologia (MOSCOVICI, 2011). 

No início do século XX as representações coletivas de Durkheim se constituíram em 

um fenômeno das ciências sociais para pesquisadores franceses daquela época, entretanto a 

tese do autor passou quase a metade desse mesmo século no ostracismo. Foi Moscovivi que 

nos anos de 1960 resgatou esses estudos para basear o conceito de representações sociais. Sua 

teoria despertou interesse de psicólogos sociais, o que ajudou a difundir a Teoria das 

Representações Sociais - TRS (RATEAU at al, 2012).    

Cotidianamente somos bombardeados por uma gama de dados e informações que 

resultam, na maioria das vezes, em conhecimento em diversos setores da sociedade – político, 

econômico, social, científico e tecnológico – e que, constantemente, são confrontados com 

nosso sistema interno de conhecimentos adquiridos ao longo do tempo. Essa familiarização e 

compreensão do novo ocorrem muito em virtude do que já temos em termos de saberes e 

experiências vivenciadas. 

Todo esse processo de interpretação do novo ou reinterpretação do mesmo, acontece 

nas relações sociais diárias que travamos no trabalho, em casa, nas escolas, nos grupos de 

amigos e, atualmente, nas redes sociais. Nessas trocas, somos instados a nos posicionarmos 

em relação a um determinado assunto, posicionamento esse que Moscovici (2008) entende 
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como pressão à inferência. Há que se destacar que toda essa dinâmica ocorre dentro dos 

grupos de pertença, e o que é deliberado nesses grupos se transforma em senso comum e serve 

de referência para orientar as práticas e condutas de seus componentes. 

Segundo Alves-Mazzotti (2008, p.22), a investigação das representações sociais 

constitui-se em um processo interessante quando se deseja verificar “como funcionam os 

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

acontecimentos da realidade cotidiana”. De acordo com essa autora, o objeto de pesquisa de 

Moscovici – inaugurador da Teoria das Representações Sociais – era o de redefinir o campo 

da Psicologia Social a partir da investigação sobre a representação social da psicanálise na 

sociedade francesa, sua função simbólica e sua capacidade de construção do real. 

Para Moscovici, o behaviorismo influenciava a Psicologia Social da época, que 

privilegiava o estudo do comportamento do sujeito. No trabalho de 1961, ao valorizar, no 

mesmo patamar, sujeito, grupos e interações, o autor inaugurava um novo paradigma na 

Psicologia Social. Para tanto, retomava de Durkheim o conceito de representação coletiva 

para demostrar que o olhar daquele autor estava voltado apenas para os fenômenos sociais 

sem, no entanto, verificar como se constituíam os processos de organização do pensamento 

dos sujeitos. Ademais, observava ainda que as representações coletivas eram de pouca 

mobilidade, pois não sofriam alteração em decorrência de fatos externos. Portanto, pouco 

compatíveis com as sociedades contemporâneas, em virtude da dinâmica das relações sociais 

e do fluxo de informações. É como afirma Guareschi quando destaca que “na teoria da 

representação social o próprio conceito de representação possui um sentido mais dinâmico, 

referindo-se tanto ao processo pelo qual as representações são elaboradas, como às estruturas 

de conhecimento que são estabelecidas” (GUARESCHI, 2011, p.20). 

Sendo assim, a proposta de Moscovici, de estudo da Teoria das Representações 

Sociais, visava a atribuir à Psicologia Social, mais próxima da Sociologia, um status relevante 

em meio às ciências da época, na medida em que procurava analisar as relações entre o 

indivíduo e a sociedade.   

De acordo com Sá (2007), Moscovici conceitua as representações sociais como um 

fenômeno elaborado nas sociedades contemporâneas, por meio da interação entre os 

membros, resultado da construção social por grupos concretos. Este conceito se tornou mais 

adequado à sociedade contemporânea em virtude dos vários sistemas políticos, religiosos, 

filosóficos e pela velocidade na circulação das representações. Como afirma Alves-Mazzotti 

(1994), por conta das relações com a linguagem, ideologia e imaginário, e pela função 
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norteadora de procedimentos e de ações sociais, as representações sociais formam um 

componente importante que influencia os mecanismos educativos. 

A Teoria das Representações Sociais (TRS) procura verificar como se formam na 

mente das pessoas as opiniões, crenças, valores em relação a sujeitos e objetos (LIMA, at al, 

2012). Procura investigar como algo novo penetra na sociedade e é apropriado por diferentes 

grupos. Tais representações fundamentam estudos psicossociais que investigam o saber do 

senso comum construído por grupos diversos. 

Moscovici (2012) procurou situar o conhecimento do senso comum na condição de 

objeto de estudo da Psicologia Social, pois acreditava que este conhecimento orientava a 

maior parte da comunicação e do comportamento na vida cotidiana, em qualquer extrato 

social. A este conjunto de conceitos e explicações não subordinadas à razão e à lógica, 

Moscovici deu o nome de representação social. Que ainda pode ser interpretada como a 

construção social do real elaborada por práticas, crenças, tradições, rituais, saberes do 

cotidiano e que incluem tanto dimensões científicas como cognitivas. 

As RS têm duas funções principais, quais sejam: a) a de convencionalizar os objetos, 

pessoas ou acontecimentos que encontram, de tal sorte que determinam modelos, categorias e 

tipos partilhados pelas pessoas; e b) a de prescrever os comportamentos por meio de uma 

tradição que decreta o que deve ser pensado (MOSCOVICI, 2011). No entanto, Abric (2000) 

aborda quatro funções: a) função de saber, que permite explicar e compreender a realidade; b) 

função identitária, que define a identidade e permite a proteção da especialidade dos grupos; 

c) função de orientação, que guia os comportamentos e as práticas; e d) a função justificadora, 

que permite a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos. 

Na mesma direção, Jodelet (1984), importante colaboradora de Moscovici, estabelece 

que as representações sociais demonstram uma forma pela qual os sujeitos apreendem os fatos 

e acontecimentos da vida cotidiana, os dados do ambiente e as informações que nele circulam. 

Constituem-se em um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, que se forma na base 

das experiências dos sujeitos e nas informações, nos saberes e nos modelos de pensamento 

recebidos e transmitidos pela tradição, pela educação e pela comunicação social. Jodelet 

também é responsável por uma das correntes de pensamento na Teoria das Representações 

Sociais que é a abordagem culturalista, onde privilegia o enfoque histórico e cultural para a 

compreensão do simbólico (SANTOS, 2000). Em sua obra ‘Loucuras e Representações 

Sociais’, a autora trata as representações sociais como  
uma forma de pensamento social, cuja gênese, propriedades e funções 
devem ser relacionadas com processos que afetam a vida e a comunicação 
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sociais, com os mecanismos que concorrem para a definição da identidade e 
a especialidade dos sujeitos sociais, indivíduos ou grupos, assim como a 
energética que está na origem das relações que esses grupos mantêm entre si 
(JODELET, 2005. p.50). 

 

Doise (2002), outro colaborador de Moscovici, atribui às representações sociais um 

papel importante na realidade social quando se tem a consciência que as negociações com o 

outro e com os grupos são processos que se desenvolvem nos dois lados. O autor define as 

representações sociais como “princípios organizadores das relações simbólicas entre 

indivíduos e grupos” (DOISE, 2002, p.67). Doise também é responsável por outra corrente de 

pensamento da TRS, que é a abordagem societal – “articula as representações com uma 

perspectiva mais sociológica, enfatizando a inserção social dos indivíduos como fonte de 

variação dessas representações (SANTOS, 2000, p.187). A terceira corrente de pensamento na 

TRS diz respeito à abordagem estrutural de Jean-Claude Abric, que privilegia a dimensão 

cognitiva das representações, a partir de um enfoque estrutural, onde propõe a teoria do 

núcleo central, em torno do qual toda a representação se organiza (SANTOS, 2000). Para 

Campos e Braga (2012, p. 43), o núcleo central é composto por “elementos consensuais que 

definem a representação e organizam os demais elementos”.  

Para Sá (1998, p. 24), “uma representação social é sempre de alguém (o sujeito) e de 

alguma coisa (o objeto)”. O autor argumenta que não é possível se referir à representação de 

algo sem especificar o sujeito, e nem à representação de um sujeito social sem especificar o 

objeto representado. 

Ao falarmos em objeto de pesquisa nas representações sociais, se faz necessário 

abordarmos os fenômenos de representação social que, segundo Sá (1998), estão dispersos na 

cultura, nas instituições, nas interações entre os indivíduos, nos meios de comunicação de 

massa e no pensamento de cada um de nós. Portanto são dinâmicos, difusos, estão inseridos 

no emaranhado contexto das interações sociais e são elaborados no pensamento consensual.   

O autor afirma ainda que os fenômenos de representação social são mais complexos do que os 

objetos de pesquisa que elaboramos, ou seja, é necessário que façamos uma redução ou 

simplificação dos fenômenos de representação social a fim transformá-los em objeto de 

pesquisa de representações sociais. 

Pesquisar a representação social de um objeto não se resume, tão somente, a tomar a 

decisão de investigá-lo. Antes, porém, há que se ter a noção da viabilidade de sua existência 

enquanto fenômeno, que possa ser abordado por intermédio da TRS, ou seja, é necessário 

construir o objeto de pesquisa. 
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O objeto, balizado pela TRS, deve ser elaborado na análise da possibilidade de existir 

enquanto fenômeno concreto e, ao mesmo tempo, ser pertinente e viável para a própria teoria 

(SÁ, 1998, p 17): “A formação e uso das representações sociais nos universos consensuais só 

é proveitosamente estudada através de sua construção como objeto de pesquisa no universo 

reificado da prática científica”. Nesta direção, um objeto de pesquisa só seria representado 

socialmente, caso fosse relevante ao conhecimento científico. 

Atualmente, muitos trabalhos acadêmicos se apropriam da TRS para investigarem 

objetos que não derivam da ciência como preconiza a teoria, porém continuam produzindo 

conhecimentos uteis às disciplinas consideradas. É com esse viés que a proposta de trabalho 

apresentada pretende se apoiar, pois ao pesquisar a ‘UPP’, tema que não se origina da ciência, 

a intenção é lançar foco em um objeto que está em voga na sociedade carioca. 

Assim, o objeto é parcialmente concebido pelo sujeito ou pelo grupo como extensão 

de seu comportamento. Neste sentido “a representação social é a preparação para a ação, não 

só porque guia os comportamentos, mas, sobretudo porque remodela e reconstitui os 

elementos do ambiente no qual o comportamento deve acontecer” (MOSCOVICI, 2012, 

p.46).  

Embora a TRS tenha sido gestada no âmbito da psicologia social, no Brasil ocorreu 

uma ampla migração para outros campos acadêmicos voltados principalmente para a 

intervenção nos problemas sociais. A educação, a saúde e o serviço social foram áreas que se 

apropriaram com maior intensidade da teoria. Essas disciplinas privilegiaram o mundo do 

trabalho e as práticas profissionais. Houve “uma grande tendência por parte dos pesquisadores 

a localizar o saber prático que constitui as representações sociais nas searas mais 

institucionalizadas do fazer social” (SÁ e ARRUDA, 2000, p.28).  

A realização de uma pesquisa utilizando-se a Teoria das Representações Sociais deve 

ser precedida de um estudo acerca de que fenômeno - sua importância social ou acadêmica - 

de representação social se quer pesquisar. De acordo com Sá (1998) é necessário decidir: a) 

como enunciar o objeto de representação sem, no entanto, deixar contaminar por 

representações de objetos próximos; b) sobre os sujeitos da pesquisa (grupos, populações); e 

c) o quanto de contexto sócio-cultural e de que natureza. 

Desta feita, podemos perceber que uma das principais premissas da TRS, proposta por 

Moscovici e confirmada por sua colaboradora Denise Jodelet, diz respeito à relação entre o 

objeto/fenômeno e o sujeito. Nesta perspectiva, ao definirmos objeto e sujeito da pesquisa, 

devemos observar que a representação que os une deve ser um saber efetivamente praticado, 

constatado por meio de comportamentos e interações cotidianas. 
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Para facilitar a identificação do objeto/fenômeno de estudo, o pesquisador deve 

observar quais as práticas recorrentes no grupo (sujeitos da pesquisa) e se estas guardam 

relação com o objeto/fenômeno escolhido. Cabe lembrar que a observação do grupo por meio 

de estudo exploratório também se constitui em estratégia para a identificação do 

objeto/fenômeno (SÁ, 1998). 

Observando os grupos escolhidos para a nossa pesquisa precisamos, também, ter 

atenção especial quanto à escolha dos sujeitos da pesquisa em representações sociais. Estes 

devem guardar relações sócio-culturais específicas e vinculadas ao objeto/fenômeno. Podem 

ser formados por grupos estruturados, nos quais as relações entre os membros sejam calcadas 

em direitos, deveres, obrigações ou laços biológicos, ou grupos reais, que de acordo com 

Harré (1989), são grupos que mantêm comunicação e relações entre si e desempenham 

funções. Ainda nesta direção, Moscovici (2012) enfatiza que são os sujeitos e os grupos os 

responsáveis pela elaboração das representações sociais, e que estas só existem se houver a 

interação entre estes mesmos sujeitos e grupos. 

Já para Campos (2014, p. 48), o sujeito, nas pesquisas em representações sociais, 

guarda semelhanças com o sujeito da cognição social, já que este “incorpora, internaliza, 

adere” os saberes e informações pertencentes ao grupo, a coletividade, e que se tornam 

conhecimentos internos no indivíduo, mesmo que ele esteja distante da fonte que gerou aquele 

saber, como diz o autor “separado da fonte social destas cognições ou processos cognitivos”. 

Entretanto, continua Campos, existe um fator importante do sujeito das representações sociais 

que se diferencia do sujeito da cognição, pois os processos que compreendem a dinâmica das 

representações sociais são “psicossociais”, resultante da ação do grupo. Desta forma, para 

esse autor, não há uma ancoragem individual das representações sociais.   

Contudo, e dependendo da natureza do objeto/fenômeno, é plausível a utilização de 

grupos pouco estruturados caso tenham uma representação compartilhada. Os grupos 

taxionômicos – simples reunião de sujeitos individuais sob uma mesma classificação (SÁ, 

1998) ou “um agregado de pessoas ligadas pela simples semelhança de suas crenças” 

(HARRÉ, 1989, p.131) também podem ser utilizados como sujeitos de pesquisa, basta que 

haja uma associação e/ou interação entre os indivíduos. 

Moscovici (2011) ainda argumenta que as representações sociais procuram tornar 

aquilo que não é familiar em familiar, para que os sujeitos possam reconhecer um dado 

objeto/fenômeno em suas redes de significações cognitivas e simbólicas. Para tanto, este 

processo deve ser construido por meio da ancoragem e da objetivação, que se constituem nos 

processos formadores das representações sociais. 
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A objetivação nos “permite tornar real um esquema conceitual e substituir uma 

imagem por sua contrapartida material” (MOSCOVICI, 2012, p. 100), ou seja, transforma 

conceito em imagem. Objetivar significa ainda “resolver o excesso de significações pela 

materialização” – materializar por meio da observação o que era inferência ou símbolo. 

Destarte, quando um sujeito objetiva um conteúdo científico, ele torna o universo 

desconhecido em universo familiar (MOSCOVICI, 2012, p.101), que une também a ideia de 

não familiaridade com a de realidade. Já “a ancoragem designa a inserção de uma ciência na 

hierarquia dos valores e nas operações concretizadas pela sociedade” (MOSCOVICI, 2012, 

p.156). Por meio dela, os sujeitos transformam os objetos sociais em dispositivos que são 

organizados numa escala de preferência das relações sociais. Portanto, para transformar os 

conceitos advindos da ciência, para torná-los familiares, a sociedade recorre a mecanismos 

específicos.  No decorrer desse percurso, o objeto é comparado às formas conhecidas. Sendo 

assim, a objetivação e a ancoragem promovem o domínio da ciência pela sociedade 

(MOSCOVICI, 2012). 

Moscovici (2011, p.61) ainda expressa que a 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”. 

Como vimos, as representações sociais são a transformação do ‘pensamento reificado 

da ciência’ (pensamento científico) em pensamento do ‘saber prático’ (saber do senso 

comum), elaborada pelas pessoas por intermédio de suas relações e interações interpessoais e 

relações intra/intergrupais, processada em meio a um variado sistema de comunicações. 

Este ‘saber prático’, conforme aponta Jodelet (2001) ao se referir à representação 

social, liga um sujeito a um objeto e produz três indagações importantes para qualquer estudo 

em representações sociais: a) quem sabe e de onde sabe? As respostas nos indicam em que 

condições foram produzidas e como circulam as representações; b) o que e como sabe? 

Remete-nos aos processos formadores das representações; e c) sobre o que sabe e com que 

efeito? Neste aspecto devemos enfocar a produção do conhecimento advindo das 

representações sociais. 

Concluímos assim, que as representações sociais, na obra original de Moscovici, são a 

transformação do conhecimento científico – produzido pela ciência – em conhecimento do 

saber comum e do cotidiano – produzidos por leigos e se desenha também entre a procura de 

um sentido e a da informação satisfatória para o grupo. 
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Mais uma vez destacamos que nosso objeto de pesquisa não deriva do conhecimento 

científico, mas pode ser pesquisado por meio da TRS, uma vez que esta teoria procura 

investigar “justamente como se formam e como funcionam os sistemas de referência que 

utilizamos para classificar pessoas e grupos e para interpretar os acontecimentos da realidade” 

(ALVES-MAZZOTTI, 2008. p.21). Pesquisar as UPP inseridas em realidades diferentes 

podem nos trazer subsídios para compreender as práticas dos professores, que nesses 

contextos trabalham. 

  

3.2 Abordagem processual da TRS (a objetivação, a ancoragem, o modelo 

figurativo) 

Oriunda da Psicologia Social, a Teoria das Representações Sociais é considerada uma 

das principais teorias dessa disciplina. Ela permite ao pesquisador entender e explicar a 

maneira que as pessoas e grupos elaboram, transformam e comunicam suas realidades sociais. 

Ao longo da vida cada indivíduo, intrinsicamente, procura compreender o mundo que o cerca. 

Procura dar sentido aos fatos, comportamentos e situações do cotidiano, a fim de obter 

alguma coerência e entendimento daquilo que ainda não lhe é transparente.  

Esse processo de descortinar o nebuloso, tornar o imprevisível previsível, o não 

familiar em familiar, é composto por diversas situações e eventos, espaços, pessoas e grupos 

que interagem entre si para formar conceitos que possam orientar condutas e procedimentos 

individuais e coletivos, pois é fato que, no decorrer da vida, todo o ser humano, em algum 

momento, é instado a tomar decisões, dar opiniões sobre determinado assunto ou evento – é o 

que Moscovici (2012) chama de pressão à inferência, que juntamente com a dispersão da 

informação e a focalização, constituem as dimensões da realidade social associada à produção 

da representação social. 

Neste sentido, Moscovici (2012, p. 227) define que a focalização é uma variável im-

portante na elaboração das representações sociais, pois se constitui em um aspecto expressivo 

da relação do indivíduo ou do grupo com o objeto: “Espontaneamente, um indivíduo ou um 

grupo dá atenção específica a algumas zonas particulares do meio e mantém distância de ou-

tras zonas, assim o grau de envolvimento em relação ao objeto social varia necessariamente”.  

Portanto, é possível que os três grupos de professores, por suas escolas estarem situa-

das em contextos diversos, possam apresentar interesses diferentes em relação as UPP, haja 

vista o grau de envolvimento que possuem com o objeto pesquisado – sua influência no coti-

diano e níveis de informações.   

Assim, todo esse movimento de reelaboração de conceitos e procedimentos, e de 
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representação da realidade é social, pois se dá no próprio meio social, por indivíduos inseridos 

nos grupos sociais. Cabe ressaltar que nem todos os grupos e pessoas compartilham as 

mesmas crenças, valores, procedimentos ou práticas, entretanto as representações sociais são 

elaboradas por grupos conforme os processos descritos mais adiante. A própria representação 

de um determinado grupo, em relação a um tema ou evento, pode servir de informação para a 

elaboração da representação social de outro grupo. 

Portanto, as representações sociais são “sistemas de opiniões, conhecimentos e crenças 

particulares a uma cultura, a uma categoria social ou a um grupo com relação aos objetos no 

ambiente social” (RATEAU at al, 2012, p.2). Elas também são caracterizadas por um conjunto 

de elementos cognitivos que interagem entre si. Esses elementos constituem as opiniões, o 

conhecimento e as crenças. As opiniões são vinculadas às tomadas de posição. O 

conhecimento se relaciona com a aprendizagem. As crenças dizem respeito às convicções. 

Uma das características das representações sociais é que são partilhadas por indivíduos 

de um grupo social específico, o que não impede que possam servir de informação para 

elaboração de outra representação social, de outro grupo, sobre o mesmo tema, evento ou 

objeto. Outra característica é a maneira como elas são construídas. Aí reside um processo 

coletivo de disseminação da comunicação que permite aos membros dos grupos as trocas de 

opiniões, informações e crenças, que favorece à construção de consenso e que dá validade 

social aos elementos cognitivos. Mais uma característica que se destaca é a realidade social 

das representações sociais. Estas permitem, por parte dos indivíduos e grupos, o entendimento 

do objeto representado e a legitimação de comportamentos e práticas. 

Em virtude de seu caráter multidisciplinar, a Teoria das Representações Sociais 

ganhou importância no seio das ciências sociais. Pois como já vimos, em 1961 Serge 

Moscovici publicou sua tese de doutorado em que analisou como um fenômeno da ciência 

penetrou no cotidiano da sociedade francesa. A partir deste estudo surge o conceito de 

representação social, onde um determinado grupo estabelece um processo pelo qual 

“retrabalha e elabora um conhecimento novo” (CHAMON at al, 2014, p.7). Naquele caso, a 

representação social da Psicanálise foi a reelaboração, pela sociedade francesa, da Teoria da 

Psicanálise (CHAMON at al, 2014).  

Sabemos ainda que a noção de representação social proposta por Mosscovici guarda 

raízes nos estudos de Durkheim sobre as representações coletivas. Para este pesquisador as 

representações coletivas são o produto da estrutura social que evoluem, se desenvolvem e 

formam novas representações independente da matriz social de origem (CHAMON, idem). A 

partir dessa premissa, Moscovici propôs o conceito de representação social, mas com 
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características social e construtiva, por entender que o aspecto social da representação não é a 

“soma de consciências individuais, nem a média das opiniões dos indivíduos”, e que o aspecto 

construtivo da representação “não é o simples reflexo de uma realidade exterior, nem a 

imposição de uma ideologia” (CHAMON, at al, 2014, p. 10). 

A representação social de um determinado objeto/fenômeno é calcada no processo 

pelo qual um novo conhecimento é acomodado e estabelecido no grupo. Assim, toda a 

contribuição de qualquer natureza, seja ela de opinião, crença, valores deve ser levada em 

consideração para o estabelecimento de uma estrutura das representações (MOSCOVICI, 

2001). Nenhum indivíduo pode ser considerado desconectado do objeto a ser representado, 

pois conforme destacam Guareschi e Roso (in CHAMON, at al, 2014, p.27) “o equívoco de 

Descartes foi separar, cortar absolutamente a ligação entre o objeto conhecido e o sujeito 

conhecedor, transformando a representação numa espécie de realidade à parte, do mesmo 

modo como o objeto seria uma realidade à parte”. Portanto, todos os sujeitos do grupo são 

fundamentais para a construção de uma representação social. 

A percepção de cada indivíduo acerca de um determinado objeto/fenômeno, se dá em 

virtude das experiências individuais adquiridas ao longo do tempo. O mosaico dessas 

percepções contribui para a construção da identidade de um grupo, orientando e justificando 

suas práticas. Portanto, aquele objeto/fenômeno que por ventura possa estar causando 

desconforto e suscitando discussões entre os integrantes do grupo, passa fazer parte do 

interesse do grupo e por ele será socialmente representado. 

Para que isso aconteça, é necessário o estabelecimento de um processo por meio do 

qual a representação social é formada no grupo. Por este caminho/fluxo, perpassam todas as 

informações, interações e comunicações necessárias para que o grupo reconstrua um novo 

conhecimento.  

Se pudéssemos estabelecer um paralelo entre o processo de representação social de um 

objeto, pelo grupo, e a teoria de aprendizagem de Piaget, em relação à construção do 

conhecimento, diríamos que este caminho é estabelecido pelo indivíduo na medida em que ele 

interage com o meio em que circula. Nessa interação ele será bombardeado de informações 

novas que lhe exigirá novas adaptações. Piaget identifica esses momentos de desequilíbrio e 

equilíbrio. Portanto, ao perceber um novo conceito, o indivíduo o assimila baseado em 

estruturas pré-existentes para, posteriormente, acomodá-lo em novas estruturas (LA TAILLE, 

1992). 

Moscovici (2012, p. 60) propõe uma estrutura para as representações sociais. Segundo 

ele, a representação social tem duas faces que não se dissociam. A face figurativa, que 
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corresponde à imagem do objeto, e a face simbólica, que corresponde ao sentido atribuído ao 

objeto pelo sujeito. Desta forma, “a representação transmite a qualquer figura um sentido e a 

qualquer sentido, uma figura”. Com isso, os processos que entram em cena a partir daí, têm 

por objetivo recortar a figura e dar-lhe sentido e significado, colocando o objeto no universo 

dos indivíduos, tornando-os naturais e capazes de serem interpretados. Estes mesmos 

processos também têm as funções de “dividir um sentido por uma figura – objetivar – e uma 

figura por um sentido – ancorar os materiais que entram na composição de determinada 

representação”. 

Conforme já mencionado, a objetivação e a ancoragem são os dois processos 

fundamentais na formação de uma representação social. Moscovici pensou estes processos 

para explicar que a constituição de uma representação implica em transformar o desconhecido 

em conhecido, um conhecimento em outro conhecimento. Para Jodelet (1984/1988, p.367), a 

objetivação e a ancoragem são os “dois processos maiores que dão conta da forma pela qual o 

social transforma um conhecimento em representação e a forma pela qual esta representação 

transforma o social”. Seriam ainda os dois processos que tratariam da elaboração e do 

funcionamento de uma representação social (JODELET, 2005).  

Um processo tenta ancorar conceitos estranhos, transformá-los em categorias e a 

imagens comuns, colocá-las em um contexto conhecido. O outro, tenta objetivá-los, 

transformar algo abstrato em algo quase concreto, transferir o que está na mente em algo que 

exista no mundo físico (GUARESCHI, 2001). 

Sobre o processo de representação social de um objeto, composto pela objetivação e a 

ancoragem, Moscovici entende que a objetivação permite tornar real um esquema conceitual e 

substituir uma imagem por sua contrapartida material, ou seja, transforma conceito em 

imagem. Objetivar significa também resolver o excesso de significações pela materialização – 

materializar por meio da observação o que era inferência ou símbolo. Portanto, quando um 

sujeito objetiva um conteúdo científico, ele torna o universo desconhecido em universo 

familiar (MOSCOVICI, 2012). A objetivação une o conceito de não familiaridade com o de 

realidade. Uma vez percebido como intelectual e inacessível, com a objetivação este conceito 

passa a ser percebido e acessível.   

Ainda neste sentido, o processo de objetivação ocorre por meio de duas operações 

fundamentais que são a naturalização e a classificação. A naturalização consiste no transporte, 

no imaginário, de elementos objetivos para o meio cognitivo. Os conceitos científicos são 

transformados em imagem de uma realidade, tornando o símbolo real. A classificação 

organiza as imagens preexistentes atenuando o choque de novas concepções. Refere-se a uma 
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necessidade psicológica para estabelecer uma orientação aos sujeitos. A classificação dá à 

realidade um ar simbólico (MOSCOVICI, 2012). 

A objetivação torna concreto algo que nos parece de compreensão difícil ou abstrato, 

pois dá destaque a certas informações em detrimento de outras, quando desloca seu contexto 

original para o contexto de conhecimentos do grupo ou sujeito, tornando assim a nova 

informação acessível ao corpus de categorias pré-existentes nesses grupos (TRINDADE, at al, 

in ALMEIDA at al, 2011). 

Jodelet (2005, p.48) também afirma que a objetivação esclareceria a representação 

como a 
construção seletiva, esquematização estruturante, naturalização, isto é, como 
um conjunto cognitivo que retém, entre as informações do mundo exterior, 
um número limitado de elementos ligados por relações, que fazem dele uma 
estrutura que organiza o campo de representação e recebe um status de 
realidade objetiva. 
 

A objetivação conecta o conceito científico, não comum, com o de realidade: 

“Percebida primeiramente como um universo puramente intelectual e remoto, a objetivação 

aparece, então, diante de nossos olhos, física e acessível” (GUARESCHI, 2011, p.71). 

Já a ancoragem, segundo Moscovici (2012, p.156), “designa a inserção de uma ciência 

na hierarquia dos valores e nas operações concretizadas pela sociedade”. Pela ancoragem, os 

sujeitos transformam os objetos sociais em dispositivos que são organizados numa escala de 

preferência das relações sociais. 

Ancorar significa também incorporar/assimilar elementos novos de um dado objeto em 

um sistema de categorias pré-existentes do indivíduo. A ancoragem deste novo ou do objeto 

de representação permite ao indivíduo agregar esta nova informação ao seu sistema de 

valores, podendo assim classificá-lo conforme o nível de interação que tenha com este objeto. 

Desta forma, quando um novo objeto passa a fazer parte do sistema de categorias pré-

existentes do um indivíduo, diz-se que ele está ancorado (TRINDADE, at al, in ALMEIDA at 

al, 2011).  

Para transformar os conceitos fornecidos pela ciência, a fim de torná-los familiares, a 

sociedade recorre a mecanismos peculiares. No decorrer desse processo, o objeto é 

comparado às formas conhecidas. Nessa pesquisa, a UPP – em tese – pode ser comparada 

com outras práticas de segurança pública estabelecidas em governos anteriores. Portanto, “a 

ancoragem ao generalizar o uso de sua representação provoca o domínio da sociedade sobre a 

ciência cujas funções são então determinadas pelo quadro no qual é apreendida” 

(MOSCOVICI, 2012, p.190). 
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Ancorar é um processo que modifica um objeto estranho ao nosso rol de categorias, 

em algo que nos é acessível e identificável. A partir do momento em que qualquer objeto nos 

é apresentado, passamos a compará-lo com categorias pré-existentes. Neste momento, este 

objeto assume características de algumas dessas categorias, o que facilita nossa aceitação e a 

interpretação desse algo novo, pois ancorar é também classificar e nomear. 

Jodelet (2005, p.48) também afirma que a ancoragem esclareceria a representação 

como um 
enraizamento no sistema de pensamento, atribuição de sentido, 
instrumentalização do saber, explica a maneira pela qual as informações 
novas são integradas e transformadas no conjunto dos conhecimentos 
socialmente estabelecidos e na rede de significações socialmente disponíveis 
para interpretar o real, e depois são nela reincorporadas, na qualidade de 
categorias que servem de guia de compreensão e de ação. 

  
No trabalho desta autora (2005) sobre ‘Loucuras e Representações Sociais’, os sujeitos 

da pesquisa classificavam/julgavam /comparavam os doentes mentais a idiotas, um padrão já 

estabelecido no grupo. Neste momento, em que determinado objeto – neste caso a loucura ou 

o louco - é comparado a uma categoria pré-existente, adquire características dessa categoria e 

é reajustado para que se amolde a ela. Se essa classificação for aceita, então qualquer opinião 

que se relacione com essa categoria irá se relacionar também com o objeto. Portanto esse é 

um processo que transforma algo estranho em familiar. Mais uma vez, ancorar é classificar, é 

dar nome (GUARESCHI, 2007).  

Para materializar este processo de construção e elaboração pelo qual as representações 

sociais são estruturadas, Moscovici (2012) denominou de ‘modelo figurativo’ o esquema da 

organização dessa representação. Este esquema possibilita que os sujeitos possam apreender 

configurações abstratas típicas dos conceitos científicos, tornando o objeto acessível aos 

componentes do grupo. Assim, de acordo o autor (2012, p.114), “quando o modelo é descrito 

como figurativo, é não só uma maneira de classificar as informações, mas o resultado da 

coordenação que caracteriza cada termo da representação”. 

O modelo figurativo também representa uma ideia / conceito que identifica o objeto de 

representação segundo cada grupo. Ele organiza / coordena os termos das representações, e 

corresponde a uma das fases do processo de objetivação, que é a ‘esquematização 

estruturante’. 

Os sujeitos de um determinado grupo se apropriam das informações e de 

conhecimentos de um dado objeto. Nesta apropriação, existe a seleção natural de aspectos que 

são armazenados e outros que são descartados pelos sujeitos ao longo da fase de 
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familiarização com o objeto. Esta etapa se dá em função de fatores culturais, costumes, 

tradições e normas de cada grupo. A partir daí o grupo inicia a construção de um esquema que 

irá formar a figura que traduz, de maneira clara, a estrutura conceitual que constitui a imagem 

coerente dos elementos que compõem o objeto da representação, permitindo aos sujeitos 

entende-lo e percebe-lo nas relações no grupo. O resultado dessa organização é chamado de 

núcleo ou modelo figurativo.  

O modelo figurativo (mais tarde também chamado por Moscovici de “núcleo 

figurativo) classifica as informações e coordena a característica de cada termo da 

representação e desempenha as seguintes funções: a) ponto comum entre a teoria científica e a 

representação social; b) a mudança do indireto em direto é realizada, ou seja, o que na teoria é 

expressão geral e abstrata de uma série de fenômenos torna-se, na representação, tradução 

imediata do real; c) o modelo associa os elementos indicados numa sequência autônoma com 

dinâmica própria, da qual se exclui o que entra em contradição com o sistema de classificação 

dicotômico e as normas sociais. Portanto, “ao penetrar no meio social como expressão do real, 

o modelo figurativo se torna então natural, utilizado como se fosse copiado diretamente dessa 

realidade” (MOSCOVICI, 2012, p.115). Essa ideia do “modelo figurativo” será retomada na 

análise e na discussão dos dados dessa pesquisa.  
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Em nosso estudo adotamos a perspectiva qualitativa em pesquisa, que de acordo com 

Fraser e Gondim (2004, p.142) parte do princípio de que a ação do homem sempre tem um 

significado que não pode ser concebido apenas do ponto de vista quantitativo e objetivo, pois 

o sentido subjetivo trata do que ocorre “na mente consciente ou inconsciente da pessoa e o 

significado intersubjetivo se refere ao conjunto de regras que favorecem o compartilhamento 

de crenças por grupos de pessoas inseridas em determinado contexto sociocultural”. 

Ao considerarmos a Teoria das Representações Sociais, optamos pela abordagem 

processual, proposta Moscovici, já descrita no item anterior. Nesta abordagem procuramos 

compreender os processos formadores da representação social, a objetivação e a ancoragem. A 

objetivação liga um conceito-ideia a uma imagem e permite tornar real um esquema 

conceitual. Já a ancoragem procura dar sentido às imagens criadas por meio de conceitos pré-

existentes (MOSCOVI, 2012). 

Definido o ‘filtro’ de análise dos dados coletados, passamos à organização dos passos 

metodológicos da pesquisa, com a definição a priori dos sujeitos da pesquisa e do campo do 

estudo, assim como dos procedimentos de coleta e de análise dos dados. 

 

4.1. Os sujeitos e o campo da pesquisa  

Os sujeitos da pesquisa (primeira e segunda fase) foram professores de três escolas 

públicas do Ensino Fundamental (anos finais). O quantitativo de docentes foi de trinta (dez 

por escola), tanto para a primeira e segunda fase. Os perfis dos docentes da segunda fase da 

investigação encontram-se nos apêndices 1, 2 e 3 ao final da pesquisa.  

Na primeira fase da pesquisa utilizamos as seguintes escolas: a) Escola 1 – uma escola 

pública federal com quase 60 anos de existência, situada próximo à favela sem UPP, em um 

bairro de região da Ilha do Governador e que oferece os Ensino Fundamental (anos iniciais e 

finais) e o Ensino Médio; b) Escola 2 - uma escola pública federal com quase 100 anos de 

existência, situada próximo à favela com UPP, em um bairro da região central da capital 

Fluminense e que oferece o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais) e o Ensino Médio; e 

c) Escola 3 - uma escola pública municipal, situada longe de área de favelas, em um bairro 

nobre da zona sul carioca e que oferece o Ensino Fundamental (anos iniciais e finais). 

Já na segunda fase da pesquisa utilizamos as seguintes escolas: a) Escola 1 - uma 

escola pública federal com quase 100 anos de existência, situada próximo à favela com UPP, 

em um bairro da região central da capital Fluminense e que oferece os Ensinos Fundamental 
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(anos iniciais e finais) e Médio; b) Escola 2 - uma escola pública federal com quase 60 anos 

de existência, situada próximo à favela sem UPP, em um bairro de região da Ilha do 

Governador e que oferece os Ensinos Fundamental (anos iniciais e finais) e Médio; c) Escola 

3 - uma escola pública federal com mais de 100 anos de existência, situada longe de área de 

favela, em um bairro tradicional da zona norte carioca e que tem os Ensinos Fundamental 

(anos finais) e Médio. Ressaltamos que a composição das escolas, nas duas fases da pesquisa, 

teve que ser modificada em razão de dificuldades para obtenção de autorização para 

realizarmos a pesquisa nestas instituições.  

Este critério procurou manter a relação com nosso objeto de pesquisa e caracterizar os 

três contextos a serem analisados: uma escola próxima à favela com UPP; uma escola 

próxima à favela sem UPP; e uma escola longe de favelas. 

 

4.2. Os instrumentos de coleta de dados  

Quanto aos instrumentos de coleta de dados, foram utilizados na pesquisa: observação 

do contexto de cada escola, análise documental, formulário de caracterização de perfil dos 

participantes, diário de campo, questionário com questões abertas e fechadas, entrevistas 

semidirigidas e grupo focal.  

A observação do contexto de cada escola permitiu compreendermos possíveis 

mudanças que as UPP podem ter provocado no entorno das escolas. A análise de documentos 

relativos às UPP foi relevante como apoio para entendermos seus antecedentes, objetivos e 

repercussões. Segundo Lopes (2006) a pesquisa documental serve para organizarmos 

informações que se encontram dispersas em diversos documentos. 

Os formulários de caracterização do perfil (modelo no Apêndice 1) tiveram objetivo de 

obter dados sociodemográficos dos sujeitos e o diário de campo nos permitiu uma descrição 

detalhada das observações colhidas do cotidiano dos sujeitos em relação ao objeto de 

pesquisa. Este instrumento trata de uma sistematização das observações, ou seja, é um 

instrumento para registro de comentários e reflexões diárias do campo de pesquisa 

(GERHARDT, at al, 2009). 

Um questionário com perguntas abertas e fechadas (modelo no Apêndice 2) foi 

aplicado na primeira fase do estudo e teve a finalidade de um pré-teste. Ele serviu como 

suporte para a segunda fase do estudo, complementando dados de observação. Nas questões 

abertas os sujeitos responderam livremente, já nas fechadas direcionamos as perguntas para 

atender o objetivo e as questões de estudo da pesquisa (GERHARDT, at al, 2009). 
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As entrevistas semidirigidas foram orientadas por um roteiro básico (modelo no Anexo 

3) buscando responder aos objetivos propostos. Esse roteiro foi composto por questões 

atinentes ao tema e, por ser flexível, possibilitou aos sujeitos entrevistados falarem livremente 

sobre assuntos que surgem espontaneamente no decorrer da entrevista (GERHARDT, at al, 

2009). Como sustenta Moscovici (1978), quando o indivíduo expressa sua opinião sobre um 

determinado objeto, ele já formulou uma representação desse objeto.  

O grupo focal foi realizado somente em uma das três escolas, em que foi possível 

reunir os docentes. Nas outras duas não houve essa possibilidade devido à incompatibilidade 

de horários dos professores. Ele foi utilizado para promover a discussão, entre os professores, 

sobre o tema do estudo.  Ressaltamos que o grupo focal é uma técnica de pesquisa qualitativa, 

muito utilizada em pesquisas sociais, que consiste no debate, em grupo, de um determinado 

tema, em que a participação dos integrantes é fundamental (LEME, 2006).  

Para Gatti (2005), o grupo focal é uma técnica que decorre dos trabalhos com grupos, 

muito utilizado nas pesquisas em psicologia social, cuja escolha dos participantes é realizada 

segundo critérios estabelecidos de acordo o problema estudado. Em nosso caso, procuramos 

reunir professores da Escola 1, onde existe uma instalação física da UPP em frente ao portão 

principal da escola. Conforme a autora, os participantes devem ter alguma vivência com o 

tema em discussão. Neste caso, foram escolhidos professores com mais de cinco anos de 

trabalho nessa escola e que presenciaram os momentos sem e com a UPP.  

A condução dos trabalhos no grupo focal, como observa a autora, deve ser isenta do 

posicionamento do mediador, para que este possa desenvolver e promover o debate amplo e 

sem intervenções positivas ou negativas. Entretanto, ele precisa fazer o encaminhamento das 

discussões para facilitar a troca e manter o objetivo da tarefa proposta. Neste sentido, foi 

elaborado um roteiro (modelo no Anexo 4)  para discutir as seguintes questões: a) verificar se 

a segurança na escola havia melhorado; b) esclarecer aspectos relativos a relação professor/ 

aluno no contexto da UPP; c) verificar as práticas pedagógicas antes e depois da instalação da 

UPP; d) verificar a questão da circunvizinhança da escola antes e depois da instalação da 

UPP; e) discutir a “indução de metáforas” solicitada na entrevista semidirigida (analogia com 

animais, vegetais e minerais); f) discutir uma questão da entrevista semidirigida, em que os 

professores deveriam dizer o que fariam em relação à UPP, se colocados na posição de 

governadores do Rio de Janeiro.  
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4.3. A análise dos dados  

Quanto à análise dos dados, Gatti (2005) afirma que ela deve ficar conectada ao objeto 

da pesquisa para que não ocorra o afastamento do seu quadro teórico nem do objetivo da 

investigação. Os dados obtidos nas entrevistas e nos grupos focais foram analisados com base 

na análise de conteúdo temática, inspirada em Bardin (1994). Para esta autora, a análise é 

composta de “técnicas de comunicação para obtenção de indicadores que conduzam a 

inferências sobre o conhecimento produzido pelas mensagens transmitidas pelos sujeitos” 

(BARDIN, 1994, p. 42). Com a decomposição das mensagens obtidas é possível identificar 

conceitos, categorias, frequências e ausências de termos que auxiliarão na interpretação dos 

textos. No transcorrer da análise foram elaboradas classificações, análise categorial, que é 

uma das técnicas propostas por Bardin (idem).   

Essa técnica propicia aos pesquisadores uma maneira de perceber as relações sociais 

em determinados espaços, de forma adequada ao tipo de problema de pesquisa que se está 

inserido. Assim, considera os sujeitos em seu processo histórico, processo que é individual e 

coletivo, permeado pelas influências da sociedade na qual estão imersos. 

Neste sentido, poderíamos dividir as fases da análise dos dados em três: a) organização 

dos dados propriamente dita; b) estudo comparativo dos dados – esboço dos resultados – 

interpretação; e c) apresentação dos resultados. Cabe lembrar que essas fases não são 

independentes, elas guardam relação direta durante todo o período da pesquisa. 

Na organização dos dados, o objetivo é dividir o material colhido em partes 

manipuláveis, organizando-o por meio de codificações, categorias ou tipologias. Trata-se de 

separar dados de mesmas características ou dados de características opostas. Já no estudo 

comparativo dos dados, o objetivo é estabelecer relações entre as ocorrências, a fim de 

permitir a construção de um esquema explicativo para o problema e que torne a informação 

colhida de fácil compreensão. Por fim, na apresentação dos resultados, o objetivo é apresentá-

los da maneira mais compreensível possível (RIZZINI, 1999).  

Ainda no sentido da análise de conteúdo proposta por Bardin, Berelson (1952) afirma 

que esta é uma técnica de investigação que procura interpretar o conteúdo das comunicações 

por meio da descrição objetiva, sistemática e quantitativa. Desta forma, esse procedimento 

deve possuir regras claras para que não se transforme em mera análise intuitiva.  

Para Oliveira (2008, p. 570), o objetivo principal da análise de conteúdo é dar um 

tratamento às mensagens de forma que surjam evidências ou indicadores que possibilitem 

inferências de outra realidade. Com essa técnica é possível adentrar em vários conteúdos, 

explícitos ou não, presentes em qualquer escrito. Pode-se também “analisar as representações 
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sociais de um determinado objeto; verificar o inconsciente coletivo em um tema específico; 

analisar a comunicação do dia a dia; e analisar o repertório de determinado grupo social”.  

Segundo a mesma autora, a análise de conteúdo possui alguns conceitos que dão 

sustentabilidade à técnica, quais sejam: a) objetividade, onde a análise deve ser verificada e 

reproduzida por outro pesquisador e as categorias determinadas para o conteúdo devem estar 

claras e bem definidas; b) sistematicidade, que é a análise do conteúdo em função das 

categorias estabelecidas; c) conteúdo manifesto, que consiste em deixar de lado ideias e 

preconceitos do pesquisador, analisar somente o conteúdo efetivamente expresso; d) unidade 

de registro, que é o texto que será analisado; e) unidade de contexto, que são as partes do 

texto que possibilitam a compreensão das unidades de registro; f) construção das categorias, 

que são enunciados que compreendem os temas pré-determinados para a análise do conteúdo 

e que permitem extrapolar para novos conhecimentos; g) análise categorial, que é a 

quantificação/classificação da frequência com que os itens que fazem sentido à unidade de 

registro; h) inferência, que é a construção de preposições baseadas nos conhecimentos e 

indicadores do texto analisado; e i) condições de produção, que é a compreensão do texto e 

dos fatores que identificam suas características. 

Outra técnica utilizada no estudo, por meio de uma questão específica na entrevista 

semidirigida, foi a “indução de metáforas”. Este procedimento tem por finalidade fazer com 

que o respondente desloque o discurso formal da entrevista para o campo informal e coloquial 

de sua fala. Para Lakoff e Johnson (2002, p.45) “a metáfora é um recurso da imaginação, um 

adorno para o discurso, e que está inserida não só na linguagem cotidiana das pessoas como 

também na ação e nos pensamentos”. 

A utilização de metáforas como meio para se chegar nas representações sociais já vem 

sendo utilizada por alguns pesquisadores (ANDRADE, 2006; MAZZOTTI, 1995). É 

considerada eficiente, pois permite que, por intermédio da linguagem cotidiana, conceitos 

sejam compartilhados nos grupos. É nesta direção que essa figura de linguagem é empregada, 

já que as palavras podem assumir um novo sentido, diferente do convencional 

(PASCHOALIN, 2008).   

As metáforas expressam 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). 

Para Lakoff e Johnson (2002), as metáforas podem identificar os aspectos estruturais 

do conceito que determinado grupo tem sobre um tema. Assim, podemos considerar que, a 
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partir do que propõem os autores, as estruturas conceituais reveladas pelas metáforas, 

propiciam uma compreensão melhor das representações sociais. Portanto, a utilização de 

metáfora é uma maneira de transformar um conceito/objeto abstrato /nebuloso em concreto / 

palpável, aos sujeitos do grupo (SANTOS, 2009).    

Já para Mazzotti (1998, p.3) a metáfora vai além de uma figura de linguagem ou 

adorno do discurso, ela é “uma forma de assimilação do novo”. O autor sustenta ainda que os 

núcleos figurativos das representações sociais podem ser vistos como resultado das metáforas 

provenientes dos discursos de cada grupo social, e que é necessária a identificação das 

metáforas nas investigações sobre as representações sociais, pois elas organizam a 

comunicação. 

Nesse contexto, elaboramos uma questão, por meio da qual, procuramos verificar as 

analogias resultantes da indução de metáforas, conforme os autores citados: “Se a UPP fosse 

outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que coisa seria? Por que? ” 

Nossa pesquisa foi desenvolvida em duas fases, a primeira, conduzida no ano de 2014, 

teve por finalidade realizar um estudo exploratório sobre o tema UPP, mais especificamente 

sobre os efeitos que a presença da UPP poderia provocar, ou não, na imagem que o professor 

constrói sobre o aluno. Foi realizado para avaliarmos a pertinência do objeto de representação 

social para os respectivos grupos a serem investigados (em nosso caso professores de escolas 

públicas situadas em contextos distintos). É como inscreve Sá (1998, p. 50) quando 

argumenta que, na escolha do tema de pesquisa, não cabe apenas a base em especulações, 

suposições ou representações virtuais, sobre a “existência do fenômeno envolvendo objetos de 

representação apenas possíveis”. Precisamos ter, de antemão, alguma confiança em que o 

fenômeno exista, em que haja uma certa plausibilidade de que tal ou qual objeto seja 

representado por tal ou qual sujeito. O autor ainda complementa que será sempre aconselhável 

observar o grupo, de preferência por intermédio de um estudo exploratório.  

A segunda fase, conduzida no ano de 2015, procurou aprofundar o tema, pois com os 

resultados obtidos na primeira, tivemos a segurança que poderíamos continuar os estudos 

sobre a UPP, pois constatamos que o objeto, de alguma forma, estava implicado nas práticas 

dos grupos, seja pela conversação entre eles, ou pela exposição do tema UPP por intermédio 

dos meios de comunicação de massa (SÁ, 1998).     
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES (1ª fase da pesquisa)  

 

5.1. A primeira fase da pesquisa: um estudo exploratório com professores das três 

escolas pesquisadas 

A primeira fase da pesquisa compreendeu um questionário (modelo Anexo 2), 

composto por três questões, endereçadas aos professores do Ensino Fundamental – anos finais 

– das três escolas pesquisadas. Teve como objetivo chamar a atenção dos sujeitos sobre o 

tema proposto, em especial, para o objeto de estudo e o campo de pesquisa. Teve ainda o 

objetivo de verificar a viabilidade de pesquisa sobre o objeto de representação social 

escolhido, que foi a UPP.  

Na Figura 1 estão localizadas as UPP instaladas desde 2008 até março de 2014. 

Conforme os dados apresentados na metodologia, para esta fase da pesquisa, nosso campo de 

estudo, foram selecionadas três escolas públicas, a saber: a) a Escola que chamamos de 1, fica 

situada no bairro da Ilha do Governador, bairro este, que de acordo com a figura abaixo, não 

possui UPP; b) a Escola 2 está localizada no bairro da Urca, área nobre da cidade do Rio de 

Janeiro que não possui UPP e nem favela próxima; c) a terceira, a Escola 3, situada próxima a 

favela com UPP, localiza-se no bairro do Rio Comprido, na região central da cidade e que é 

circundada por diversas favelas com UPP (Turano, São Carlos, Salgueiro e Paula Brito). Cabe 

destacar que a Escola 3 situa-se bem em frente a uma base da UPP (UPP Paula Ramos).  
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Figura 1- UPP no municíppio do Rio de Janeiro (março de 2014) 
 

 
                 Fonte: Instituto de Segurança Pública 

 

Apresentaremos, a seguir, o resultado do estudo exploratório com grupos de 

professores situados nas três escolas públicas. Nossa intenção foi o de verificar 

conceitos/imagens que esses sujeitos tiveram acerca do tema, e se o objeto teria alguma 

relevância para o grupo pesquisado. O foco, nessa fase, foi verificar os efeitos que a UPP 

poderia provocar na imagem que o professor constroi do aluno. Desta maneira, e visando 

compreender melhor as informações recebidas, aplicamos um questionário a um total de 28 

professores das três escolas citadas (uma situada em região com UPP, uma em região sem 

UPP e outra fora do alcance de favelas). Três questões foram apresentadas aos sujeitos: 1) O 

que vem a sua mente quando eu digo: “aluno de escola pública residente em favela com 

UPP”; 2) O que vem a sua mente quando eu digo: “aluno de escola pública residente em 

favela sem UPP”; 3) O que vem a sua mente quando eu digo: “aluno de escola pública não 

residente em favela”. Foi também solicitado que os professores justificassem sua resposta. A 

leitura do material respondido mostrou que a presença do UPP poderia influenciar a imagem 

que o professor constroi sobre o aluno, podendo ser positiva ou negativa. Essa análise está 
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explicitada a seguir. As respostas foram analisadas numa perspectiva de aspectos positivos, 

negativos e justificativas acerca de cada questão13. 

 

5.1.1. Análise da Escola Pública 1 – próxima à favela sem UPP 

Escola 1 é uma Escola Pública Federal situada no bairro da Ilha do Governador e em 

região próxima a comunidades sem UPP. 
Figura 2 – Localização da Escola 1 

 
Fonte: Google maps (disponível em:< https://www.google.com.br/maps/place>, acesso em dez. 2014) 

 

Para uma melhor compreensão acerca das ideias alinhavadas pelos professores das 

Escolas 1, 2 e 3 utilizamos o critério de aspectos positivos e negativos em relação as 

perguntas formuladas. Assim, apresentaremos quadros comparativos com os aspectos 

positivos e negativos de cada questão.  

No Quadro 1 está a seguinte questão formulada aos professores do Ensino 

Fundamental (anos finais), que trabalham em escola próxima a comunidade sem UPP: “o que 

                                                
13 A alternância entre imagem “positiva” e “negativa” foi o que mais se destacou na análise dos 28 questionários. 
Estamos cientes de que uma análise mais acurada dessa variação poderia ser feita por instrumentos de medida, 
com mais sujeitos, em uma perspectiva quantitativa. Porém, essa não foi a intenção nesse momento.  Não pode-
ríamos ignorar as respostas dos sujeitos que destacam imagens “positivas” e “negativas” por não termos utilizado 
instrumentos de medida. Não seríamos fieis às respostas sem fazer a exposição do modo como julgamos ser 
melhor: quadros com “aspectos positivos” e “aspectos negativos”.  
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vem a sua mente quando eu digo: aluno de escola pública residente em favela com UPP?”.  
Quadro 1 – Escola 1: aluno de escola pública residente em favela com UPP 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
uma certa tranquilidade para estudar. aluno retraído, desinteressado, descrente do 

aprendizado, preconceituoso e agressivo 
tranquilidade e segurança. Violência, pobreza, opressão, desinteresse, 

precariedade. 
alívio, comportamento tranquilo e esperança. Rendimento baixo, falta de apoio da família. 
O que acredito é que uma atividade/ação social 
possibilite alguma modificação em uma 
comunidade. Portanto, se a UPP promove esse 
tipo de ação, um aluno desse contexto possa ter 
esperança e oportunidade de crescimento e 
desenvolvimento pessoal.  

A presença de uma UPP em comunidade não 
modifica aquele ambiente. Se a UPP não realizar 
nenhuma ação social, o descrédito da polícia e a 
maneira opressora de atuação nesse ambiente 
torna esse aluno uma criança sem perspectivas 
futuras, encontrando fuga na carreira do tráfico 
local, pois a presença de uma UPP não acaba com 
o tráfico 

 

Verificamos que os aspectos positivos estabelecidos pelos professores para os alunos 

neste contexto dizem respeito a tranquilidade, esperança e a segurança. Já os aspectos 

negativos ficam no campo do desinteresse, violência, pobreza, baixo rendimento escolar e que 

a presença de UPP não acaba com o tráfico. Portanto, os professores nos indicam que esses 

alunos apresentam um pouco mais de tranquilidade para estudar, entretanto o desinteresse 

pelos estudos ainda se faz presente, pois como observou um dos respondentes, “se as UPP 

promovessem ações sociais talvez esses alunos pudessem ter mais esperança, oportunidades 

de crescimento e desenvolvimento pessoal, caso contrário, se apenas a repressão prevalecer, 

esses alunos não terão perspectivas de futuro e encontrarão abrigo na carreira do tráfico de 

drogas”.  

O Quadro 2 apresenta as respostas à questão “o que vem a sua mente quando eu digo: 

aluno de escola pública residente em favela sem UPP? ” 
Quadro 2 – Escola 1: aluno de escola pública residente em favela sem UPP 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 Violência, pobreza, opressão, marginalidade, 

precariedade.  
 Maioria dos alunos com pouco interesse e 

sem perspectiva de futuro. 
 O mesmo da pergunta anterior, a comunidade 

aparentemente não é tão a favor das UPP. 
 Insegurança e medo. 
 Medo, insegurança. 
 Medo, horário de aula reduzido, tráfico 

infantil, alunos sem perspectivas, medo de 
UPP e de quando a polícia entra na 
comunidade. 
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 Um aluno agitado, com dificuldade de aceitar 
regras. 

 O mesmo aluno de uma comunidade em que a 
UPP atue de forma opressora e desumana. 

 Escolas que acabam sendo subordinadas ao 
poder do “tráfico de drogas” que decide 
quando abre e fecha as portas, frequência etc. 
Equipe de trabalho temerosa ao poder 
paralelo. 

 

Para a pergunta número 2, os professores que trabalham na escola próxima à favela 

sem UPP foram unânimes em descrever somente aspectos negativos. O fato desses 

professores trabalharem em uma escola situada próxima a uma favela sem UPP pode ter 

influenciado nas respostas. Apontaram que os alunos têm pouco interesse pelos estudos, não 

tem perspectivas de futuro e que o medo e a insegurança fazem parte do cotidiano. Um 

professor indicou que as escolas, neste contexto, ficam a mercê do tráfico de drogas, 

principalmente no que se refere à frequência das aulas. 

Enfim o Quadro 3, para a Escola pública 1, expõe as respostas à questão “o que vem a 

sua mente quando eu digo: aluno de escola pública não residente em favela? ”.  
Quadro 3 – Escola 1: aluno de escola pública não residente em favela 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
Aluno com um pouco mais de chance, pois os 
professores tendem a dar mais atenção. 
 

Desinteresse, dificuldade, precariedade.  

Facilidade em se locomover, tudo bem mais 
fácil, não sentem o “medo” que as crianças da 
comunidade convivem com ele. 

Com maior ênfase do poder público na 
gestão, o aluno desta escola ainda se depara 
com as situações do tráfico sim por causa da 
moradia de muitos deles, por conta da 
linguagem, etc. A escola pode não estar na 
favela, mas a favela está, certamente, na 
escola. 

Vida normal, fácil locomoção.  Existe claramente o controle familiar 
(financeiro, social), e é preciso que este aluno 
seja estimulado para que não se reproduzam 
os efeitos citados do cotidiano do indivíduo 
residente em comunidade. 

Aluno podendo estudar tranquilamente. 
 

 

Um aluno com um comportamento calmo, que 
sabe respeitar regras e de fácil relacionamento. 

 

Um aluno que depende fundamentalmente do 
apoio familiar para a condução de uma vida 
escolar organizada e com perspectivas futuras. 

 

 

 



64 

 

Nessas respostas observamos que existem mais aspectos positivos do que negativos. 

Entretanto, mesmo o aluno não morando em favela, os professores também se referem a 

aspectos negativos. Consideram que esses alunos têm mais chance de sucesso nos estudos, 

pois o deslocamento escola/residência admite uma certa ‘tranquilidade’ e o comportamento 

mais calmo do aluno, nesse contexto, não se constituem obstáculos para o aprendizado, 

entretanto ainda consideram que o desinteresse desse mesmo aluno pode ocorrer.  

 

5.1.2. Análise da Escola Pública 2 – longe de favelas 

Escola Pública 2 é uma Escola Pública Municipal situada no bairro da Urca e em 

região longe de qualquer favela.  
Figura 3 – Localização da escola 2 

  
Fonte: Google maps (disponível em:< https://www.google.com.br/maps/place> Acesso em dez. 2014) 

 
 

O Quadro 4 expõe as respostas dos professores da Escola 2 para a pergunta: “o que 

vem a sua mente quando eu digo: aluno de escola pública residente em favela com UPP? 
Quadro 4 – Escola 2: aluno de escola pública residente em favela com UPP 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 Alunos com problemas de várias naturezas. 
Aluno que vive uma realidade de violência 
em sua comunidade, porém com uma 
sensação de segurança com a presença da 
UPP. 
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Difícil opinar, pois nunca trabalhei em 
comunidade, mas acredito que sejam 
crianças com campo emocional mais 
equilibrado. 

 

Comunidade pacificada, menos violenta.  
Já deve (o aluno) ter melhorado seu 
comportamento. Vai frequentar mais as 
aulas. 

 

Parece mais tranquilo para ir à escola e 
voltar, sem perigo de ser atingido por bala 
perdida. 

 

Deve ser melhor em comportamento e 
interesse em estudar. 

 

Infelizmente construímos um estereótipo e 
de fato constatamos que os alunos 
residentes em comunidades possuem mais 
dificuldade de aprendizagem, resultado da 
falta de incentivos e investimentos. Nesse 
sentido, penso que esses alunos em 
comunidade com UPP, podem apresentar 
uma perspectiva diferente, contribuindo 
para o trabalho pedagógico. 

 

 

Nas respostas acima, podemos verificar que os professores veem o aluno morador em 

favela com UPP de modo mais positivo, pois a maioria situa-se nesta categoria. Lembramos 

que esses professores pertencem a uma escola que não possui qualquer favela próxima ou que 

influencie em sua rotina de trabalho. Apenas uma resposta foi inserida nos aspectos negativos, 

mesmo assim podemos considerá-la abrangente.  

A maioria respondeu que os aspectos de segurança, menos violência, a tranquilidade 

de ir e vir, um melhor comportamento e interesse pelas aulas são fatores que atuam 

positivamente para a imagem desse aluno e que contribuem na perspectiva de melhora no 

processo ensino aprendizagem. Três professores não veem diferenças entre alunos que moram 

em comunidades com ou sem UPP, por isso não foi possível situar as respostas nas categorias 

apresentadas: “Não vejo diferença entre os alunos em ser ou não ser não de favela, com ou 

sem UPP. Aluno é aluno”; “Em geral, não ficamos sabendo se o aluno reside ou não em 

comunidades. Se souber, consideraria que o aluno necessitaria de maior atenção. No entanto, 

não vejo diferenças entre comunidade com ou sem UPP”; “Não acredito que o aluno que 

venha da favela, com ou sem UPP, seja tão diferente do aluno dito do “asfalto” em termos de 

influência sociais. Sem o background familiar e algum empenho, ambos os tipos são alvos de 

rótulos como “advindo de comunidade”.  

No Quadro 5 estão as respostas referentes à questão: “o que vem a sua mente quando 
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eu digo: aluno de escola pública residente em favela sem UPP? ”.  
Quadro 5 – Escola 2: aluno de escola pública residente em favela sem UPP 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 Aluno que vive em comunidade com 

situações de violência e sem temor de punição 
ou limites. 
 

 Alunos com mais problemas, ainda. 
 Também difícil de opinar mas acredito que 

sejam crianças com o emocional fragilizado 
por conta da falta de segurança 

 “Caramba”, chegou problema. 
 Está mais vulnerável à violência e isto pode 

se refletir no desempenho escolar 
 Será que vai dar muito problema? 
 Os sentimentos de insegurança e medo de 

violência interferem de forma significativa no 
desenvolvimento do aprendizado já que, em 
muitos casos os alunos constroem valores 
distorcidos pela comunidade em que está 
inserido. 

 

Uma resposta não mostrou posição, pois o professor não verificou diferenças entre os 

alunos: “Não acredito que o aluno que venha da favela, com ou sem UPP, seja tão diferente do 

aluno dito do asfalto em termos de influências sociais. Sem o background familiar e algum 

empenho, ambos os tipos são alvos de rótulos como advindo de comunidade”. Os demais 

apontaram que a insegurança nas favelas sem UPP produz um aluno “sem limites”, “sem 

medo de punições”, “com o emocional fragilizado”, “com fraco desempenho escolar em 

virtude da dificuldade no desenvolvimento do aprendizado”. 

No Quadro 6 estão as repostas dos professores da Escola 2 à questão: “o que vem a 

sua mente quando eu digo: aluno de escola pública não residente em favela? ”.  
Quadro 6 – Escola 2: aluno de escola pública não residente em favela 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
Aluno que reside fora de comunidade não 
tem tanto contato com a violência 
cotidianamente, como os oriundos das 
comunidades.  

Também está exposto à violência, ainda que 
não a armada. É um aluno mais egocêntrico, 
individualista. Tem dificuldades em respeitar 
regras e ser solidário 

Em teoria o aluno que não reside em 
comunidades e frequenta esta escola possui 
um diferencial, pois os pais ainda se 
preocupam com o sistema educacional e 
procuram oferecer cursos e oportunidades.  
Sendo assim, o aluno tem um perfil 

Dependendo da escola que veio, pode ser um 
“abacaxi”. 
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supostamente melhor. 
Alunos mais tranquilos  
Aluno que vive longe (distante) de um 
contato diário de violência, tráfico e 
convívio com a rotina da comunidade.  

 

Condições mais favoráveis ao aprendizado  
Alunos de diferentes tipos de situação 
social e econômica concentrados num 
mesmo ambiente, aprendendo a lidar com a 
diversidade. 

 

 

Nessa última questão os professores, em sua maioria, descreveram um aluno mais 

tranquilo, mais adaptado às diversidades, um aluno com condições mais favoráveis ao 

aprendizado em virtude da ação mais presente dos pais e a ausência da violência, como o que 

foi relatado em relação às favelas sem UPP. Dois professores identificaram problemas neste 

tipo de aluno, o que podemos classificar em aspectos negativos. Segundo eles, este aluno 

também está exposto à violência ainda que não armada. Trata-se de um aluno egocêntrico, 

individualista e, dependendo da escola de origem, pode se tornar um problema. 

 5.1.3 Análise da Escola Pública 3 – próxima à favela com UPP 

A Escola 3 é uma escola pública situada no bairro do Rio Comprido, junto à saída do 

Túnel Rebouças, e em região próxima à três favelas com UPP (UPP Turano, São Carlos e 

Paula Ramos). 
Figura 4 – Localização da Escola 

 
 Fonte: Google maps (disponível em:< https://www.google.com.br/maps/place> Acesso em dez 2014) 
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O Quadro 7 apresenta as respostas à questão feita aos professores da Escola 3: “o que 

vem a sua mente quando eu digo: aluno de escola pública residente em favela com UPP? ”.  
Quadro 7 – Escola 3: aluno de escola pública residente em favela com UPP 

Aspectos positivos Aspectos negativos 

Novas oportunidades através de práticas 
expositivas e valorização da aprendizagem. 
Redução de faltas e evasão escolar. 
Melhoria no desenvolvimento da 
aprendizagem, conscientização das reais 
possibilidades de mudança e 
oportunidades. Além de se afastar da 
cultura anterior: drogas e marginalidade. 

Alunos que precisam de um 
acompanhamento diferenciado, bem como a 
sua família. O ideal é que ele seja atendido 
desde zero idade. 

O aluno terá acesso a uma escola livre da 
violência ao redor. 

No primeiro momento tudo parece estar no 
caminho correto, a comunidade aceita e 
reflete nas crianças, com o passar do tempo 
volta o descaso com o estudo e desacredito no 
poder público. 
 

Na escola em que trabalho há estudantes 
das diversas classes socioecômicas e eles 
convivem em harmonia. As questões que 
existem são típicas de qualquer grupo de 
adolescentes sem que as diferenças 
econômicas impeçam ou estimulem um 
laço de amizade. O mesmo ocorre na 
leitura que faço deles, pois em geral nem 
sei onde moram – às vezes só sei os 
bairros. Portanto, o fato de morarem em 
comunidade – com ou sem UPP- só se 
tornaria relevante se afetasse o rendimento 
escolar ou se o estudante me procurasse 
para conversar sobre o local onde mora. 
Procuro estar atenta e disponível para 
dialogar com eles sobre essas e outras 
questões que não são acadêmicas, mas até 
hoje os conflitos em comunidades ainda 
não foram um tema de nossas conversas. 
Com relação ao meu trabalho em escola 
em frente à comunidade pacificada, afirmo 
que há uma grande diferença, pois hoje o 
local é tranquilo e não há tiroteios. Isso 
sim afeta a relação dos alunos com a 
escola. 

Aluno carente com dificuldade de 
aprendizagem sem muito acesso à 
informação. 

Em princípio: Aquele aluno que por anos 
e/ou mesmo décadas suportou a 
convivência com a violência, insegurança, 
exclusão e que até certa medida, pode ser 
alcançado por algum tipo de ajuda dos 
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órgãos do governo.  
 

Os professores da Escola 3 expressam que o aluno residente em favela com UPP pode 

melhorar sua aprendizagem, pois ao frequentar uma escola livre de violência, reduz a falta às 

aulas e a evasão escolar. O aluno também fica afastado das drogas e da marginalidade, mas 

ainda necessita de cuidados diferenciados. Outros professores, porém, não detectaram 

mudanças significativas de alunos neste contexto: “Não muda a minha visão. Minha 

expectativa sobre os discentes não é alterada”; “Em minha opinião, não altera o desempenho 

do aluno dentro da escola, os valores familiares transmitidos são muito mais relevantes que 

uma política de segurança pública”. 

Na sequência, o Quadro 8 expõe respostas dos professores da Escola 3 à seguinte 

questão: “o que vem a sua mente quando eu digo: aluno de escola pública residente em favela 

sem UPP? ”.  
Quadro 8 – Escola 3: aluno de escola pública residente em favela sem UPP. 

Aspectos positivos Aspectos negativos 
 O cuidado com esse aluno é maior, já que a 

escola concorre com vários fatores externos. 
 Maior índice de faltas, devido à violência 

(tiroteio) e, consequente reprovação e até 
evasão escolar. Oportunidade de melhoria 
restrita já que existe a massificação da 
marginalidade. 

 A qualquer momento pode haver confronto 
(polícia X bandido ou bandido X bandido) e 
as aulas serem interrompidas ou suspensas. 

 Tiro este perfil nas saídas dos alunos, a 
postura, o linguajar, falta de respeito com 
todo tipo de ordem. Eu diria no mínimo 
preocupante. 

 Aluno carente com dificuldades de 
aprendizagem sem muito acesso à 
informação. 

 Este, lamentavelmente, é vitima direta de 
“toda sorte” de desprezo, descaso social. 
Convive com a falta de aulas constantemente, 
o domínio meliante e a ausência do Poder 
Público. 

 

Para os alunos que residem em favelas sem UPP, os professores da Escola 3 apontaram 

apenas aspectos negativos. É um aluno que necessita de muitos cuidados em virtude das 

dificuldades de aprendizagem. É um aluno com grandes possibilidades de reprovação e de 



70 

 

evasão escolar. Um aluno com um vocabulário limitado e que não respeita regras. 

Por fim, no Quadro 9 estão as respostas dos professores da Escola 3 à questão: “o que 

vem a sua mente quando eu digo: aluno de escola pública não residente em favela? ”.  
Quadro 9 – Escola 3: aluno de escola pública não residente em favela.  

Aspectos positivos Aspectos negativos 
Informações diversas, contato com 
diferentes culturas, procura por melhores 
oportunidades escolares e profissionais. O 
jovem tem mais vontade de crescer e 
melhorar seu desempenho. 

 

Como a escola está livre dos problemas 
relacionados à violência na vizinhança, ela 
pode proporcionar ao aluno um ensino de 
qualidade. 

 

Espero encontrar dificuldades similares, 
porém acredito haver diferenças 
comportamentais, tendo em vista as 
diferentes realidades de alunos que vivem 
ou não em comunidades. 

 

Infelizmente é notável, existe sim uma 
diferença positiva para quem não pertence 
à comunidade (favela). 

 

O fator determinante para um bom 
desempenho desse estudante está 
relacionado a fatores já mencionados, 
apesar de não descartar que o afastamento 
da marginalidade e da violência colaboram 
para uma perspectiva mais otimista ao 
potencial desse estudante. 

 

 

Nas respostas do Quadro 9, os professores só apontaram aspectos positivos para 

alunos que não residem em comunidades. É um aluno que trava contato com diferentes 

culturas, procura por melhores oportunidades escolares/profissionais e que tem mais vontade 

de crescer e melhorar seu desempenho, em consequência de um melhor aproveitamento 

escolar. Tem acesso a um ensino de melhor qualidade, apresenta comportamento diferente 

daquele que reside em comunidade, já que se encontra afastado da marginalidade.  

 

5.1.4. Contrastes entre as respostas dos professores das três escolas  

Após a análise dos Quadros referentes às três escolas, e fazendo um contraste entre as 

respostas dos três grupos, podemos verificar algumas diferenças. Percebemos que o contexto 

em que as escolas estão inseridas, e até mesmo a vivência dos professores nesses espaços, 

pode ter influenciado as respostas dadas.  
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Os professores da Escola 1, na questão referente ao “aluno de escola pública residente 

em favela com UPP”, marcaram bem os aspectos positivos em relação aos negativos, sendo 

que algumas respostas sugerem uma imagem negativa do aluno que vive em comunidade com 

UPP. Na pergunta seguinte, “aluno de escola pública residente em favela sem UPP”, foram 

mais enfáticos ainda, haja vista terem apresentados apenas aspectos negativos. Nas respostas à 

última questão – “aluno de escola pública não residente em favela” – os professores 

continuaram expressando mais aspectos negativos. As respostas refletem a realidade vivida 

por professores que trabalham em uma escola próxima a uma comunidade sem UPP, 

parecendo não terem expectativas em relação a essa política de segurança pública, visto que a 

imagem do aluno é mais negativa, mesmo se ele habita em uma favela com UPP.  

Os professores da Escola 2 trabalham em local distante de favelas. As respostas 

apresentadas foram mais favoráveis à UPP, principalmente em relação às dos professores da 

Escola 1. Talvez por serem menos vulneráveis às situações de violência comuns em favelas 

(com ou sem UPP), esses professores parecem evitar, mais do que os das outras escolas, a 

estabelecer diferenças entre alunos “moradores em favelas com UPP”, “sem UPP”, ou “não 

moradores em favelas”.  

Já os professores da Escola 3, que estão bem no meio de uma convergência de favelas 

com UPP, experimentam uma nova situação, que é a da pacificação da área em que se situa a 

escola. Talvez isso possa explicar, nesse processo de familiarização, uma “imagem instável” 

da UPP, como já demonstrado em pesquisa de Leal (2013). Aspecto positivos e negativos vão 

aparecendo concomitantemente, muito embora na questão sobre o “aluno de escola pública 

residente em favela sem UPP”, os elementos negativos prevalecerem. Essa condição nos 

sugere uma expectativa, por parte desses docentes, sobre o que poderá ocorrer futuramente a 

essas comunidades, caso ali sejam instaladas as UPP.  

Como já nos reportamos anteriormente, a realização desse estudo inicial teve como 

objetivo verificar a viabilidade acadêmica de nosso objeto de pesquisa. Tomamos como foco 

os efeitos da UPP na imagem que os professores constroem sobre os alunos e esses resultados 

iniciais apresentam semelhança com pesquisas apresentadas por Ventura (2009), quando 

aborda a questão do ‘pré-conceito’ existente em relação às crianças – estudantes – moradoras 

de favelas. 

Entendemos que caberia um aprofundamento maior do estudo em tela. Observamos 

que os efeitos da UPP no entorno escolar não se dariam somente na imagem que o professor 

constroi do aluno, mas também em seu olhar para as próprias práticas pedagógicas e para a 

circunvizinhança da escola. Dessa maneira, mantendo a UPP como objeto de representação, 
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ampliamos a perspectiva de seus efeitos, além da imagem do aluno, para as práticas 

pedagógicas do professor e para a circunvizinhança da instituição escolar. Nesse conjunto, 

lembramos que nossa tese, a ser ratificada ou refutada, é que para os professores a UPP 

provocou melhoras em relação a esses aspectos. A segunda fase da pesquisa, apresentada a 

seguir, busca abordar esses elementos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES (2ª fase da pesquisa)  

 

6.1. A segunda fase da pesquisa: as entrevistas semidirigidas com os professores  

A segunda fase da pesquisa teve a finalidade de aprofundar os resultados obtidos 

durante a primeira fase. Para respondermos as questões propostas e, consequentemente, 

atingirmos, ou não, os objetivos do estudo, procedemos da seguinte maneira:  

1- Para a coleta dos dados: a) mantivemos a seleção das três escolas públicas situadas em 

contextos diferentes (uma em região sem UPP, uma em região com UPP e uma em região 

longe de qualquer favela); b) realizamos observações de cada contexto, da escola 

propriamente dita, bem como seu entorno; c) selecionamos 30 professores, dez de cada escola 

pública dos contextos já mencionados; d) aplicamos um formulário de caracterização do perfil 

(formulário em Anexo 1) junto aos participantes da pesquisa e realizamos entrevistas semi-

dirigidas com eles (roteiro em Anexo 2); e) analisamos documentos das UPP e das escolas 

(proposta pedagógica e currículos); f) realizamos um grupo focal com os professores da 

Escola 1, por estarem convivendo desde o ano de 2010, com uma UPP em frente ao portão 

principal da escola. Pretendíamos também fazer grupo focal com os professores das outras 

escolas, porém eles não se dispuseram devido à falta de disponibilidade para um horário 

comum.  

2- Para a análise dos dados: a) descrevemos as observações feitas em diário de campo; b) 

descrevemos a análise documental, destacando os aspectos mais relevantes para a 

compreensão do objeto de pesquisa; c) tabulamos dos dados do formulário de caracterização 

de perfil; d) realizamos a análise de conteúdo temática, com inspiração em Bardin (2000) e 

Oliveira (2008), no material transcrito das entrevistas e do grupo focal.  

Com base no conjunto da análise, buscamos os processos formadores das 

representações sociais, a objetivação e ancoragem. Para cada grupo de professores foi 

realizada análise do contexto em que emergiram expressões a respeito das UPP, para que 

pudéssemos investigar como se objetivaram e onde se ancoraram essas representações sociais 

da UPP e seus efeitos no entorno escolar. Tais representações foram contrastadas entre as 

escolas, para confirmar ou infirmar a tese de que a presença da UPP no Rio de Janeiro, 

segundo o olhar dos professores, provocou melhoras em relação à imagem do aluno, às suas 

práticas pedagógicas e à circunvizinhança da escola.  

Em relação ao campo da pesquisa, a Escola 1 é uma instituição pública federal, com 

quase cem anos de existência, que oferece o Ensino Fundamental (primeiro e segundo 

segmento) e o Ensino Médio Profissionalizante. Possui cerca de 900 alunos e funciona em 
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turno único, no período de sete às quinze horas. Seus professores são servidores públicos 

federais, admitidos por meio de concurso público. Fica situada em um bairro da região central 

da cidade do Rio de Janeiro e é cercada por favelas que, atualmente possuem Unidades de 

Polícia Pacificadora. Destacamos que em frente ao portão principal da Escola 1 encontra-se 

instalada uma base da UPP. Desta escola, entrevistamos dez professores, dos quais oito eram 

mulheres e dois, homens. Nove tinham idades acima dos 40 anos, tinham mais de dez anos de 

trabalho na escola e já haviam cursado algum tipo de especialização lato ou strictu sensu.  

Nesta escola também realizamos o trabalho do grupo focal, e para tal selecionamos seis 

professores, dos quais três mulheres e três homens e com o mesmo perfil utilizado nas 

entrevistas (todos tinham mais de dez anos de trabalho na escola, o que possibilitou a 

comparação entre o antes e o depois da UPP). No Apêndice 10.1, ao final do texto da 

pesquisa, consta o perfil completo dos professores da Escola 1. 

A Escola 2 também é uma escola pública federal que oferece Ensino Fundamental 

(primeiro e segundo segmento) e Ensino Médio Profissionalizante. Possui cerca de 900 alunos 

e funciona em três turnos, inclusive com o período noturno. Seus professores são servidores 

públicos federais, admitidos por meio de concurso público. Fica situada em um bairro da 

Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Dista cerca de 900 metros de uma favela que não 

possui UPP. Desta escola, também entrevistamos dez professores, dos quais cinco eram 

mulheres e cinco, homens. Quatro com idades acima dos 40 anos, dois entre 34 e 40 anos e 

quatro entre 26 e 33 anos. Todos tinham mais de cinco anos de trabalho na escola e já haviam 

cursado algum tipo de especialização lato ou strictu sensu. No Apêndice 10.2, ao final do 

texto da pesquisa, consta o perfil completo dos professores da Escola 2.  

A Escola 3 também é uma escola pública federal, com mais de cem anos de existência, 

que oferece o Ensino Fundamental (segundo segmento) e o Ensino Médio. Tem cerca de 2500 

alunos e funciona em um turno. Seus professores são servidores públicos federais, admitidos 

por meio de concurso público. Fica situada em um bairro tradicional da Zona Norte da cidade 

do Rio de Janeiro e não tem favela em sua circunvizinhança. Desta escola, também 

entrevistamos dez professores, dos quais cinco eram mulheres e cinco, homens. Oito tinham 

idades acima dos 40 anos, seis tinham mais de dez anos de trabalho docente na escola e nove 

possuíam algum curso de pós-graduação, seja lato ou strictu sensu. No Apêndice 10.3, ao 

final do texto da pesquisa, consta o perfil completo dos professores da Escola 3. 

Nesta fase, as entrevistas foram analisadas com inspiração em Bardin (2000). Para as 

três escolas foram construídas tabelas compostas por unidades temáticas, categorias e 

subcategorias. No que se refere às tabelas, foram propostos três temas-chave: “violência”; 
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“UPP – aspectos gerais”; “UPP – escola”. Trechos das falas dos entrevistados foram inseridos 

nas respectivas categorias e subcategorias. Consideramos também a frequência (“Fr”) em que 

cada categoria e/ou subcategoria se apresentou nas falas.  

Além disso, três questões da entrevista foram analisadas separadamente e montamos 

um quadro para cada uma delas: 1) “se a UPP fosse outra coisa, que coisa seria? ”, com 

objetivo de induzir metáforas da UPP (ANDRADE, 2007); 2) O que vem à sua mente quando 

eu digo “aluno morador em favela com UPP”, “aluno morador em favela sem UPP” e “aluno 

não morador em favela”? 3) “se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que 

faria em relação à UPP”.  

O conjunto dessa análise foi indicando elementos que podem constituir a 

representação social de UPP para os participantes da pesquisa e seus e efeitos em relação às 

práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à visão da circunvizinhança da escola. Buscamos, 

com base nesses critérios de análise, propor um modelo figurativo da representação social de 

UPP para cada grupo de professores entrevistados. No final, contrastamos os resultados 

obtidos nos três grupos.  

 

6.2. Análise do material obtido na Escola 1 

6.2.1. A análise das entrevistas  

 Conforme mencionado acima, para a Escola 1 foram propostas três tabelas, cada uma 

com tema-chave, categorias e subcategorias. A Tabela 4 tratou do tema “Violência”, por ter 

sido amplamente abordado nas falas dos professores e por estar diretamente ligado ao objeto 

de representação pesquisado. Nesta tabela destacamos as seguintes categorias: “violência na 

escola” “violência no Rio de Janeiro”; “naturalização da violência”. Os sujeitos da Escola 1 

foram enumerados de E1 a E10.  

 
Tabela 4 – Escola 1 - Tema: “VIOLÊNCIA” 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

N
a 

es
co

la
 

Sim 1 

“Violência, qualquer tipo que seja? Eu já passei 
por alguns problemas aqui sérios né, é.... 
enquanto eu era professora, eu tive, eu passei por 
pressões muito complicadas, e que desenvolvi 
uma síndrome do pânico” (E1) 
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Não 9 

“Violência não. Na escola não” (E2) 
“Atualmente não sinto nenhuma ameaça” (E3) 
“Não sinto nenhuma ameaça não” (E5) 
“De jeito nenhum” (E6) 
“Nunca senti. Ameaçada não” (E7) 

N
o 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

 

Assalto 12 

“eu passei por uma situação de violência, eu 
tinha 17 anos quando fui assaltada, na época 
com meu marido ... era namorada” (E1) 
“Eu tenho receio principalmente no trânsito, com 
relação a arrastões, como de nove meses ainda 
está na cadeirinha, de conseguir tirá-la alguma 
coisa assim”(E4) 

Drogas 2 

“e também por causa do tóxico, do crack que 
está aí e a gente anda nos lugares principalmente 
onde eu moro, na Tijuca, na Praça Seãns Pena, 
na parte da tarde que eles acordam, eles são 
violentos”(E2) 

No cotidiano 7 

“Ah eu temo vivenciar tiroteio na rua, tenho 
muito medo mesmo”(E6) 
“Eu sinceramente me sinto muito assustada. 
Antigamente, eu andava pelo Rio de Janeiro 
tranquilamente, mas agora não acontece. ”(E7) 

Perda do direito 
de ir e vir 3 

“Ah eu acho que é bastante preocupante, porque 
tira o direito de ir e vir, você não pode frequentar 
a qualquer hora a todas as regiões que você está 
com vontade de ir ou que teria se permitido 
ir.”(E3) 

Crime 
organizado 1 

[...]”mas o problema maior é que a UPP inibiu o 
comando de tráfico, mas o negócio está bem 
acima disso né?”(E2) 

N
at

ur
al

iz
aç

ão
 

 3 

“O tiro assusta, mas não bota pânico” (E5). 
“Então, ah uma vez um pivetinho tentando 
roubar com caco de vidro, na época que era 
novidade. Fora isso não, sou uma pessoa que 
saio à noite, chego de madrugada, dirijo sozinha, 
não esquento a minha cabeça, não penso nisso, e 
caminho. ”(E1) 

 
 

No tema “violência na escola” e subcategoria ‘sim’, foi registrado apenas uma 

ocorrência. Um entrevistado comentou que desenvolveu síndrome do pânico. Disse que 

passou por problemas sérios e pressões complicadas, mas não desenvolveu o assunto. Apesar 

desse relato de violência nessa escola, os demais professores foram enfáticos em afirmar que 

não se sentiam ameaçados por qualquer tipo de violência naquela escola (convém ressaltar 

que essa escola fica em uma área em frente à UPP). 
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Já no que diz respeito à violência no Rio de Janeiro, fica claro que os relatos dos 

entrevistados refletem a impressão de muitos cariocas que vivem na cidade. Foram 

observados doze registros referentes à subcategoria assalto, que, em certa medida, retrata o 

cenário preocupante por que passa a capital Fluminense, em relação à violência urbana. Esses 

registros podem ser justificados pelo aumento da sensação de insegurança, como mostram os 

resultados de pesquisas apresentadas pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), no ano de 2015, 

com série histórica desde 2003. O ISP indica que houve um aumento nos indicadores de segurança 

analisados. Nos indicadores de roubo de rua, composto pelos títulos ‘roubo a transeunte’, ‘roubo 

de aparelho celular’ e ‘roubo em coletivo’, o primeiro representou 84% em 2014, 77% em 

2015, comparado a 49% de 2003 (início da série histórica). Os casos de roubo a celular 

também apresentaram crescimento nos últimos anos (8% em 2014 e 14% em 2015). Já em 

2016, entre janeiro e maio de 2016, o ISP divulgou que o Estado do Rio de Janeiro registrou 

48.429 roubos de rua. O número inclui roubos a pedestres, no transporte público e roubos de 

celular e é o maior registrado no mesmo período em onze anos – em 2006, foram 24.895, um 

aumento de cerca de 95%.  

Além das falas já apresentadas na Tabela 4, outras observações envolvendo situações 

de roubo e furto foram marcantes: 
Bem, eu já fui assaltada, morei perto de comunidade cerca de 30 anos e 
atualmente moro no Maracanã e no primeiro ano que eu morei no Maracanã 
eu fui assaltada à mão armada. (E5) 
 
Saiu, escutava tiroteio, comecei a me assustar, minha filha foi assaltada em 
frente à minha casa, com um cara de moto, arrancou a bolsa, mas pra 
arrancar a bolsa de uma menina não precisava de uma arma na cabeça. (E7) 
  

Apesar dos números indicados nas pesquisas do ISP, e que mostram a sensação de 

insegurança dos moradores cariocas, efetivamente a cidade do Rio de Janeiro não se destaca 

como uma das violentas do país. A última edição do Mapa da Violência, publicado em 2015 

(WAISELFISZ, 2015), coloca a capital Fluminense em vigésimo quinto lugar entre as vinte e 

sete capitais do Brasil pesquisadas, quanto a taxas de homicídio (por 100 mil) de adolescentes 

(16 e 17 anos). Enquanto que na edição de 2014, o Rio de Janeiro aparece em vigésimo 

terceiro lugar, quando se trata de homicídios da população total (por 100 mil). 

Ainda aparecem como subcategorias da violência no Rio de Janeiro as drogas, com 

dois relatos, referências à violência no cotidiano, com sete relatos e que seguem a mesma 

linha de pensamento da subcategoria assalto: 
 Ah sim. Na cidade do Rio de Janeiro já dá medo né? (E2) 
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 [...]confesso a você que não vejo violência no meu dia-a-dia. Mas eu sinto 
que ela está ali, pairando. (E3) 

 
 De violência na cidade? Várias. (E8) 
 

Temos ainda a subcategoria ‘crime organizado’ com um relato, que pode expressar o 

principal motivo para a escalada da violência na cidade. Lembremos, como visto na 

Introdução, que o Rio de Janeiro não se transformou por acaso em uma das principais cidades 

onde o crime organizado prospera. A transferência da capital do Brasil do Rio de Janeiro para 

Brasília, o fim do Estado da Guanabara, a criação do comando vermelho, a política de 

segurança do Governador Leonel Brizola e a configuração geográfica da cidade foram, em 

nossa ótica, fatores motivadores para construção da percepção de insegurança que assola a 

cidade “Maravilhosa”. 

Na subcategoria “naturalização”, com três relatos, externam sentimentos de quem 

convive com situação de violência, porém trata o problema com certa indiferença. Nos parece 

ensejar um sentimento de fuga ou perda do sentimento de indignação. Como, para esses 

entrevistados, as ocorrências de violência são corriqueiras, cabe-nos recorrer a Sacristán 

(2005, p.11) quando diz que “tudo que nos é familiar tende a ser visto como natural; quando 

isso ocorre, naturalizamos o que nos rodeia [...]”. Desta forma, o que se vê é uma forma de 

autoproteção para enfrentar situações adversas: 

 
 O tiro assusta, mas não bota pânico. (E5) 
 
 Já ocorreram alguns episódios, tiroteio, mas nada a ponto de me sentir, de 

ficar abalado (E10) 
 

Por fim, para a Tabela 4, uma subcategoria que merece um olhar especial, embora 

tenha aparecido apenas três ocorrências, é a ‘perda do direito de ir e vir’, pois a insegurança 

percebida pelas pessoas limita, de certa forma, a plena cidadania. Segurança é o direito 

fundamental previsto no artigo 144 da Constituição Federal de 1988 [...] “dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio” [...], portanto essa subcategoria pode sintetizar o 

sentimento que algumas pessoas têm em relação à cidade que habitam. Parte da letra da 

música “O calibre” (VIANNA, 2009) da banda ‘Os Paralamas do Sucesso’, retrata bem essa 

subcategoria: “por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas 

você nunca para? A que horas você nunca sai? ”. São apenas três relatos, mas importantes no 

contexto do tema “Violência”: 
Eu sinceramente me sinto muito assustada. Antigamente, eu andava pelo Rio 
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de Janeiro tranquilamente, mas agora não acontece. (E7) 
 
Ah eu acho que é bastante preocupante, porque tira o direito de ir e vir, você 
não pode frequentar a qualquer hora a todas as regiões que você está com 
vontade de ir ou que teria se permitido ir. (E3) 
 
Olha gente, direto pra casa, não parem em lugar nenhum aqui na rua.  Vá 
direto pra casa. Não perca tempo porque está muito difícil hoje. Está 
perigoso, não pode ficar brincando. ” (E6) 

A Tabela 5 teve como tema a “UPP e seus aspectos gerais”, com as seguintes 

categorias: “visão favorável”; “visão desfavorável”; “desconfiança”; “crítica à polícia”; 

“necessidade de integração com outras Secretarias do Estado”; “melhoria na formação do 

policial”; e “necessidade de polícia de proximidade”.  Para esse tema não foram inferidas 

subcategorias.  
Tabela 5 – Escola 1 - “UPP – ASPECTOS GERAIS” 

 
CATEGORIA Fr RELATOS 

Vi
sã

o 
Fa

vo
rá

ve
l 

11 

“Olha só, eu espero que tenha uma melhora realmente” (E1) 
“Vejo como uma coisa muito boa, melhorou bastante. ” (E2) 
“Foi uma mudança da água para o vinho a implantação da 
UPP [...] O senhor não tem noção do que era sem a UPP [...] 
Antes da UPP, mais de uma vez, tiroteio foram duas vezes, 
costumava ser na sexta-feira. A polícia muitas vezes subia o 
morro, em busca de drogas, acredito” (E8) 

Vi
sã

o 
de

sf
av

or
áv

el
 

1 “Olha, vou ser sincera, não tenho muitas expectativas boas 
não. ” (E6) 

D
es

co
nf

ia
nç

a 

3 

“Então, a UPP, eu tenho algumas reservas, eu particularmente 
tenho algumas reservas” (E1) 
“Ah eu tinha uma expectativa muito positiva de melhoria da 
questão da violência na cidade, e eu acho que no primeiro 
momento realmente isso aconteceu... ultimamente...” (E3) 

C
rít

ic
a 

à 
po

líc
ia

 

3 
“Porque normalmente a gente tem medo do policial, e na 
realidade, a ideia da UPP não é essa, que ele esteja ali pra 
ajudar, não pra dar temor nas pessoas” (E2) 
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N
ec

es
si

da
de

 d
e 

in
te

gr
aç

ão
 c

om
 o

ut
ra

s 
se

cr
et

ar
ia

s d
e 

Es
ta

do
 

8 

“...nesses lugares mais afastados do Centro, seria escola, 
creche, posto de saúde, policiamento intensivo, eu concordo 
com o Beltrame, o Estado tem que estar presente” (E8) 
“O que eu vejo que é necessário e imprescindível é a 
necessidade da participação de outros Órgãos do Estado, a 
polícia sozinha, a UPP, não vai resolver o problema da 
violência nessas comunidades. É fundamental que haja a 
participação da Secretaria de Obras, de Habitação, de 
Infraestrutura, Assistência Social, enfim, Educação, Saúde” 
(E10) 

N
ec

es
si

da
de

 d
e 

po
líc

ia
 d

e 
pr

ox
im

id
ad

e 

3 

“Ah eu acho que essa relação da UPP tem que estar mais 
próxima à comunidade” (E3) 
“Eu acho que eu melhoraria essa relação com a comunidade. 
Acho que a partir do momento que a comunidade ver que 
aquilo ali é um amigo e não inimigo, a relação melhora” (E3) 

M
el

ho
ria

 d
a 

fo
rm

aç
ão

 
do

 p
ol

ic
ia

l 

2 

“Hoje em dia eu olho as UPP assim, com pena dos PMS que 
estão ali expostos. Eles são preparados durante pouco tempo 
e é cobrado dele uma pontaria, uma boa ação, que eles sejam 
bons psicólogos, seja bom em tudo. Acho que faltou uma 
ação do Estado. ” (E5) 

 
 

Apesar de um comentário desfavorável, a ampla maioria dos professores entrevistados 

da Escola 1 têm uma visão favorável em relação à UPP daquela região. Como já foi 

observado, a instalação física dessa UPP (o container) fica bem em frente ao portão principal 

da escola. Após a leitura flutuante pelas falas dos entrevistados, como recomenda Oliveira 

(2008), podemos notar que para essa categoria algumas palavras se tornaram repetidas ou de 

sentidos semelhantes: melhoria; melhorou; melhora; sensação de segurança; e “da água para o 

vinho”. Estas expressões nos levam a acreditar que a maioria dos professores entrevistados 

tem uma visão positiva da UPP nesse contexto: 

 
Eu vejo um aspecto muito positivo acho que deveria ter vindo antes. (E4). 
 
A chegada da UPP trouxe uma expectativa maravilhosa porque a gente tinha 
aqui o Turano, e esse aqui é um polo do Turano, e a visão de vir trabalhar, 
que eu pego o caminho que beira o Turano, de vir trabalhar com a UPP, uma 
sensação de segurança aumentou muito no percurso de casa para cá. Foi 
muito bom. (E5) 
 
Foi uma mudança da água para o vinho a implantação da UPP, o senhor não 
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estava aqui antes da UPP. (E8) 
 

Na categoria ‘desconfiança’, citamos dois relatos: 
  

Ah eu tinha uma expectativa muito positiva de melhoria da questão da 
violência na cidade, e eu acho que no primeiro momento realmente isso 
aconteceu... ultimamente... (E3) 
 
Agora, o negócio está revertendo, está começando a ficar novamente, a UPP 
é culpada de tudo. (E7) 
 

Estas falas mostram que, apesar da visão favorável em relação a UPP, ainda existem 

incertezas quanto à efetiva ação das Unidades de Polícia Pacificadora. Isto pode ter ocorrido 

em virtude da ineficácia de políticas de segurança pública anteriores ou a mera 

descontinuidade dessas políticas em razão de disputas político-partidárias.  

Lembremos aqui algumas políticas de segurança pública implantadas em governos 

anteriores e que não prosperaram por motivos diversos: a primeira iniciativa de patrulhamento 

comunitário foi realizada no morro da Providência, na zona portuária do Rio de Janeiro, e que 

recebeu o nome de Grupamento de Aplicação Prático-Escolar (Gape), em 1990 (LOPES e 

FIGUEIRA, 2013); criação do Grupo de Policiamento em Áreas Especiais (GAPE), com as 

premissas da polícia comunitária, início dos anos 2000, em alguns morros dos municípios de 

Niterói e Rio de Janeiro; o Programa Especial de Aparelhamento e Modernização da Polícia, 

no Governo Moreira Franco em 1987 (MAMEDE, 2010); criação do GETAM (Grupamento 

Especial Tático Móvel), unidade da Polícia Militar que patrulhava vias expressas como a 

Avenida Brasil, Linhas Vermelha e Amarela, Automóvel Clube, Suburbana e outras, no 

Governo Antony Garotinho (LOPES e FIGUEIRA, idem). 

Outra razão que podemos supor para a desconfiança em relação às UPP são as 

seguidas notícias veiculadas nos meios de comunicação sobre o recrudescimento da violência 

em áreas com UPP, apesar dos dados fornecidos pelo Mapa da Violência (2014, 2015), em 

relação a cidade do Rio de Janeiro. 

Na categoria ‘crítica à polícia’, citamos mais dois relatos: 
Já não posso dizer tanto assim dos policiais, porque já colocaram arma na 
cabeça das crianças, eles têm a razão deles, tem, mas são situações muito 
constrangedoras. (E2) 
 
Acho que enquanto a nossa polícia continuar no estágio onde está vai ficar 
difícil. Eu vejo muito a conduta dos policiais que estão aqui na porta. 
Entendeu? Que são pessoas arrogantes, são pessoas marrentas, são pessoas 
que querem te enfrentar, acham que tem o poder na mão. Então eu tenho 
dificuldade com isso, com esse tipo de polícia, acho que a polícia está ali pra 
acrescentar, pra te ajudar, e não pra vir com esse poder. “Eu tenho poder, eu 



82 

 

posso tudo”. Eu não consigo acreditar nessa polícia. Essa é a dificuldade. 
Entendeu? Então eu ter uma UPP na porta do meu trabalho e que diz: “Eu 
vou parar aqui o meu carro no lugar irregular porque eu sou PM, aqui o 
lugar, a vaga é minha”, eu tenho dificuldade com isso. Entendeu? Ele é um 
cidadão como eu, ele não pode usar o poder dele dessa forma, ele está ali pra 
proteger a gente, pra trabalhar junto conosco. Ele não pode usar o poder, 
então se ele usa o poder pra isso e pra outras coisas, como ele faz? (E1) 

 

As críticas aos profissionais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro já fazem 

parte do cotidiano da cidade. De acordo com Zouain (at al, 2008), a imagem das policias 

militares estaduais é construída conforme a conduta desses profissionais diante de 

determinadas situações. Boa parte da população carioca julga que a polícia do Rio de Janeiro 

é, em princípio, corrupta. Muito dessa apreciação se deve à veiculação, nos meios de 

comunicação, de fatos que envolvem a violência policial contra o cidadão e a ineficiência no 

combate ao crime organizado. Já para Muniz (1999), o encontro entre policiais militares e o 

cidadão comum é ensejado de receio e incertezas do que realmente pode ocorrer. Esses 

momentos acontecem como se policiais e cidadãos constituíssem mundos totalmente opostos, 

e que a interação entre eles jamais devesse ocorrer. É o que relata o entrevistado ‘E1’ quando 

argumenta que, em alguns casos, o policial militar, revestido de autoridade outorgada pelo 

estado, exacerba sua condição de cidadão da lei e, invariavelmente, comete o que se denomina 

de abuso de autoridade. 

A necessidade de integração com outras secretarias de Estado é mais uma categoria em 

que obtivemos oito relatos, dois deles descritos a seguir: 

 
 [...] acho que deveria ter vindo antes, exatamente pra levar toda assistência 

para as comunidades, saneamento, postos de saúde, escola. (E4) 
  
 Olha, eu sei que ela foi criada no governo anterior, que era do Sergio Cabral, 

exatamente com o intuito de fazer com que o Estado volte a tomar, não diria 
essa expressão “tomar conta” mas tomar cuidado dessas regiões, levando o 
saneamento, todas essas necessidades que a população tem. A primeira UPP 
que foi a do morro Santa Marta, tenho amigos que moraram em Botafogo e 
falaram da experiência de como ela foi, inclusive tem até trabalhos sociais 
em nível de ensino técnico para os moradores e tudo mais, e eu tinha ciência 
de que algumas coisas não seriam eliminadas, mas que seriam melhoradas as 
situações para que depois viesse o Estado com os serviços. (E4) 

 
Essas expectativas vão ao encontro do que prescrevem os documentos oficiais do 

Governo do Estado do Rio de Janeiro, quando do lançamento do projeto das UPP, o Decreto 

n. 42.787 de 6 de janeiro de 2011, que aborda aspectos da implantação, estrutura, atuação e 

funcionamento em seus incisos III e IV: 
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III - IMPLANTAÇÃO DA UPP - Ocorre quando policiais militares 
especialmente capacitados para o exercício da polícia de proximidade 
chegam definitivamente à comunidade contemplada pelo programa de 
pacificação, preparando-a para a chegada de outros serviços públicos e 
privados que possibilitem sua reintegração à sociedade democrática. 
Para tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho necessários ao 
adequado cumprimento de sua missão. 
 
IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO - Nesse momento, tanto as ações 
de polícia pacificadora, quanto as de outros atores prestadores de serviços 
públicos e privados nas comunidades contempladas com UPP passam a 
ser avaliados sistematicamente com foco nos objetivos, sempre no intuito do 
aprimoramento do programa. 

. 
Esses parâmetros são claros em apontar que é necessário a complementação de outros 

serviços públicos nas regiões pacificadas, o que, de certo modo, reivindica parte dos 

professores entrevistados na Escola 1, e como apontamos também no capítulo inicial onde 

Silva (2010) já destacava que além de retomar o território, uma das premissas das UPP era 

propiciar a chegada de serviços básicos de infraestrutura para fazer parte do cotidiano das 

pessoas, dando a elas dignidade e respeito. 

Com três relatos a categoria ‘necessidade de polícia de proximidade’ faz parte do cerne 

do projeto da UPP e é descrito no artigo 1 do Decreto n. 42.787: 

 
As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução de 
ações especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem pública, 
destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de proximidade nas áreas 
designadas para sua atuação. 

 
 
Os entrevistados que se posicionaram em relação a essa categoria, o fizeram consoante 

aos documentos oficiais do projeto, pois as UPP deveriam trabalhar, como cita o artigo 1 

acima, com os princípios da polícia de proximidade, [...] “um conceito que vai além da polícia 

comunitária e tem sua estratégia fundamentada na parceria entre a população e as instituições 

da área de segurança pública” (GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2013). A 

ação da UPP, ainda de acordo com os documentos oficiais, deve promover o diálogo, o 

respeito à cultura e às características de cada comunidade. Os entrevistados parecem 

reconhecer a importância dessas ações, porém suas falas expressam mais o que “deveria 

acontecer” do que o que acontece de fato.  

A última categoria da Tabela 2 faz menção à melhoria da formação do policial, com 

dois relatos do mesmo entrevistado. As duas observações dizem respeito à melhoria da 

formação do policial, uma demanda que há muito vem sendo discutida por diversos 

estudiosos, como a própria Muniz (1999) citada anteriormente. Para a autora, a formação e o 
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preparo desses profissionais tem se constituído em um aspecto crucial, não apenas para a 

afirmação de uma identidade da corporação, mas também para a prestação de um serviço 

eficiente oferecido à população. Atualmente, o modelo de formação prioriza o adestramento e 

o condicionamento militares voltados para a ação, o que guarda, em alguns aspectos, 

semelhanças com as Forças Armadas, muito em decorrência da influência histórica e do que 

prescreve a Constituição Federal de 1988 em seu artigo n. 144, que prevê que tanto a polícia 

militar como o corpo de bombeiros são forças auxiliares e reserva do Exército. 

Já existe, por parte de alguns pesquisadores, o pensamento de desmilitarização das 

polícias militares. Segundo Schmidt (2014), a lógica da formação do militar das Forças 

Armadas é combater o inimigo e eliminá-lo. Essa é a lógica que, guardada as devidas 

proporções, ainda persiste nos cursos de formação das academias de polícia, tanto militares 

como civis. Entretanto, há que se refletir que o cidadão que viola a lei não é um inimigo a ser 

eliminado, é apenas um cidadão que delinquiu.  

 

A Tabela 6 aborda o tema “UPP e escola”, apresentando as seguintes categorias: 

“provocou diferença”; “provocou diferença para melhor”; “alteração na dinâmica da sala de 

aula” com as subcategorias ‘sim’ e ‘não’; “alteração na relação com os alunos” com as 

subcategorias ‘sim’ e ‘não’; e “alteração do entorno da escola” com as subcategorias ‘sim’ e 

‘não’. 
Tabela 6 – Escola 1: “UPP – ESCOLA” 

 
CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

N
ão

 p
ro

vo
co

u 
di

fe
re

nç
a 

 1 “No meu trabalho não” (E5) 
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Pr
ov

oc
ou

 d
ife

re
nç

a 
pa

ra
 m

el
ho

r?
 

 31 

“Ah eu me sinto mais segura” (E3) 
“Bom, aqui eu vi uma melhora” (E4) 
“Aqui mudou demais. ” (E6) 
“Muito positiva” (E4) 
“E localizada em frente, ela traz uma segurança 
imensa para os profissionais da instituição e 
principalmente para as crianças, que estudam nela 
e que tem que circular na rua. É o que eu vejo, e o 
que eu vejo é positivo, é uma experiência 
positiva” (E6) 
“Primeiro, nunca mais eles andaram por aqui, que 
era uma afronta andar por aqui. Era ostentação do 
poder deles, não precisava. ” (E8) 

A
lte

ra
çã

o 
na

 
di

nâ
m

ic
a 

da
 sa

la
 d

e 
au

la
 

Sim 4 

“Muito, muito. ” (E8) 
“Eu acho que ela altera num sentido talvez mais 
de abstrato, de paz, de você ter tranquilidade de 
realizar o seu trabalho. ” (E9) 

Não 7 
“Não, nada. ” (E1) 
“Não. Como eu lhe falei. Eu não me sentia 
insegura dentro da escola. ” (E7) 

A
lte

ra
çã

o 
na

 
re

la
çã

o 
co

m
 o

s 
al

un
os

 Sim 1 
“Só nesse sentido mesmo, da disponibilidade num 
horário até mais tarde, mas que mesmo assim, 
ainda com a UPP. ” (E9) 

Não 9 
“Não. ” (E1) 
“Não, não alterou nada. Nem antes nem depois. ” 
(E5) 

A
lte

ra
çã

o 
no

 e
nt

or
no

 d
a 

es
co

la
 Sim 4 

“A gente hoje foi comprar um refrigerante, o 
Carlos foi, ele falou: “Ah, eu vou ali na 
comunidade”. Eu não me sinto insegura, eu me 
sinto segura de ir lá, porque as pessoas são as 
mesmas, mas a relação ali que você tem da 
liberdade, você não tinha antes” (E9) 

Não 5 
“Acho que não. Assim não. Não sinto isso não” 
(E2) 
 

 
  Na categoria ‘não provocou diferença’ obtivemos apenas um relato, onde E5 

argumentou que não houve mudança em relação ao seu trabalho desenvolvido na escola. 

Entretanto, na categoria ‘provocou diferença para melhor’, 31 relatos foram observados, em 

nove dos dez professores entrevistados. Ainda orientado pelo que afirma Oliveira (2008), em 

que o pesquisador deve proceder a uma leitura exaustiva do material coletado, como também 

colocar em relevo as informações selecionadas, é possível verificar que a fala dos 

entrevistados é revestida de expressões que indicam que a UPP, naquele contexto, provocou 

diferença. Mudança, melhora e segurança foram as palavras que balizaram os discursos dos 
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entrevistados. Exceção feita à E1, os demais foram sintéticos nas respostas:  

   
O que mudou é que antigamente a polícia dava aquelas incertas, que hoje 
não dá porque tem UPP aqui. E nessas incertas muitas vezes causava um 
caos aqui na escola, porque as crianças entravam em desespero, eles já 
estavam condicionados a: “a polícia chegou, tem problema”. Eu tive dois 
filhos estudando aqui e eles entravam em pânico quando viam a polícia, 
porque eles sabiam que se a polícia chegasse, ia ter confronto. (E1) 
  
Ah eu me sinto mais segura. (E3) 
 
Bom, aqui eu vi uma melhora. (E4) 
 
Aqui mudou demais. (E6) 
 
Nunca mais houve nada, acho até bem tranquilo esse pedaço aqui que nós 
trabalhamos. (E7) 
 
Sim, mudou com relação à segurança, me sinto segura. (E9) 
 
Acho que gerou uma sensação de segurança pra todos aqui. (E10) 

 
  
 Nessa mesma categoria é possível observar que os entrevistados se referem ao “antes e 

depois da UPP”. Eles expressam as razões pelas quais reconhecem as mudanças trazidas pela 

instalação da UPP naquela área:  

 
Porque antes a escola tinha um bom relacionamento com a Associação de 
Moradores do morro daqui, mas muitas vezes tinha tiroteio e a gente era 
obrigada a segurar as crianças, a não deixar sair, o medo que a gente tinha 
era disso, de tiroteio. Mas com a UPP, isso aí ficou sem problema nenhum. 
(E2) 
 
Mas no ir e vir, sim. Quer dizer, de alguma forma sim, porque se você está 
numa região que tem tiroteio toda semana, você está lá dando sua aula, é 
difícil você se manter absolutamente calma e todo mundo calmo sabendo 
que você está ali escutando tiro. (E3) 
 
Por que? Não era frequente, mas eu já presenciei elementos, não sei se era 
do tráfico ou não, no momento de saída dos alunos, cruzando a área interna 
aqui da Fundação. (E4) 
Primeiro, nunca mais eles andaram por aqui, que era uma afronta andar por 
aqui. Era ostentação do poder deles, não precisava. (E8) 
 
Foi uma mudança na qualidade de vida da escola e minha, impressionante. A 
UPP foi pra mim, assim, qualidade de vida. Eu já estava a ponto de 
desenvolver uma síndrome do pânico. (E8) 
 
 

Observamos que as falas evidenciam que a presença da UPP, naquele contexto, 
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possibilitou aos professores trabalharem com mais tranquilidade, pois não constataram a 

presença indesejada de homens armados caminhando no interior das dependências da escola. 

Outro motivo de melhora, que ficou evidenciado nas falas, foi a interrupção dos tiroteios que, 

apesar de não serem diários na região, ainda assim, quando ocorriam, causavam medo e 

pânico aos integrantes da escola. 

Na categoria ‘alteração no entorno da escola’, cinco professores disseram que não 

observaram mudanças no entorno da escola. Um professor não se posicionou e quatro foram 

mais contundentes ao afirmarem que houve mudanças na área externa à escola, 

principalmente no que se refere ao ambiente mais tranquilo e calmo do entorno, a liberdade e 

a segurança para circular e falar com as pessoas da comunidade, a perda da ansiedade e pressa 

para ir embora, com medo que situações adversas pudessem ocorrer:  

 
Eu acho que elas se sentem mais tranquilas, pelo pouco que eu ouço. É 
assim, eu vejo as pessoas caminhando normalmente sem                       
alteração [...] (E1) 
 
Ah houve, assim, o tipo de pessoas que circulavam aqui, né, agora a gente vê 
praticamente alunos, trabalhadores, pessoas que não ficam paradas nas 
esquinas, que antes ficavam naquela ponte, ficavam parados ali, a gente não 
vê mais aqueles grupos de rapazes parados, a gente não sabia fazendo o quê 
ou esperando o quê.  Isso não tem mais. (E6) 
 
Novamente, eu acho que as coisas estão mais calmas, a escola demora a 
esvaziar. A escola esvaziava muito rápido, 12:10h era um deserto, sair daqui 
14:20h era muito assustador. Era tenso. (E8) 
 

Portanto, a segurança, a tranquilidade, o ir e vir sem percalços e a melhoria da 

qualidade de vida estão propiciando aos integrantes da comunidade escolar e, principalmente 

aos professores - sujeitos da pesquisa – um ambiente mais seguro para as práticas pedagógicas 

dirigidas às crianças e jovens da Escola 1. 

A próxima categoria diz respeito a ‘alteração da dinâmica da sala de aula’ com a 

chagada da UPP. Na subcategoria ‘sim’ obtivemos quatro relatos de professores que disseram 

ter alteradas suas dinâmicas de trabalho em sala de aula. Convém ressaltar que, dos quatro 

relatos, três são do mesmo professor (E8). Retomando as falas iniciais da entrevista, 

verificamos que E8 tem histórico de vítima de assalto que vem desde a infância, e que na 

escola quase desenvolvera a síndrome do pânico. Assim, para esta professora, trabalhar em 

uma escola com problemas de segurança pode se refletir em sua prática docente: 

 
Meus pais trabalhavam o dia inteiro. Nós fomos rendidas por um homem, ele 
entrou na nossa casa, começou a revirar tudo, achou que a gente tinha ouro e 
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dinheiro, meu tio chegou, que era meu vizinho, meu tio foi atrás, ele atirou 
no meu tio, não acertou, se escondeu numa obra, foi preso. E eu tive, que aos 
treze anos, ter minha primeira experiência na 19ª DP, dando depoimento, 
vendo os policiais espancando bandido, foi muito traumático. Muito. (E8) 

 

Os demais relatos na subcategoria ‘sim’ apontam que, após a chagada da UPP na 

região, os professores puderam desenvolver seu trabalho com mais tranquilidade, sem ânsia 

de ir embora assim que acabassem as aulas, pelo medo que tinham de sair e encontrar a escola 

vazia, como mostram as falas abaixo: 

 
Por exemplo, eu não fico mais agoniada pra ir embora como eu ficava, 
agoniada. Começava a escola a esvaziar e a gente tinha que ficar aqui até 
duas e pouca, eu começava a ficar tensa, nervosa, começava a passar mal, 
tinha dor de estômago, eu queria ir embora, começava a transpirar. (E8) 
 
Eu jamais conseguia ficar depois de duas horas dentro da escola sem ficar 
passando mal, mas passando mal mesmo. Eu tinha que cumprir o horário, a 
gente era descontada, continuamos, o senhor sabe que ainda é assim, mas eu 
ficava tensa, tanto que eu desenvolvi gastrite, refluxo, eu tenho faringite 
crônica, volta e meia eu tenho problemas de refluxo que ataca minha 
faringite, por causa desse fundo nervoso mesmo. Era muito, muito 
complicado. Pra mim era, muito. (E8) 
 
Eu acho que ela altera num sentido talvez mais de abstrato, de paz, de você 
ter tranquilidade de realizar o seu trabalho. (E9) 

 

Um ambiente escolar mais seguro e tranquilo contribui para a diminuição do estresse 

do profissional de educação, contribui para desenvolvimento do trabalho docente e para que o 

aluno receba um ensino de qualidade. 

Já na subcategoria ‘não’, obtivemos sete relatos em que sete professores comentaram 

que não tiveram suas dinâmicas em sala de aula alteradas. Dos sete relatos, cinco foram 

precisos em afirmar que não houve mudanças na dinâmica de sala de aula, nem antes nem 

depois da instalação da UPP. Porém, em dois relatos, E2 e E3, aparecem comentários sobre a 

presença de pessoas estranhas ao meio escolar: 

 
Não, alterar não. Apenas, o que que acontecia com a gente, quando mudava 
o comando do tráfico, a gente tinha, é que eles não sabiam, vinham de outros 
locais, e eles entravam no terreno da escola, e a gente ficava apreensivo, no 
ginásio, no mato aqui que circunda nossa escola e agora com UPP acabou 
isso (E2) 
 
Não chego a ponto de afirmar que alterou, porque antes da UPP, nós não 
tínhamos uma ameaça assim, de área, de algo ilegal que estivesse ocorrendo 
na comunidade que atrapalhasse nossas atividades. Era uma coisa, assim, 
muito difícil de acontecer. Aconteceu, mas não fazia parte da rotina da 
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escola, a escola não se sentia ameaçada diariamente. (E3) 
 

Por fim, a última categoria a ser analisada na Tabela 6 foi a ‘alteração na relação com 

os alunos’. Apenas um professor, E9, afirmou que houve alteração nessa relação. Ele citou 

mais uma vez o fator tranquilidade para o desenvolvimento do trabalho docente, e que este 

aspecto influenciou na sua relação com os alunos, depois da chegada da UPP. 

 
Eu acho que ela altera num sentido talvez mais de abstrato, de paz, de você 
ter tranquilidade de realizar o seu trabalho, acho que não é 100%. Como eu 
já falei, eu tenho medo, porque antes da, não sei se você quer que eu relate 
isso, mas antes da experiência da UPP, eu saia daqui da escola 15:30 hs com  
mais três alunos da recuperação, e aí dois meninos foram embora, um 
menino ficou, e estava descendo um carro das casas Bahia, um caminhão 
que veio trazer uma televisão para a escola, veio descendo para pedir um 
taxi, e aí Sr. Ailton falou pra guardar o celular, eu não tinha reparado 
movimentação estranha, não havia nenhuma das duas guaritas, era uma 
guarita pequenininha, e havia dois homens armados, já na calçada em frente 
à escola, e eu estava descendo a ladeira, e eles pediram para o caminhão 
parar, os rapazes desceram do caminhão das Casas Bahia e não tinha nada, 
eles deixaram o caminhão ir embora, mas eu estava em frente a eles. (E9) 

 

Os demais entrevistados, assim como na questão da dinâmica da sala de aula, 

afirmaram que não houve alteração na relação com os alunos, depois da chegada da UPP na 

região. 

Essa relação com o aluno é descrita por Sacristàn (2005), como uma relação cotidiana 

da sociedade. Entretanto, em virtude da naturalização que fazemos do que nos é familiar, 

acabamos por nos acostumar com sua presença, o que dificulta pensar que poderíamos 

observá-los de outra maneira, verificar outra aparência ou presença, oferecer-lhe um 

significado diferente, e que poderíamos ter produzido uma nova conduta em relação a ele. 

Assim, é natural ser aluno, é natural vê-lo em nossas experiências e relações diárias, 

contudo tendemos a não questionar o que significa ter essa condição social que é contingente 

e passageira. O que nos importa é saber que esses sujeitos devam ir a instituições de ensino 

diariamente.  

A impressão que temos é que em volta da noção de ‘aluno’ constituiu-se uma ordem 

social específica para esta situação. As funções são bem definidas, as ações seguem um 

mesmo padrão, as respostas acompanham parâmetros socialmente aceitos, o que impõe aos 

indivíduos envolvidos nessas relações uma prescrição de conduta, pois agindo assim estamos 

replicando a naturalização do ser aluno, ou seja, nos parece muito familiar porque estamos 

acostumados a ele.  
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Portanto, independentemente de ter ou não uma UPP na região, e de acordo com o que 

discute Sacristàn (idem), a relação entre professor e aluno não seria alterada, pois o primeiro 

naturaliza a condição de aluno. 

Para complementar a análise categorial temática descrita, três questões das entrevistas 

foram analisadas separadamente: “Se a UPP fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um 

vegetal ou um mineral, que coisa seria? Por que? ” (ANDRADE, 2006, 2007); “O que vem à 

sua mente quando eu digo ‘aluno morador em favela com UPP’; ‘aluno morador em favela 

sem UPP’; e ‘aluno não morador em favela’? ”; “Se você fosse governador do Estado do Rio 

de Janeiro, o que faria em relação à UPP? ”. Na Escola 1 também foi realizado um grupo 

focal com professores. Nossa intenção é que o conjunto da análise desse material indique 

elementos para que possa ser proposto um modelo figurativo da representação social de UPP 

elaborada por professores participantes do estudo.  

A Tabela 7 expressa as analogias provocadas por indução de metáfora. Com inspiração 

na análise de conteúdo, a leitura do material permitiu a inferência das seguintes categorias: 

“proteção”, “cuidado”, “esperança”, “necessidade de estabilizar” e “valor pessoal”. 
Tabela 7 – Escola 1: “Se a UPP fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que coisa 

seria? Por que? 
 

Analogias Categorias  Fr Relatos 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 a

ni
m

al
 

Proteção  6 

“Deveria ser um cão de guarda, pra guardar, pra 
cuidar, pra proteger, né? Deveria ser. Eu acho até que 
tem lugares que deve ser” (E1) 
“Ah ele seria um cão de guarda. Por que ele estaria me 
guardando” (E2) 
“Uma onça. Ah eu acho que de alguma forma eles tem 
que estar ali, antenados com que pode acontecer” (E3) 
“Bem, eu teria a visão de proteção, um animal seria 
uma onça, alguma coisa assim que olhasse e 
amedrontasse. dar proteção ao aluno e assustasse o 
bandido.” (E5) 
“Um cão de guarda. Porque está ali pra resguardar a 
paz das pessoas que querem, isso aí seria pelo menos o 
objetivo da UPP né, manter a paz no local e não deixar 
que nada atrapalhe. (E7) 
“Nossa, essa aí é difícil, acho que se fosse um animal, 
seria um leão, porque tem essas questões do guardar, 
do proteger, mas que também, que fere, pra defender e 
guardar é capaz de atacar. ” (E9) 

Cuidado 1 

“Acho que seria um animal. Esse animal, hoje, seria um 
gato. Porque, eu já tive uma experiência de ter um gato, 
o gato, apesar de falarem que se apega à casa, pelo 
contrário, ele tem um certo carinho pelo dono, mas se 
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você não tiver carinho por ele, ele pode se voltar contra 
você. Eu acho que a questão da UPP ela é importante, 
ela vem abraçar as comunidades, mas eu acho que 
muitas vezes a comunidade não abraça a UPP, e aí ela 
pode ser interpretada de uma forma ir contra a 
comunidade. ” (E4) 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 v

eg
et

al
 

Esperança 1 
“Uma árvore que está sendo plantada, é uma árvore em 
crescimento, que ela está crescendo, e a gente está 
esperando os frutos dela”. (E6) 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 m

in
er

al
 

Necessidade 
de 

estabilizar  
2 

“Uma rocha. Não sei, pela sua imobilidade, uma coisa 
está fixa num lugar. São postos policiais fixos nas 
entradas da favela. A rocha nesse sentido que falta uma 
maior integração entre a polícia e a comunidade, acho 
que muito fixa, embora a polícia também não seja o 
papel primordial dela, aí eu ia entrar naquela coisa da 
necessidade de outros órgãos do Estado para ajudar 
nessa integração, parte social, infraestrutura, 
urbanização. (E10) 
“Se fosse um mineral, seria uma rocha, a UPP me 
surpreendeu nesse sentido, da permanência do projeto, 
da segurança do projeto, da ampliação, porque eu 
imaginei que fosse ficar em poucos lugares, mais sólido. 
” (E9) 

Valor 
pessoal 1 

“Uma joia. Eu, por exemplo, não suporto Sergio Cabral, 
mas eu votei nele com medo da UPP acabar. Porque pra 
mim a UPP é qualidade de vida. Na minha vida, na 
minha experiência, é individual, minha. ” (E8) 
 

 
 

A utilização das metáforas facilita a compreensão do sentido abstrato de um 

determinado conceito/objeto, para que este se aproxime das estruturas de pensamento que 

buscam o conceito objetivado, auxiliando em tornar o estranho em familiar. Assim, 

constatamos na analogia com animais sete relatos, sendo seis na categoria “proteção” e um na 

categoria “cuidado”. Para proteger apareceram o cão de guarda, a onça e o leão, todos animais 

de porte e afetos a características agressivas e amedrontadoras. Para esses entrevistados, a 

UPP deveria vigiar, proteger e amedrontar. Na categoria “cuidado”, um entrevistado 

considerou que o gato exerceria esta função: 
Acho que seria um animal. Esse animal, hoje, seria um gato. Porque, eu já 
tive uma experiência de ter um gato, o gato, apesar de falarem que se apega à 
casa, pelo contrário, ele tem um certo carinho pelo dono, mas se você não 
tiver carinho por ele, ele pode se voltar contra você. Eu acho que a questão 
da UPP ela é importante, ela vem abraçar as comunidades, mas eu acho que 
muitas vezes a comunidade não abraça a UPP, e aí ela pode ser interpretada 
de uma forma a ir contra a comunidade. (E4) 
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A colocação de ‘E1’ estabelece uma relação entre a UPP e a população que convive 

cotidianamente com este instituto de segurança. Ele desenvolve um discurso que suscita uma 

reflexão quando compara a UPP a um gato: [...] “ele tem um certo carinho pelo dono, mas se 

você não tiver carinho por ele, ele pode se voltar contra você” (E1). Portanto, “cuide da UPP, 

caso contrário ela não cuidará de você”.  

Na analogia com vegetal, um professor relatou tratar-se de uma árvore, e nós a 

classificamos na categoria ‘esperança’, pois a UPP para ele é “uma árvore que está sendo 

plantada, é uma árvore em crescimento, que ela está crescendo, e a gente está esperando os 

frutos dela” (E6). Nota-se que pode haver aí um anseio para que a UPP prospere e que não 

acabe.  

Após a implementação de vários projetos na área da segurança pública, como 

relatamos anteriormente, o programa das UPP, até o presente momento, é o mais longevo. Há 

de se considerar que este fato guarda relação com a permanência do Secretário de Segurança 

Pública José Mariano Beltrame, que também é o secretário de segurança que mais tempo 

permaneceu no cargo, inclusive tendo participado de dois governos consecutivos.  

Pesquisa realizada por Vilarouca e Ribeiro (2016) aponta que 75% dos moradores das 

favelas com UPP querem que o programa continue e que 43,3% desses moradores temem pelo 

fim do programa após os Jogos Olímpicos. Com o título “Dimensionamento dos impactos 

sociais das UPPs em favelas cariocas”, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas ouviu cerca de 100 

pessoas em cada uma das 20 favelas do Rio de Janeiro, totalizando 2 mil entrevistados. 

Na analogia com um mineral obtivemos três relatos, dos quais dois pertencentes à 

categoria “necessidade de estabilizar”, que fazem referência a uma rocha, pois a UPP seria um 

objeto fixo e frio, sem a troca com a comunidade e que, mesmo tendo um viés político, ainda 

permanece como um programa de segurança pública de um governo estadual. Mesmo que 

implicitamente, nos parece que no relato de ‘E9’ surge mais uma vez a questão do término do 

programa: 

Se fosse um mineral, seria uma rocha, a UPP me surpreendeu nesse 
sentido, da permanência do projeto, da segurança do projeto, da 
ampliação, porque eu imaginei que fosse ficar em poucos lugares, 
mais sólido. (E9) 

 

Já para a categoria “valor pessoal”, encontramos um relato no qual o professor se 

refere a uma joia, algo de muito valor para ele. Verificamos também que a questão da 

preocupação com o fim das UPP é novamente lembrada por este professor. Para ele, a UPP é 

uma joia e que não pode acabar:  
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Uma joia. Eu, por exemplo, não suporto Sergio Cabral, mas eu votei nele 
com medo da UPP acabar. Porque pra mim a UPP é qualidade de vida. Na 
minha vida, na minha experiência, é individual, minha. (E8) 

 

Assim, depreendemos da Tabela 7 que a UPP protege, cuida, e precisa se estabilizar, 

pois se isso não acontecer, ela poderá acabar.  

Em consonância com a análise proposta, a Tabela 8, referente à “imagem do aluno”, 

expõe as falas dos professores provocadas pela questão “O que vem à sua mente quando eu 

digo ‘aluno morador em favela com UPP’; ‘aluno morador em favela sem UPP’; e ‘aluno não 

morador em favela’? ”. Foram propostas as seguintes categorias e suas subcategorias: “aluno 

morador em favela com UPP” (‘maior segurança’); “aluno morador em favela sem UPP”, 

(‘insegurança’); e “aluno não morador em favela” (‘vulnerabilidade’ e ‘melhores 

oportunidades’). 
Tabela 8 – Escola 1: Falas dos professores referentes a “aluno morador em favela com UPP”, “aluno 

morador em favela sem UPP”, e “aluno não morador em favela”. 
 

Categorias Subcategorias Fr Relatos 

A
lu

no
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m
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PP
 

Maior 
Segurança 10 

“Ele indo pra escola com segurança. Foi a ideia 
que eu tive quando eu vi instalando a UPP. Ele 
tem ali o respaldo de poder ir pra escola mais 
tranquilo”(E5)  
“Aluno mais tranquilo, ele se sente mais 
tranquilo”(E10) 

A
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 m
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or
 e

m
 fa

ve
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 se
m

 U
PP

 

Insegurança 10 

“E essas crianças, naquela época não havia UPP, 
e elas viviam esse drama todo, não sei hoje, né, 
mas na vida dessas crianças, a falta de UPP, de 
uma ação do Estado naquele local era 
primordial. E muito necessário. E afetava a vida 
delas na escola profundamente, aquela violência 
no local onde elas moravam”(E6)  
“Se for uma comunidade com histórico de 
violência, preocupação, controle por marginais, é 
um aluno que, por consequência, a família vive 
sob muita insegurança, muitas das vezes, 
dependendo do grau de violência, nem frequenta 
as aulas”(E10) 

A
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Vulnerabilidade 7 

“Ele é sobrevivente, assim no sentido de que ele 
também tem que ter cuidado, ele não mora na 
comunidade, mas pode acontecer dele estar com 
celular, pode estar com tênis bom, e dentro de 
ônibus ter um assalto, no meio do caminho, na 
rua, ele tem que tomar certos cuidados, esse 
aluno tem que estar sempre atento, prestar 
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atenção, porque também pode acontecer”(E2) 
 

Melhores 
oportunidades 1 

“O aluno que tem um maior acesso à educação, 
tem um poder aquisitivo um pouco melhor pra 
ter acesso a cursos de idiomas, que os pais 
podem comprar todo o material, que podem estar 
ajudando melhor em questão de aprendizagem, 
facilitando o aprendizado do aluno”(E4) 
 

Para a categoria ‘aluno morador em favela com UPP’ e subcategoria ‘maior 

segurança’, verificamos dez relatos dos dez professores entrevistados para essa subcategoria. 

Em todas as falas constatamos a questão da tranquilidade para estudar e a liberdade de ir e vir 

para a escola. A melhoria na qualidade de vida desse aluno, como também da comunidade em 

que mora, principalmente nos aspectos de uma boa noite de sono, na diminuição de 

confrontos entre marginais e a polícia, evitando assim a incidência do que se costuma chamar 

de ‘bala perdida’, são fatores considerados para o sucesso do processo ensino aprendizagem 

de um aluno morador em favela com UPP: 

 
Olha, eu realmente espero que ele esteja mais tranquilo. Eu tenho essa 
expectativa, que ele esteja com uma moradia mais tranquila, que ele consiga 
dormir mais em paz, que esteja mais seguro, é uma expectativa que eu tenho. 
Se está acontecendo [...] (E1) 
 
Acho que ele fica com mais segurança de ir e vir, e isso gera uma segurança 
no aluno mesmo, sente mais tranquilo pra desenvolver suas atividades dentro 
da escola. Eu pelo menos me sentiria mais tranquila como aluno digamos 
assim. (E3) 
 
Ele está se sentindo agora mais seguro pra circular, pra ir à escola, sem 
problemas. Acho que sim, se não há confronto dentro da comunidade fica 
melhor pro aluno. (E7) 
 
O aluno que tem uma qualidade de vida um pouco melhor, eu acho, que ele 
pode entrar e sair com menos risco da comunidade dele.  (E8) 
 

 

Portanto, para os professores da Escola 1, o aluno morador em favela com UPP, em 

tese, estaria mais tranquilo para estudar, pois teria a liberdade de ir e vir à escola sem 

transtornos, teria uma boa noite de sono, livre dos confrontos entre marginais e policias, com 

chances de ter uma melhor aprendizagem, em consequência, uma melhor qualidade de vida. 

 

Já na categoria “aluno morador em favela sem UPP”, na subcategoria ‘insegurança’, 
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os dez professores levantaram questões que abordam a insegurança como lesiva ao aluno 

daquele contexto. Em quase todos os discursos a violência foi vista como fator crítico e que 

prejudicava sobremaneira a situação do aluno, pois a eminência de confronto entre marginais 

e policiais potencializa a possibilidade de ser atingido por ‘bala perdida’, dificulta o 

deslocamento à escola (perda do direito de ir e vir), prejudicando o desempenho escolar: 

 
É justamente o que eu falei, acho que sem UPP ele vai ser um aluno que de 
vez em quando ele vai ter insegurança, ele não vai poder vir à escola, porque 
lá não dá, até mesmo pelo tráfico do lugar que também não permite, começa 
a mandar fechar o comércio, não pode sair, essa criança vai ter uma 
incerteza, ela vai ficar insegura. (E2) 
 
Ele convive diariamente com a violência. A sensação que eu tenho é essa, 
que convive ele diariamente com a violência.  E isso, como eu falei, passa a 
ser infelizmente, uma coisa que faz parte do dia-a-dia dele. Ele não identifica 
aquilo como sendo uma coisa que não seja parte da vida dele. (E3) 
É aquela insegurança como eu falei. De repente estava tendo algum 
confronto interno e eles nem vinham a aula. (E7) 
 

 

O convívio diário com a violência - julgo do tráfico nessa situação -, tem reflexo direto 

no comportamento do aluno, principalmente no que diz respeito às relações de poder que se 

estabelecem nos valores que, naquele contexto, são antagônicos aos estabelecidos pela 

sociedade (PENHA e FIGUEIREDO, 2009). Assim, a proximidade com traficantes pode 

acabar conduzindo os alunos a incorporarem condutas que subvertem aos padrões de 

civilidade e hierarquia, o que pode levar à produção de marginais em escala. É nessa ótica que 

Ventura (2009) revela em sua pesquisa que a maioria de seus entrevistados não percebem 

perspectivas de futuro em crianças moradoras de favelas, e que as possibilidades de 

mobilidade social e de avanço escolar são limitadas. 

Na categoria “aluno não morador em favela” obtivemos oito relatos, em que sete 

foram relacionados à subcategoria ‘vulnerabilidade’ e um a ‘melhores oportunidades’. A 

vulnerabilidade do aluno não morador em favela está intrínseca à condição de insegurança 

característica à capital Fluminense. Apesar de considerarem que o aluno não morador em 

favela pode, em tese, ter melhores condições de vida do que aquele que mora - melhores 

condições para a aprendizagem -, os professores levaram em consideração os aspectos da 

violência cotidiana da cidade, a insegurança latente que perpassa o imaginário do carioca, 

para dizer que o aluno que não mora em favela também é vulnerável à violência: 
 
Ele é sobrevivente, assim no sentido de que ele também tem que ter cuidado, 
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ele não mora na comunidade mas pode acontecer dele estar com celular, 
pode estar com tênis bom, e dentro de ônibus ter um assalto, no meio do 
caminho, na rua, ele tem que tomar certos cuidados, esse aluno tem que estar 
sempre atento, prestar atenção, porque também pode acontecer. (E2) 
 
O aluno que tem um maior acesso à educação, tem um poder aquisitivo um 
pouco melhor pra ter acesso à cursos de idiomas, que os pais podem comprar 
todo o material, que podem estar ajudando melhor em questão de 
aprendizagem, facilitando o aprendizado do aluno, por ter essa gama de 
instrumento, de material, e em paralelo tem maior acesso à saúde, maior 
acesso à eventos culturais, melhor alimentação. (E4) 
 
Eu acho que ele tem uma insegurança velada, um aluno que mora na 
comunidade, ele talvez seja até mais alerta, menos ingênuo, mas o que não 
mora em comunidade também está subordinado às consequências da 
violência na cidade. E9 

 

Apenas um relato se posicionou na subcategoria ‘melhores oportunidades’. O 

professor não levou em conta o fator insegurança da cidade, e sim as oportunidades a uma boa 

educação, acesso a bons cursos e uma boa qualidade de vida: 

 
O aluno que tem um maior acesso à educação, tem um poder aquisitivo um 
pouco melhor pra ter acesso à cursos de idiomas, que os pais podem comprar 
todo o material, que podem estar ajudando melhor em questão de 
aprendizagem, facilitando o aprendizado do aluno, por ter essa gama de 
instrumento, de material, e em paralelo tem maior acesso à saúde, maior 
acesso à eventos culturais, melhor alimentação. (E4) 

 

Assim, ao analisarmos a Tabela 8 de modo mais abrangente, perceberemos que os 

professores da Escola 1 consideraram que o aluno morador em favela com UPP conviveria em 

um ambiente mais seguro, o que lhe proporcionaria mais tranquilidade para desenvolver seus 

estudos, uma liberdade para ir e vir e frequentar a escola e uma melhor qualidade de vida. 

Enquanto que os alunos moradores em favelas sem UPP conviveriam em ambiente inseguro, 

pois estariam sujeitos ao contato direto com a violência do meio e suas mazelas, absorvendo 

valores diametralmente opostos às regras da boa convivência socialmente aceitas. E para os 

alunos não moradores em favelas, estes também estariam vulneráveis, pois as questões que 

envolvem a violência na cidade do Rio de Janeiro, a insegurança cotidiana, também afeta 

aquele que mora no asfalto, apesar de melhores condições de vida e mais oportunidades.   

Na sequência da proposta da análise das entrevistas, no Quadro 10 estão as respostas 

dos professores à questão: “Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria 

em relação a UPP? ”.  
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Quadro 10 – Escola 1: Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação a UPP? 

 
E1 Bem, se eu tenho uma polícia preparada, a UPP permanece. O projeto UPP é muito 

bom. O problema não é a UPP. É quem está estruturando a UPP. 
E2 Eu procuraria dar mais apoio à UPP, por que eu ouço muito o Beltrami, ele falar 

sobre isso, não adianta você colocar uma UPP no local e não dar o entorno pra isso, 
você não dar o apoio pra isso. 

E3 Ah eu acho que essa relação da UPP tem que estar mais próxima à comunidade. Não 
só como presença física policial, pra isso ser um sucesso tem que vir a reboque toda a 
parte de educação, saúde, de envolvimento com a comunidade, se não passa a ser um 
inimigo. 

E4 Procuraria expandir em outras áreas que não tenha UPP. Em locais que tenha UPP 
mas é muito grande, botar mais unidades daquela UPP daquela região e melhorar a 
questão da formação do policial, mas não só melhorar a formação, mas também dar 
um apoio porque as pessoas não vêm mas eu vejo que são profissionais que 
trabalham com o nível de estresse muito lá em cima, muito alto. Então eles precisam 
muito de uma válvula de escape e de um acompanhamento terapêutico, alguma coisa 
assim, para poder aguentar o tranco. E investiria em publicidade, em de repente 
mostrar como por exemplo na UPP do Santa Marta, acho que é uma capitã que 
coordena lá, ou uma major, exatamente o intuito, o objetivo e que sem a parceria da 
comunidade e do asfalto, diga-se de passagem, é importante, o negócio não funciona. 
É um tripé, UPP, comunidade, sociedade, senão o negócio não vai funcionar. E deixar 
bem claro que a questão da violência não é a polícia que vai resolver, é o conjunto. 
Vem desde a nossa casa, orientando nossos filhos, cuidando dos nossos vizinhos, da 
nossa rua, do nosso bairro, da nossa sociedade pra gente melhorar, porque jogar tudo 
na conta da polícia, não resolve. 

E5 Continuava, melhoraria, fazia melhora da formação do policial que está ali e as 
melhorias de ação social. Tem que vir acompanhada de ação social. Uma escola em 
que a criança fique um período de férias, projetos para as crianças ficarem na escola 
durante as férias porque o mês de janeiro, ainda mais quem mora muito longe de 
lazer tem que estar associado, a escola proporcionar isso o ano inteiro, os 365 dias do 
ano. A escola aberta, proporcionando à criança, não só a educação, mas arte, cultura, 
porque ala acaba sendo sugada pelo tráfico. 

E6 Olha, sinceramente, eu não sei. Porque eu acho que não é a UPP, não cabe à UPP, se 
coloca sobre a UPP muitas responsabilidades, que não estão a cargo dela.  Eu acho 
que para que ela tenha sucesso, que ela realmente possa se preocupar apenas com a 
segurança, como Governadora, eu teria que atuar juntamente noutras áreas, como na 
parte da educação, que é o principal, e quando se fala em educação se fala em 
família, você está envolvendo a parte de saúde também, porque se não tiver 
educação, e a educação não é só da escola, ela começa na família. Eu acho que fica 
muito difícil, a gente não pode pensar que um poder policial vá conseguir modificar 
algo que já começou muito cedo, entendeu? Então ele tem que atuar não no grupo 
todo, na comunidade inteira, em alguns grupos, e hoje em dia a gente vê que a UPP 
comete alguns excessos, pode até praticar alguns crimes, como a gente ouve falar. 
Mas é muito difícil, por exemplo, quando você vê um grupo de adolescentes que vai 
para uma praia do Rio de Janeiro como está tendo agora nesse início de calor, e a 
gente percebe que não há limites pra nada, e esse limite que não existe a gente 
percebe nos locais públicos, ele também se manifesta na comunidade dessas pessoas 
diante dessas autoridades policiais e é muito difícil, é muito complicado você resistir 
a todas as provocações. Então eu acho que a educação é a base de tudo, vai começar 
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ali, a partir da educação. Claro que esse povo precisa ser respeitado, mas esse povo 
precisa ser respeitado, mas ele tem que se dar ao respeito, ele precisa saber que tem 
limites, que não se pode fazer tudo, não é porque eu estou num determinado local ou 
comunidade que eu posso fazer tudo, tem as regras sociais, e elas devem existir em 
todos os setores, em todos os lugares. 

E7 Eu manteria as UPP, mas haveria agora um, as pessoas estão olhando com outros 
olhos as UPP né? Aí ficaria, como vou dizer, ficaria mais atenta às coisas que estão 
acontecendo, não deixaria tão de molho, não largaria tanto assim, alguém 
responsável, a secretaria de segurança, de repente, ficaria mais atenta a como estão 
sendo conduzidas as atividades da UPP, tá? 

E8 Eu aprimoraria, eu traria o Estado mais para as comunidades, porque eu acho que 
essa daqui não é tão ruim, ela tem asfalto, ela tem coleta de lixo, ela tem um posto 
médico lá embaixo, na praça do Rio Comprido, na Santa Alexandrina, é 
relativamente perto. Então o que eu faria nas mais pobres, nas dos subúrbios mesmo, 
Campo Grande, Costa Barros, nesses lugares mais afastados do Centro, seria escola, 
creche, posto de saúde, policiamento intensivo, eu concordo com o Beltrami, o 
Estado tem que estar presente. 
 

E9 Eu ampliaria o projeto para a Baixada, entrar em parceira e ampliar o projeto, não 
diminuir, não recuar. Independentemente de ser meu projeto ou não, se eu “inventei” 
ou não. Buscaria ampliar, buscaria parcerias. 

E10 A UPP agora acho que agora, não é nem política de Governo, é de Estado né? Eu 
tenho quase certeza que foi aprovado agora na Assembleia que era política de estado, 
então nenhum governante, a princípio, sem passar pela Assembleia, pode destruir, 
acabar com a UPP. O que eu vejo que é necessário e imprescindível é a necessidade 
da participação de outros Órgãos do Estado, a polícia sozinha, a UPP, não vai 
resolver o problema da violência nessas comunidades. É fundamental que haja a 
participação da Secretaria de Obra, de Habitação, de Infraestrutura, Assistência 
Social, enfim, Educação, Saúde. Tudo isso tem que entrar junto de maneira 
coordenada, integrada com a comunidade pra resolver os problemas, que a demanda 
aí é muito grande. Só a polícia não vai resolver, tem que ampliar esse projeto.  

 
 

Antes de iniciarmos a análise do Quadro 10, nos permitiremos retomar os objetivos 

traçados pelos documentos oficiais para implementação do programa das UPP. Mesmo que a 

primeira UPP tenha sido instalada em dezembro do ano de 2008, no morro Dona Marta, foi 

por meio do Decreto n. 41.650 de 21 de agosto de 2009, que o Govenador do Estado do Rio 

de Janeiro dispôs sobre a criação da Unidade de Polícia Pacificadora. Entretanto, foi só no ano 

de 2011, com o Decreto n. 42.787, que o Governo delineou os objetivos e as finalidades do 

programa: 
Art. 1º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução 
de ações especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem 
pública, destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de proximidade nas áreas 
designadas para sua atuação. 
§ 1º - São áreas potencialmente contempláveis por UPP, consoante critérios 
estabelecidos pela Secretaria de Estado de Segurança, aquelas 
compreendidas por comunidades pobres, com baixa institucionalidade e alto 
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grau de informalidade, em que a instalação oportunista de grupos criminosos 
ostensivamente armados afronta o Estado Democrático de Direito. 
§ 2º - São objetivos das UPP: 
a. consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência da 
criminalidade ostensivamente armada; 
b. devolver à população local a paz e a tranquilidade públicas necessárias ao 
exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento tanto social 
quanto econômico. 

 

No ano de 2013, o governo Fluminense complementou o decreto anterior com a edição 

do decreto n. 44.177 de 26 de abril. Nesses documentos fica claro que a pacificação, por meio 

da preservação da ordem pública e da ampliação da filosofia da polícia de proximidade, 

depende da efetiva ação do Estado para garantir o sucesso do programa. Assim, nossos 

professores se posicionaram de maneira a conduzir, a bom termo, o programa de segurança 

pública do Estado do Rio de Janeiro. 

A preparação do policial da UPP foi um aspecto bastante comentado pelos 

entrevistados, considerando ser deficiente a formação desses profissionais, embora uma 

preparação específica desses policiais esteja prevista tanto no decreto n. 44.177, como no 

decreto n. 42.787: 
 
§ 2º - Os policiais militares classificados nas unidades de polícia 
pacificadora deverão ter formação especial, com ênfase em Direitos 
Humanos e na doutrina de Polícia Comunitária, e os soldados deverão, 
obrigatoriamente, ser policiais militares recém-formados. 

 

A questão do apoio à UPP por meios de serviços de outras secretarias, também aparece 

com certa frequência nos relatos de nossos entrevistados, mesmo este aspecto estando previsto 

no decreto n. 44.177, em seu artigo terceiro, incisos III e IV: 

 
III - IMPLANTAÇÃO DA UPP – Ocorre quando policiais militares 
especialmente capacitados para o exercício da polícia de proximidade 
chegam definitivamente à comunidade contemplada pelo programa de 
pacificação, preparando-a para a chegada e outros serviços públicos e 
privados que possibilitem sua reintegração à sociedade democrática. Para 
tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho, necessários ao 
adequado cumprimento de sua missão. 
 
IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO – Nesse momento, tanto as 
ações de polícia pacificadora, quanto as de outros atores prestadores de 
serviços públicos e privados nas comunidades contempladas com UPP 
passam a ser avaliados sistematicamente com foco nos objetivos, sempre no 
intuito do aprimoramento do programa. 
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A questão do policiamento de proximidade, que é a base do programa da UPP, previsto 

no primeiro artigo do decreto, recebeu uma atenção especial de E4, que salientou a 

importância da parceria UPP / comunidade, para que o programa obtenha sucesso: 

 
[...] E investiria em publicidade, em de repente mostrar como por exemplo 
na UPP do Santa Marta, acho que é uma capitã que coordena lá, ou uma 
major, exatamente o intuito, o objetivo e que sem a parceria da comunidade e 
do asfalto, diga-se de passagem, é importante, o negócio não funciona. É um 
tripé, UPP, comunidade, sociedade, se não o negócio não vai funcionar [...] 
(E4) 
 

 
A manutenção, a expansão do programa para outras regiões e maior o apoio, também 

apareceram como observações apontadas pelos professores, que foram quase que unânimes 

em dizer que não acabariam com as UPP: 
 
Eu procuraria dar mais apoio à UPP. (E2) 
Procuraria expandir em outras áreas que não tenha UPP. (E4) 
Continuava, melhoraria [...] (E5) 
Eu manteria as UPP [...] (E7) 
 
 

Com a questão colocada aos professores, sobre o que fariam caso fossem 

governadores do estado, foi possível verificar o que pensam a respeito do tema UPP. As 

melhorias sugeridas, as críticas observadas dão mostra do nível de conhecimento e 

experiência que os professores da Escola 1 tem do programa naquela região. Para eles a 

melhoria na formação do policial da UPP, o apoio, a melhoria, a expansão da UPP, a entrada 

de serviços - educação e saúde – e a parceria UPP / comunidade / sociedade, são fatores 

fundamentais para o sucesso do programa. 

 

6.2.2. O grupo focal na Escola 1  

A fim de aprofundar o tema da pesquisa e colher mais dados acerca de pontos 

específicos da investigação, realizamos a técnica de coleta de dados chamada de grupo focal, 

muito utilizada nas pesquisas de abordagem qualitativa, que é uma derivação dos trabalhos 

em grupo. Conceitualmente, é uma técnica que procura reunir pessoas – conforme critérios 

estabelecidos pelo pesquisador – para discutir temas pré-determinados (GATTI, 2005).  

Esta técnica prevê também a seleção dos participantes segundo critérios coerentes com 

a proposta da pesquisa, o que confere a eles algum conhecimento sobre o tema a ser debatido. 

Em nosso caso, procuramos escolher, como participantes do grupo focal, aqueles professores 
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com maior tempo de atividade docente na Escola 1, e que presenciaram os momentos antes da 

instalação da UPP e depois da instalação da UPP. Procuramos ainda selecionar aqueles que 

presenciaram alguma ação de violência urbana na escola causadora de estresse, como também 

aqueles que não vivenciaram nenhum momento de violência. Selecionamos seis participantes, 

três professoras e três professores, todos já tendo participado das entrevistas já analisadas. 

Neste sentido, o trabalho com o grupo focal na Escola 1 nos permitiu compreender 

melhor alguns processos de construção da realidade dos professores desta escola, no que diz 

respeito às práticas do dia a dia naquele contexto, aos comportamentos, hábitos, valores e suas 

representações (GATTI, idem).    

Conforme destaca Gatti (2005), para abordar os assuntos da pesquisa com maior 

profundidade, o grupo focal deve se constituir de seis a doze pessoas. Em nosso caso foram 

participantes, como já foi mencionado, seis pessoas. Em virtude das agendas pessoais e 

compromissos escolares, conseguimos o mínimo de professores. 

Para orientar o trabalho, elaboramos um roteiro contendo os principais pontos a serem 

verificados, e que se constituíram nos quadros de análise do grupo focal da Escola 1: “a 

segurança na escola melhorou com a UPP? ”; a UPP alterou a relação do aluno com o 

professor e com a escola? ”; em relação à prática pedagógica, como era antes da UPP e como 

é agora, com a UPP? ”; em relação ao entorno da escola, quais mudanças que a UPP 

provocou? ”; se a UPP fosse uma coisa (animal, vegetal ou mineral), que coisa seria? ”; e se 

vocês fossem governadores do estado, o que fariam em relação a UPP? ”. A principal intenção 

foi que todos esses temas fossem debatidos no grupo.  

Para nos auxiliar no trabalho, contamos com a presença de uma professora que ficou 

responsável por registar os momentos importantes do debate, nomeada por Gatti (idem) de 

relatora, sem, no entanto, interferir nas discussões que se seguiram. Nesta tarefa foi possível 

colher registros de trocas entre os participantes, monólogos, dispersões, momentos de 

silêncio, distrações, alianças e oposições. A Tabela 9 mostra as falas que emergiram na 

discussão sobre os efeitos da instalação da UPP na segurança da escola.  
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Tabela 9 – Escola 1:  A segurança da escola melhorou com a instalação da UPP? 
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9 

“Minha experiência é o oposto que o [...] falou, porque 
a entrevista deixou bem nítida a diferença que eu já 
imaginava, relembrar a diferença de antes e depois da 
UPP aqui para a escola. Foi um divisor de águas, como 
falamos, não estou falando do Rio de janeiro, estou 
falando da escola. ” (E2) 
“Eu acredito muito e espero sucesso na UPP, 
principalmente aqui que a gente não percebe tanto, mas 
o entorno é muito violento, a sede dessa UPP é no 
Turano e a gente escuta muitos casos de violência e 
diminuiu muito depois que foi instalada [...]” (E3) 
“Não é sensação, é realidade mesmo. Depois que ela foi 
instalada aí eu não me lembro de nós termos que ficar 
presos na escola porque estava havendo algum tiroteio. 
” (E1) 

 
NÃO 

PROVOCOU 
ALTERAÇÃO  

 
2 

“Eu particularmente não vivenciei essa coisa de 
sensação de insegurança, como o [...] falou. ” E4 
“Eu nunca vi, mas os relatos eu sei. ” E4 

Quanto à segurança na área da Escola 1 ter melhorado após da instalação da UPP, nove 

relatos de cinco professores foram veementes em afirmar que a UPP melhorou a segurança da 

escola, o que confirma as entrevistas realizadas com cada professore da Escola 1. Um 

professor não percebeu a melhora, entretanto é possível verificar em suas falas certa 

indiferença em relação ao assunto, que pode ser compreendida por meio de seus relatos de 

outras experiências de trabalho, em regiões mais violentas do que a região da Escola 1: 
 
Eu trabalhei em Parada de Lucas, numa escola colada na Avenida Brasil, era 
Parada de Lucas e Vigário Geral, e eram comunidades rivais, então eu vivi 
uma realidade, ali, comparado com o que a gente viveu e vive aqui, aqui é 
um verdadeiro paraíso. Porque lá o bandido mandava fechar, a escola 
fechava, às vezes, ficava preso dentro da escola, tinha que esperar a hora pra 
sair. (E4) 
 

 A Tabela 10 expõe as falas, durante a discussão do grupo, sobre a possibilidade da 

UPP ter provocado algum efeito na relação entre os professores e os alunos da Escola 1.  
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Tabela 10 – Escola 1: A UPP provocou alterações na relação do aluno com o professor? 
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NÃO 

 
 

7 

“Eu não consigo perceber esse aluno que vem traumatizado 
de situações [...]” (E1) 
”eu não percebo modificação em relação à postura do aluno 
[...]. ” E1 
 “Eu também não. ” (E6) 
“Eu também não. ” (E4) 

 

No que diz respeito a alteração na relação entre o aluno e o professor, todos os 

professores apontaram que não houve alteração nesta relação. Isso confirma o que colhemos 

nas entrevistas e corrobora o que afirma Sacristán (2005, p.11) quando diz que “tudo que nos 

é familiar tende a ser visto como natural; quando isso ocorre, naturalizamos o que nos rodeia 

[...]”, portanto a relação entre professor e aluno não seria alterada, pois o primeiro naturaliza a 

condição de aluno. 

Na Tabela 11 são apresentadas as falas decorrentes de discussão no grupo sobre a 

alteração, ou não, das práticas pedagógicas dos professores com a instalação da UPP na frente 

da escola.  
Tabela 11 – Escola 1: A UPP alterou sua prática pedagógica? 
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SIM 

 
 
 
 

5 

“Acho que altera nesse sentido da paz.” (E2) 
“Assim, acho que no meu, a partir da entrevista que eu fui 
confrontada com isso, não tinha muito essa consciência. A 
princípio pensei não, mas depois disse sim, que hoje tenho 
uma tranquilidade se eu tiver que ficar aqui. Eu fiz no início 
com eles um teatro, e eu ficava aqui à tarde, primeira coisa 
que a escola me orientou foi “Não faça isso.” Hoje não, se 
tiver um projeto, se a gente quiser fazer, antigamente quando 
falavam que ia ter alguma coisa no sábado, eu entrava em 
pânico já.” (E2) 
“Eu tinha muito medo dos horários, sexta-feira meio dia, eu 
tinha medo. Engraçado que de manhã não tinha medo, achava 
que estava todo mundo dormindo. ” (E2) 

 
NÃO 

 
1 
 
 

 
“Eu acho que não influenciou minha prática não. ” E4 

 
Em relação à prática pedagógica do docente, notamos que E2 afirmou que a presença 

da UPP alterou para melhor e o grupo sinalizou estar de acordo. Fatores como a paz, a 

tranquilidade para ministrar as aulas e o sentimento de segurança são, para eles, fundamentais 

para o desenvolvimento da prática docente. Somente para E4 não houve alteração. Cabe 
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destacar que o ambiente interno da Escola 1, sua infraestrutura, números de professores, 

número de alunos por turma e disciplina do corpo discente, pelo que observamos no trabalho 

de campo, não são fatores motivadores de estresse docente. Ou seja, não podemos deixar de 

considerar que esse ambiente tende a favorecer o trabalho docente.  

Na Tabela 12 está a análise da seguinte questão discutida no grupo: “A UPP provocou 

mudanças no entorno da escola? ”.  
Tabela 12 – Escola 1: A UPP provocou mudanças no entorno da escola? 
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10 

“Olha só, quando nós saíamos, depois da recuperação, 15 
horas, 14:30, as pessoas que circulavam aqui pela redondeza, 
era totalmente diferente, aquela ponte ali, ficavam uns caras 
muito esquisitos, aqui na subida da escola também. Vocês não 
têm essa experiência, nós que ficávamos aqui até tarde...” (E1) 
“Ninguém saia daqui relaxado. ” (E3) 
“E eu até falei até pro [...], reforcei o seguinte, acho que 
melhorou muito o entorno, mas sexta feira, quando eu saio 
daqui 13:30, eu saio com medo porque estava vazio, a escola 
está vazia. ” (E2) 
“Até como a professora falou, tinha os soldados do tráfico ali, 
então ficariam extremamente vulneráveis ali, né? ” (E5) 

 

Quanto ao entorno, da maneira que verificamos na Tabela 9 (“a segurança da escola 

melhorou com a instalação da UPP?”) e nas entrevistas, os professores também informaram 

que houve uma melhora significativa em relação à situação anterior à instalação da UPP: 
 
Pra mim, na minha forma de ver, ficou bem melhor, você tem um policial 
bem em frente da escola, qualquer problema que você tiver a comunicação é 
imediata, o policial é fardado, a sensação de segurança é enorme. (E5) 
 
Não é sensação, é realidade mesmo. Depois que ela foi instalada aí eu não 
me lembro de nós termos que ficar presos na escola porque estava havendo 
algum tiroteio. (E1) 

 
 Foi também solicitado, no grupo focal com professores da Escola 1, que eles fizessem 

analogias da UPP com animais, vegetais ou minerais. Ou seja, foi também aplicada a técnica 

de “indução de metáforas” por meio da questão “se a UPP fosse uma coisa (animal, vegetal ou 

mineral), que coisa seria? ”, cujas respostas estão sintetizadas no Quadro 11.  
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Quadro 11 – Escola 1: Se a UPP fosse uma coisa (animal, vegetal ou mineral), que coisa seria? 
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Animal 
 
 

“Eu falei que seria um gato, o gato a gente tem aquela estória 
que se apega à casa, não ao dono. E aí por quê eu comparei 
com um gato? Porque é aquela história, se você trata com 
respeito, aquela estória de uma mão lava a outra [...] (E5) 
“Eu acho que comparei um pouco parecido com um leão, 
porque eu falei assim, que o leão defende, ele guarda, mas ele 
é violento, você confia desconfiando, tem alguma coisa a ver 
com isso. ” (E2) 
“Acho que eu coloquei um felino, mas acho que tinha que ser, 
na época eu acho que pensei que tinha que ser uma fêmea, pra 
gente ter a sensação de defesa. O que a gente espera dali? Que 
eles defendam a gente e principalmente, essa liberdade da 
gente de ir e vir, e a fêmea, acho que de qualquer espécie, ela 
tem essa coisa de proteger. ” (E3) 
 

 
 

Sobre as analogias, verificamos que três professores se manifestaram, os demais 

pareceram concordar durante a discussão. Entretanto, os relatos dos entrevistados E2, E3 e E5 

vão ao encontro do que foi revelado nas entrevistas, no que diz respeito as funções da UPP, 

que eram o de dar proteção e cuidar. Portanto, as analogias realizadas em relação ao gato, 

felino e leão, dão conta das principais características apontadas pelos professores da Escola 1: 

A UPP protege, a UPP cuida! 

Foi também colocada para debate no grupo a questão “Se você fosse governador do 

Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação a UPP?”. O Quadro 12 expõe resultados da 

discussão.  
Quadro 12 - Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação a UPP? 

E1 “Mas eu acho que eu, sinceramente, segurança é importante, mas a gente vai ficar 
enxugando gelo, em vez de UPP, tudo bem, faça algumas UPPs, mas vamos construir 
escolas, porque escola de boa qualidade, que realmente possa atender essas crianças 
porque não é só, segurança é mais lá na frente, antes disso tem que vir educação, tem 
que ter saúde, a família tem que poder dar assistência e atenção a seus filhos. ”  

E2 “Então a UPP, ela é uma medida que precisa pra agora, mas a educação também, mas 
a educação é uma questão complexa, porque passa pela reciclagem do professor 
também. ” 

E3 “É, uma escola, do jeito que estão as coisas, é uma escola integral, porque só é 
previsto um aluno ficar o tempo todo até os 6-7 anos de idade, e acho que existem 
alguns conhecimentos, que o mundo agora está exigindo do ser humano tanta coisa, e 
a criança tem que ter uma visão artística, de conhecimento de corpo, de música, de 
tudo, e às vezes a escola fica tão preocupada com aqueles conteúdos certinhos e a 
escola teria que funcionar. Porque a gente olha na rua, a quantidade de carros que 
tem, não comparando, geralmente o carro com uma pessoa só, mas a quantidade de 
escolas construídas nos últimos anos não é proporcional ao aumento da população. 
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Então a gente tem que olhar, agora a polícia resolve um problema de violência agora, 
mas daqui a alguns anos, quem vai resolver os nossos problemas são as crianças e os 
jovens que estão aí, então é a eles que tem que ser dados esse poder de 
conhecimento, de coletividade. ”  

E4 “O problema, [...], que eu comentei que a UPP agora não é política de governo, agora 
é de Estado, que passou pela Alerj, foi aprovado, independente de gostar, ele tem que 
dar prosseguimento. “ 

 

Por fim, a última questão levantada para o debate tratou das ações a serem realizadas 

pelos professores, em relação às UPP, caso fossem nomeados governadores do estado. Dois 

professores (E5 e E6) não conseguiram manifestar suas ideias, embora o fizessem nas 

entrevistas, inclusive apontando que iriam manter as UPP. Entretanto, os demais professores 

apontaram que a principal ação a ser implementada seria o investimento em educação. A 

construção de escolas de qualidade nas favelas cariocas poderia, até mesmo, substituir as UPP. 

Segundo os professores que se posicionaram nesta direção, escolas de qualidade significam 

escolas integrais e com atividades apropriadas para as crianças de cada comunidade. 

 

6.2.3. O modelo figurativo da representação social da UPP para professores da Escola 1 – uma 

hipótese interpretativa 

Com base na análise apresentada, propomos um modelo figurativo fundamentado na 

Teoria das Representações Sociais, norteado pela abordagem processual proposta por 

Moscovici (1976). Nesta abordagem procuramos compreender os processos formadores da 

representação social, a objetivação e a ancoragem. A objetivação liga um conceito-ideia a uma 

imagem e permite tornar concreto um esquema conceitual. Já a ancoragem procura dar 

sentido às imagens criadas por meio de conceitos pré-existentes (MOSCOVICI, 2012). 

Assim, ao lançaremos mão do modelo núcleo figurativo, apresentaremos um esquema 

de organização do pensamento do grupo de professores da Escola 1, que classifica as 

informações e coordena cada termo das representações (MOSCOVICI, 2012). 

O modelo figurativo também tem como função: servir de ponto comum entre a teoria 

científica e a representação social; permitir que o que na teoria é expressão abstrata torne-se, 

na representação, tradução do real; e associar os elementos indicados no modelo em uma 

sequência autônoma com dinâmica própria (MOSCOVICI, 2012). 

Portanto, como argumenta Moscovici (2012, p. 115), “ao penetrar no meio social 

como expressão do real, o modelo figurativo se torna então natural, utilizado como se fosse 

copiado diretamente dessa realidade”. 
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Ao longo da análise temática das tabelas e quadros, construídos a partir das entrevistas 

e do grupo focal, fomos construindo uma perspectiva do que poderia ser o modelo figurativo 

das representações sociais dos professores da Escola 1 a respeito de UPP. 

No tema ‘violência’, constatamos que os professores, na escola, não se sentem 

ameaçados por qualquer tipo de violência. Entretanto, quando se fala em violência no Rio de 

Janeiro, vem à tona uma série de situações que refletem o estado de insegurança pública por 

que tem passado a cidade nas últimas quatro décadas. 

No tema ‘UPP’, verificamos que essa política de segurança pública, na região da 

Escola 1, trouxe melhorias para a maioria dos professores, apesar de relatos sobre a 

desconfiança quanto a continuidade da proposta. A crítica à formação do policial da UPP foi 

alvo de atenção, embora exista nos documentos oficiais deliberações que preveem a 

qualificação desses profissionais. E a necessidade de outros serviços nas favelas - educação e 

saúde -, na visão dos entrevistados, melhoraria a aceitação e apoio das UPP, pela população 

das favelas ocupadas. 

Quanto ao tema ‘UPP e a escola’, a maioria dos entrevistados afirmou que a instalação 

da UPP na região provocou diferença, e que houve melhora, de uma maneira geral, em relação 

aos tempos em que não havia a UPP. Para alguns entrevistados, a presença da UPP contribuiu 

para um melhor trabalho pedagógico, particularmente em sala de aula. Já na relação com os 

alunos, a maioria sinalizou que nada havia mudado em relação ao que acontecia antes da 

chagada da UPP. No entanto, em relação ao entorno da escola, houve uma melhora 

significativa. 

Sobre as analogias provocadas por indução de metáforas, boa parte dos entrevistados 

fez analogia a um animal que pudesse proteger e cuidar (cão de guarda e onça). Outros 

fizeram relação com um mineral (rocha e joia) por desejarem algo fixo e a durabilidade do 

programa e seus benefícios. Com um vegetal, um entrevistado encontrou semelhanças com 

uma árvore que está sendo plantada, e que possa dar frutos. Para tanto, o “cuidado” é 

necessário.  

Para a imagem do aluno, verificamos que os entrevistados apontaram que aquele mora 

em favela com UPP, em tese, terá maior segurança para ir e vir e estudar, em consequência 

melhores condições de vida e de estudo. Já o aluno morador em favela sem UPP conviverá 

com a insegurança e absorverá as mazelas do convívio com a marginalidade. Quanto ao aluno 

não morador em favela, apesar das melhores oportunidades, este também será vítima da 

insegurança urbana, tornando-se vulnerável a ela. 
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Por último, nossos supostos governadores apoiariam as UPP, melhorariam a formação 

do policial, expandiriam para outras regiões, incentivariam a chegada de outros serviços – 

educação e saúde – e investiriam na parceria UPP / comunidade / sociedade, zelando para que 

essa política de segurança pública não acabe.   

Com base nessa análise propomos, como hipótese interpretativa, um modelo figurativo 

da representação social dos professores da Escola 1 a respeito da UPP, exposto na Figura 5. 

Esse modelo fornece elementos para abordarmos os efeitos da UPP no entorno da escola, 

especialmente no que se refere às práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à 

circunvizinhança escolar.  
 

FIGURA 5 – Modelo figurativo da representação social dos professores da Escola 1 sobre a UPP 
 

→ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Com base no conjunto da análise, consideramos que a expressão “CÃO DE 

GUARDA” é a que melhor metaforiza a UPP nos discursos dos professores da Escola 1, 

objetivando a representação social dos sujeitos a respeito da UPP. A objetivação em “cão de 

guarda” poderia ser explicada da seguinte maneira: o grupo se sente mais seguro com uma 

base da UPP em frente à escola, que possibilita o “direito de ir e vir” de quem frequenta a 

instituição escolar, lhes trazendo “proteção” e “esperança” em relação ao enfrentamento da 

violência na região e no Rio de Janeiro. Porém, a sobrevivência desse “cão de guarda” ainda 

não está garantida, visto que “falta preparo para uma polícia de proximidade”, acompanhada 

de outras políticas sociais. Nesse sentido, se não houver estabilidade da política, “o cão 

morre” e a “UPP acaba”.  
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A análise mostrou que, para esse grupo de professores, apesar das dúvidas quanto à 

continuação da política, a UPP trouxe melhorias em relação ao exercício das práticas 

pedagógicas, à circunvizinhança escolar, e provocou mudança na imagem do aluno, 

particularmente aquele que passou a viver em favela com unidades de UPP. Nesse primeiro 

caso, da Escola 1, nossa tese se confirmou: para os professores a UPP provocou melhoras em 

relação aos aspectos mencionados.  

 

6.3. Análise do material obtido na Escola 2 

6.3.1. Análise das entrevistas 

Cabe lembrar que a Escola 2 situa-se em uma região onde não existe UPP. Dista 700 

metros de uma favela e a pouco mais de dois quilômetros de uma das maiores favelas do Rio 

de Janeiro e a maior do bairro, ambas sem UPP. Para a análise do material, utilizamos os 

mesmos instrumentos da Escola 1 e também a opção de análise de conteúdo temática. Foram 

propostas três tabelas com temas-chave (“violência”; “UPP – aspectos gerais”; “UPP – 

escola”) e respectivas categorias e subcategorias, e também análises separadas para três 

questões que compunham o roteiro da entrevista: 1) “se a UPP fosse outra coisa, que coisa 

seria? ”, com objetivo de induzir metáforas da UPP; 2) O que vem à sua mente quando eu 

digo “aluno morador em favela com UPP”, “aluno morador em favela sem UPP” e “aluno não 

morador em favela”? 3) “se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria 

em relação à UPP?”.  

Na mesma linha da análise da Escola 1 buscamos, no material obtido na Escola 2, 

elementos que pudessem constituir a representação social de UPP para os participantes da 

pesquisa e seus e efeitos em relação às práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à visão da 

circunvizinhança da escola. No final será proposto um modelo figurativo da representação 

social de UPP para os professores da Escola 2, com intenção de posteriormente contrastar os 

resultados obtidos nos três grupos.  

A Tabela 13, tal como a escola 1, tratou do tema “Violência”, por estar diretamente 

ligado ao objeto de representação pesquisado. Nesta tabela destacamos as seguintes 

categorias: “violência na escola”; “violência no Rio de Janeiro”; e “naturalização”. 
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Tabela 13 – Escola 2: “VIOLÊNCIA” 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

Na escola  Não há violência  11 

“mas não uma ameaça” (E1) 
“Não. Aqui não” (E2) 
“Não, dentro da escola não. ” (E3) 
“Aqui não. ” (E4) 
“Não. ” (E10) 
 
 

N
o 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

 

Assalto 7 

“Tem ocorrido assaltos, tem ocorrido violência 
aqui também, mas, hoje em dia não tenho 
utilizado muito transporte público, mas até fico 
com receio de utilizar pra ir pro centro da cidade. 
” (E7) 
“Quando você para no sinal, você teme ser 
assaltado, quando você passa em determinados 
lugares, você também teme ser assaltado” (E6) 
 

No cotidiano 10 

“Muito. A cidade é violenta, né? Então” (E6) 
“Hoje em dia, a todo momento, eu tenho uma 
filhinha de um ano e sair à noite está cada vez 
mais perigoso, repenso mil vezes aonde a gente 
vai, que caminho a gente vai pegar, porque hoje 
em dia não tem, não é nem à noite, não tem mais 
hora para acontecer. ” (E10) 
 

Perda do direito 
de ir e vir 3 

“Infelizmente, hoje, nós somos prisioneiros dentro 
do trabalho, dentro de nossas casas, enquanto os 
bandidos estão a rua. ” (E2) 
“É, eu fiquei pensando como eu estou chocada 
com essa questão do acesso né? Na verdade, eu 
estou achando que o ir e vir do carioca está 
restrito, estando em comunidade ou não, nosso ir e 
vir está muito comprometido. ” (E3) 
 

Violência 
Trânsito    1 “Trânsito” (E2) 

Crime organizado 3 

“as comunidades tem uma grande influência do 
tráfico, armamento pesado, você vê isso 
transitando no meio das principais vias do Rio. 
Todas as principais vias nós vemos motos, 
carreatas com armas pesadas, de guerra, nem mais 
arma civil, pistola, é armamento de guerra, fuzil, 
metralhadora, isso você em todos os cantos, não 
só na cidade do Rio, mas no Estado do Rio 
também. ” (E2) 

 
No tema “violência” categoria ‘escola’, não foi constatado nenhuma ocorrência que 

indicasse algum tipo de violência sofrida por parte de qualquer professor. Todos disseram que 
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nunca sofreram violência dentro da escola: 
Não. Na escola nunca tive problema. (E5) 
Não. Violência não. (E6) 
Não. Nenhum. Nem do ponto físico nem moral. Apesar de conviver com a 
área que tem sido pauperizada em termos de serviço público, violência bem 
próximo. (E8)   

 
 Portanto, verificamos que independentemente de ter ou não uma UPP na região da 

escola 2, nenhum professor se sente ameaçado por qualquer tipo de violência dentro da 

escola. 

Para a violência no Rio de Janeiro, obtivemos sete relatos sobre assalto e dez que 

apontam para a existência da violência no cotidiano da cidade. Este resultado vai ao encontro 

do que foi observado na escola 1. São posicionamentos que refletem o estado de violência que 

assola a cidade, mostrados pelos índices de criminalidade divulgados pela mídia e pelo 

Instituto de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Nessas 

subcategorias, a frequência de relatos é considerável nas duas escolas.   

Algumas reportagens veiculadas pela imprensa dão conta da situação inerente ao 

cotidiano carioca, podendo influenciar o comportamento da população. Segundo o colunista 

Ricardo Noblat (2016) a “marca registrada do terror imposto ao Rio, o arrastão não tem hora 

nem lugar. Pode acontecer a qualquer momento, em qualquer ponto”. Já para Thomé (2014) 

“os dados de criminalidade no primeiro trimestre de 2014, divulgados pelo Instituto de 

Segurança Pública, mostram que a violência no Rio voltou aos níveis do mesmo período de 

2008, quando o Estado ainda não havia iniciado o programa das UPP”. 

Os relatos dos professores são o reflexo das suas experiências, do que eles veem, leem 

e escutam: 
A gente está vulnerável o tempo todo né? Assaltos todo dia e eu me sinto 
muito insegura, não uso mais cordão, relógio valioso, até aliança eu tenho 
medo de usar por conta da violência. Eu já fui assaltada duas vezes. (E1) 
 
Linha vermelha mesmo já peguei arrastão aqui na Linha vermelha saindo da 
Ilha do Governador, moro em Maricá, indo pela rodovia 106, nós já pegamos 
tudo parado ali, comunidade desceu para pista, pela BR 104 e os traficantes 
dando tiros e todo mundo no meio, toda população civil estavam nos carros 
passando, muitos transeuntes, a população das comunidades jogando pedras 
nos carros, ou seja, a gente não sabia se saía do carro, ou se ficava dentro do 
carro, porque não tinha pra onde correr. (E2) 

 

Obtivemos ainda três relatos sobre a perda do direito de ir e vir, que vão ao encontro 

do mencionava Rodriguès (2008, p.68) quando indica que os” morros do Rio se tornaram 

fortalezas do crime, onde pequenos comerciantes têm de pagar pedágio para continuarem no 
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negócio, e uma população pobre e honesta tem de se submeter às ordenanças dos criminosos 

que controlam o direito de ir e vir”. Entretanto, essa liberdade de deslocamento é sentida por 

toda a população carioca, independentemente de morar em favela ou não: 

 
Infelizmente, hoje, nós somos prisioneiros dentro do trabalho, dentro de 
nossas casas, enquanto os bandidos estão a rua. (E2) 
 
É, eu fiquei pensando como eu estou chocada com essa questão do acesso 
né? Na verdade, eu estou achando que o ir e vir do carioca está restrito, 
estando em comunidade ou não, nosso ir e vir está muito comprometido. 
(E3) 

 

 Na subcategoria ‘violência no trânsito’, apenas uma referência à palavra ‘trânsito’. Por 

fim, na subcategoria ‘crime organizado’, obtivemos três relatos: 

 
[...] as comunidades têm uma grande influência do tráfico, armamento 
pesado, você vê isso transitando no meio das principais vias do Rio. Todas as 
principais vias nós vemos motos, carreatas com armas pesadas, de guerra, 
nem mais arma civil, pistola, é armamento de guerra, fuzil, metralhadora, 
isso você em todos os cantos, não só na cidade do Rio, mas no Estado do Rio 
também. (E2) 
 
[...] os traficantes dando tiros e todo mundo no meio, toda população civil 
estavam nos carros passando, muitos transeuntes, a população das 
comunidades jogando pedras nos carros, ou seja, a gente não sabia se saía do 
carro, ou se ficava dentro do carro, porque não tinha pra onde correr. (E2) 
 

  

 Rodriguès (2008), como visto na introdução, já mencionava o nascedouro do crime 

organizado na cidade, a partir da transferência da capital federal para Brasília. Daí outras 

mazelas se sucederam e acabaram por transformar o Rio em uma cidade marcada pela 

violência, mesmo que, em números, isso não se confirme. 

 Para ilustrar esse pensamento, o autor cita uma passagem sobre a visita do Presidente 

da Sociedade Tocqueville da França, Monsieur Guy Plunier, em setembro de 1993, em que 

este comentava suas impressões sobre a antiga capital brasileira que visitava pela primeira 

vez: “Très belle, mais délabrée” (idem, p. 164). Efetivamente, foi nos anos de 1980 e 90 que 

a cidade foi absorvida pelo crime organizado e tornou-se refém do narcotráfico, em virtude de 

vários fatores: a) uma vasta faixa de fronteira seca e desguarnecida; b) a pobreza no interior 

das áreas da Amazônia e do Centro-Oeste; c) uma classe média constituída por milhões de 

pessoas, clientes potenciais da droga; d) as legislações que tratam de imigração, 

estabelecimento de estrangeiros e assemelhados são frágeis, não são cumpridas e constituem-
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se em um verdadeiro convite à imigração ilegal; e) extenso litoral pouco protegido pelos 

órgãos federais; f) uma população miscigenada (brasileiros de origem árabe, europeia, latina, 

africana) o que possibilita a penetração em diversas culturas ao redor do mundo (potencial 

instrumento de contrabando de drogas). 

 Portanto, os acontecimentos ocorridos na capital fluminense, seus aspectos políticos, 

econômicos e sociais, acabaram por emoldurar a bela paisagem da la belle ville, que refletem 

diretamente na representação que as pessoas possuem da cidade, no comportamento de seus 

moradores, limitando o direito de ir e vir: 

 
“É, eu fiquei pensando como eu estou chocada com essa questão do acesso 
né? Na verdade, eu estou achando que o ir e vir do carioca está restrito, 
estando em comunidade ou não, nosso ir e vir está muito comprometido. ” 
(E3) 

 

Na Tabela 14, cujo tema abordado foi a “UPP e seus aspectos gerais”, selecionamos as 

seguintes categorias: ‘visão favorável’; ‘visão desfavorável’; ‘desconfiança’; ‘crítica a 

polícia’; ‘necessidade de integração com outras secretarias’; ‘melhor formação do policial’; e 

‘necessidade de polícia de proximidade’. 
 

Tabela 14 – Escola 2: “UPP – ASPECTOS GERAIS” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

V
is

ão
 

Fa
vo

rá
ve

l 

 4 

“Eu cheguei na Tijuca, morando do lado da UPP do 
Salgueiro e pra mim a mudança foi absolutamente 
significativa. Nos entornos da UPP do Salgueiro 
houve uma grande mudança. Vamos lá, no primeiro 
e segundo ano não tinha UPP, a gente ouvia muito 
tiro e muita informação de violência, não 
vivenciava, eu não tive nenhum carro roubado. 
Com a chegada da UPP, pelo menos essas 
informações cessaram”. (E4) 

V
is

ão
  

D
es

fa
vo

rá
ve

l 

 6 

“Expectativa, vamos lá. O que eu achava que iria 
acontecer, eu achava que ia ser só num primeiro 
momento, depois tudo ia voltar a ser como antes e 
talvez até de uma forma pior”(E1) 
“Eu acho que é uma farsa, a UPP é uma farsa, é um 
marketing político do atual governo que não resolve 
nada, não acabou com o tráfico de drogas, e agora a 
violência está voltando né? O que a UPP fez foi 
intimidar o tráfico e impedir a circulação de 
marginais armados, mas não vejo isso como uma 
boa ocupação da comunidade. Acho que tem muito 
mais marketing político do que ações efetivas 
ali.”(E6) 
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D
es

co
nf

ia
nç

a 
 10 

“Acho que era uma tentativa deles que desde o 
princípio que não daria certo”. (E1) 
“[...] teve aquela, foi em Botafogo, foi em 2009 né? 
E nessa implementação da Dona Marta parece que 
foi bem sucedida, parece que realmente expulsou 
quem estava dominando aquele território, porém 
parece que voltou os...”. (E7) 

C
rít

ic
a 

à 
po

líc
ia

 

 10 

“A polícia do jeito que estava, na minha avaliação, 
não era receita duradoura e garantia de sucesso se 
não houvesse algo diferente de algo já praticado”. 
(E8) 
“Então, dificuldades desde estruturais, questão de 
armamento, munição, despreparo”. (E8) 

N
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 d
e 
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 3 

“É necessário outro tipo de ocupação, é necessário 
você mudar a escola, é necessário que o Estado 
entre de outra forma, que o Estado venha trazer 
uma justiça aplicativa, venha dar uma educação 
decente, uma saúde decente, venha fazer uma 
promoção de eventos que possa ajudar a 
comunidade, de modo que o Estado não apareça ali 
como opressor através da polícia” (E6) 

M
el
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a 
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 3 
“então falta aí exatamente treinamento para esse 
pessoal. ” (E3) 
 

N
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da
de
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e 

po
líc
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 2 

“O que eu tenho, está muito ligado com a lógica de 
policiamento comunitário que eu vivenciei na 
academia quando fui cadete. O que eu conheço é 
esse movimento de um policiamento de 
comunidade, uma proximidade mais policial e a 
comunidade, fazendo com o crime deixe de 
acontecer, que a informação possa circular mais 
livremente, que o território possa não estar sendo 
dominado e ocupado. ” (E4) 

 
 
 Para a categoria 'visão favorável’, verificamos quatro relatos de dois professores, dos 

dez entrevistados. No relato de E8, nota-se que a experiência positiva que ele traz da UPP diz 

respeito ao lugar onde mora, pois na Escola 2 não existe UPP. Os demais professores não 

relataram experiências nesse sentido. 

Já nas duas categorias subsequentes, a ‘visão desfavorável’ e a ‘desconfiança’, tivemos 

vários registros. Seis para a ‘visão desfavorável’ e dez para a ‘desconfiança’. Nota-se aí uma 
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visão negativa em relação ao programa da UPP, por boa parte dos professores da Escola 2: 

 
Na verdade, eu nunca achei que o tráfico, por exemplo, iria acabar, acho que 
era uma tentativa deles que desde o princípio que não daria certo. De 
repente, naquele momento foi o mal necessário, como outras coisas que eu 
não concordo a longo prazo, mas que num determinado momento eu acho 
que era o que se tinha a fazer. Expectativa, vamos lá. O que eu achava que 
iria acontecer, eu achava que ia ser só num primeiro momento, depois tudo ia 
voltar a ser como antes e talvez até de uma forma pior. (E1) 
 
Então minha expectativa não é muito boa. E até se a gente for observar onde 
foi instalada a UPP, a gente percebe que atende a um interesse específico, 
que é Copa e Olimpíadas. Cercaram o Maracanã, cercaram parte da Zona 
Sul, um pouco da Zona Oeste, que de alguma maneira tinha uma relação 
direta. Pelo menos é a impressão que eu tenho, e eu fico pensando que não 
tem efetivo pra fazer em todo o canto. (E4) 
 
Não, nenhuma, nunca tive expectativas. (E6) 
 
Em primeiro momento eu achei que fosse mudar muita coisa, mas pelo que a 
gente ouve falar, até uma vez a gente teve uma palestra aqui em baixo com o 
pessoal da Polícia Federal, Polícia Civil, agora não lembro, foi um dos dois, 
em que ele estava falando sobre a violência e tal, e uma menina que mora 
aqui na Maré falou pra gente que continua tudo a mesma coisa, eles fazem 
uma maquiagem, e lá dentro continua tudo a mesma coisa. (E10) 

 Os relatos acima expressam a visão negativa que os professores da Escola 2 

demostraram em relação à UPP. As falas estão revestidas de termos que nos remetem a uma 

desesperança, que foram construídas ao longo de várias tentativas governamentais que se 

mostraram infrutíferas no combate à violência na cidade.  

 Nesta mesma linha, dez relatos foram atribuídos a categoria ‘desconfiança’ que, em 

certos momentos do discurso, se confundiram com a visão desfavorável da UPP: 

 
Inicialmente eu achei que seria uma boa opção colocar policiamento, 
diminuir o tráfico, desde o início sabíamos que não ia conter totalmente o 
tráfico, mas pelo menos a violência. Hoje em dia a UPP é uma mera 
arquitetura colocada lá dentro, ela não faz muita diferença pra quem está lá 
dentro como quem está fora da UPP. (E2) 
 
Bom, na verdade minha relação com a UPP é meio dúbia assim, apesar de 
reconhecer que naquele contexto houve uma melhora significativa, eu acho 
que como política pública é muito frágil. (E4) 
 
Expectativa de melhora a gente sempre tem, mas, a polícia informa uma 
coisa, a mídia informa outra, a população parece ser contra, mas esperamos 
que seja boa, um bom trabalho, né? Que realmente dê uma pacificada na 
cidade, mas não acredito muito, enquanto não mudarem as leis, eu acho que 
vai ser difícil. (E5) 
 
É. Assim, tenho o conhecimento em algumas UPP, de parte do Estado, que 
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confirmam que o tráfico não saiu, ainda que seja nas favelas da zona sul. 
Que foi onde iniciou, que era outra crítica, por que se iniciou por lá? Não 
eram as comunidades mais violentas ali, parece que o IPTU do local foi a 
marca ali de onde vai ser implementada. (E7) 
 

As falas expressam, de maneira crítica, o modo como boa parte dos professores da 

Escola 2 considera a UPP. A desconfiança que eles relatam podem ser fruto das informações 

que circulam nas mídias e da experiência de cada um deles. Misse (2010) lembra que a 

maioria das unidades de polícia pacificadora está localizada em áreas mais nobres, como a 

zona sul da cidade. Ele também questiona se a UPP tem o objetivo de proteger os moradores 

das favelas ou os do asfalto e que as UPP não conseguiram acabar com o tráfico de drogas, 

pois enquanto houver demanda, haverá a venda. 

Portanto, um projeto com fim eleitoreiro, para maquiar a real situação de insegurança, 

ou para atender eventos episódicos, como copa do mundo e olimpíadas, conforme afirma 

Burgos (at al, 2011, p. 55) que “o programa da UPP foi concebido e implementado em meio 

ao processo de transformação do Rio de Janeiro em palco de grandes eventos internacionais, 

como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016”. Esses argumentos estão nos 

discursos dos professores e que resumem o que pensam a respeito, nestas duas categorias. 

A crítica a polícia obteve dez relatos de sete professores. Lembramos que existe nos 

documentos oficias de criação do programa da UPP, pressupostos que comtemplam a 

formação dos policiais que ocuparão as unidades. O Decreto n. 44.177 de 26 de abril de 2013, 

que deu nova redação ao Decreto n. 42.787, de 06 de janeiro de 2011, sobre a implantação da 

UPP, dispõe em seu artigo 7, § 2º que “os policiais militares classificados nas unidades de 

polícia pacificadora deverão ter formação especial, com ênfase em Direitos Humanos e na 

doutrina de Polícia Comunitária, e os soldados deverão, obrigatoriamente, ser policiais 

militares recém-formados”. 

Mesmo assim, ainda é lugar comum a crítica ao policial. A ligação com a corrupção, o 

tratamento preconceituoso dispensado aos moradores parece estar arraigado na cultura da 

instituição, segundo os entrevistados: 

 
Os policiais foram corrompidos. (E1) 
 
[...] mesmo que houvesse gente a cultura institucional meio que dificulta um 
pouco isso. (E4) 
 
[...] mas o problema está nas pessoas que estão ali dentro, porque volta e 
meia você comandante da UPP caindo, volta e meia você soldados 
envolvidos com uma série de coisas [...] (E3) 
[...] a maior crítica dos moradores da UPP é o tratamento que está sendo 
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dado aos moradores[...] (E7) 
 

A necessidade de integração com outras secretarias, mais uma categoria da Tabela 14, 

vai no sentido de levar à população das favelas ocupadas por UPP, outros serviços além da 

segurança pública, para que essas pessoas se sintam atendidas pelo poder público e inseridas 

no contexto urbano da cidade e não à margem da cidadania. Segundo Silva (2010) a noção de 

subcidadania é usada para qualificar os moradores de favelas e outros grupos subalternos do 

Brasil, como pessoas desprovidas de direitos. Misse (2010), conforme destacado na parte 

introdutória desse trabalho, também questiona que as comunidades deveriam receber projetos 

na área de educação, saúde, saneamento, e não somente a segurança.  

Diante desses questionamentos, lembramos ainda que no Decreto n. 44.177 de 2013, 

em seu artigo n. 3, itens III e IV, comtempla que será realizada sistematicamente a avaliação 

de outros serviços públicos e privados a serem incorporados nas UPP.  

As mesmas impressões relatadas pelos professores, também é compartilhada pelo 

Secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame que, por mais de uma vez 

destacou, por intermédio dos meios de comunicação, seu descontentamento com a demora na 

chegada dos serviços de outras secretarias de estado. Segundo ele “nada sobrevive só com 

segurança” (O Globo, 28/06/2011) 

 
[...] está faltando projetos sociais nas comunidades [...] (E3) 
 
Com a ideia de o Estado tomar aquele território para si, voltar a deter esse 
monopólio da violência é uma ideia, acho que ninguém diria ao contrário, o 
problema foi que, quem entrou foi somente a polícia, a implementação não 
vem acompanhada de serviço. Isso que deixou, ao meu ver, minha maior 
crítica, a implementação da UPP não veio acompanhada de outros serviços 
do Estado, parece que o Estado é a polícia, e culpa a polícia pelas mazelas, 
que tem que resolver tudo. (E7) 

 

Para a categoria ‘melhoria da formação policial’, obtivemos três relatos que, em certa 

medida, guardam relação com a categoria ‘crítica ao policial’. Entretanto a melhoria na 

formação focaliza uma nova proposta de policiamento inserida no documento oficial de 

criação da UPP, comentada anteriormente, porém com atuação dentro das comunidades, 

algumas ainda ocupadas por narcotraficantes 

 
[...] eles não têm um treinamento adequado [...] (E2) 
[...] então falta aí exatamente treinamento para esse pessoal. (E3) 

 
A última categoria da Tabela 14 diz respeito a necessidade de polícia de proximidade, 
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que é a premissa base do programa da UPP, de acordo com o Decreto n. 44.177 de 26 de abril 

de 2013: 
As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a execução de 
ações especiais concernentes à pacificação e à preservação da ordem pública, 
destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de proximidade nas áreas 
designadas para sua atuação (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

E para alcançar essa qualificação, o decreto prevê também, como já foi mencionado, 

uma formação específica para os militares que prestarão o serviço nas UPP, entretanto um de 

nossos entrevistados, que foi estudante da academia de Polícia de Minas Gerais, e que, 

portanto, tem algum conhecimento especializado, não observou, em dois relatos, essas 

premissas sendo postas em prática 

 
E não tem uma cultura institucional que permita esse policiamento de 
comunidade de maneira tão ampla [...] (E4)  
   
O que eu tenho, está muito ligado com a lógica de policiamento comunitário 
que eu vivenciei na academia quando fui cadete, o que eu conheço é esse 
movimento de um policiamento de comunidade, uma proximidade mais 
policial e a comunidade, fazendo com o crime deixe de acontecer, que a 
informação possa circular mais livremente, que o território possa não estar 
sendo dominado e ocupado. (E4) 

 
A Tabela 15 contemplou o tema “UPP e a escola” com as categorias: ‘não provocaria 

diferença’; ‘provocaria diferença’; ‘alteraria a dinâmica da sala de aula’; ‘alteraria a relação 

com os alunos’; ‘alteraria o entorno da escola’. Nesta tabela optamos por colocar todas as 

categorias no modo condicional, pois na região da Escola 2 não existe uma UPP. O modo 

condicional é frequentemente considerado como um tempo do indicativo, a aproximar-se do 

futuro, é usado para traduzir a possibilidade de realização de uma ação sob condição, 

concretizada ou não (PASCHOALIN e SPADOTO, 2008). 
 

Tabela 15 – Escola 2: “UPP – ESCOLA” 
CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

N
ão

 
pr

ov
oc

ar
ia

 
di

fe
re

nç
a 

- 5 
“Eu diria que não, talvez muito sutil. ”(E4) 
“Não. Acho que não”. (E5) 
 

A
lte
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 a
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nâ
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a 
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e 
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Sim 3 

“Creio que sim, porque eu acho que um 
movimento natural, a não ser que ela já fosse 
super bem-sucedida, de início sim, seria uma 
reação. ” (E8) 
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Não 4 

“Acredito que não. Dentro das escolas não vai 
mudar muita coisa não. Isso no sentido de trazer 
mais segurança pro trabalho, acredito que não. 
Não vejo dessa forma não. ” (E6) 

Talvez 1 “Talvez” (E3) 
A

lte
ra

ria
 a

 re
la

çã
o 

co
m

 o
s a

lu
no

s 

Sim 8 

“Eu consigo imaginar que com certeza, poderia 
provocar. ” (E9) 
“No sentido da gente ter elementos mais próximos 
pra discutir em sala de aula. ” (E8) 

Não 1 “Acho que não” (E10) 

A
lte
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a 
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Não 7 

“E o entorno aqui, até privilegiada” (E2) 
“Em parte eu já respondi no início quando eu falei 
que a Ilha tem uma coisa meio provinciana e nessa 
parte específica onde o colégio está é ainda a parte 
meio militarizada da Ilha, eu costumo dizer que a 
parte residencial é partir da Portuguesa e aqui 
gente ainda não chegou lá” (E8) 

 

Antes de comentarmos a análise da Tabela 15 seria interessante esclarecer que, pelo 

fato de não existir uma UPP na região da escola 2, algumas perguntas também foram 

elaboradas no modo condicional, conforme já mencionado, o que levou os entrevistados a 

responderem as questões sobre o viés de possibilidades. 

Para a primeira categoria, se a UPP ‘não provocaria diferença’, contabilizamos cinco 

relatos 
Eu diria que não, talvez muito sutil. (E4) 
 
Eu já pensei realmente nisso, se é melhor com UPP ou não. Porque é uma 
área tranquila, apesar do território ser dominado principalmente, temos uma 
favela que uma das maiores do Rio de Janeiro, que é o Dendê, que é 
dominada a anos, inclusive tem até a música que os alunos costumam cantar, 
conhecida, tropa de Elite, que é ruim de invadir, o Dendê é ruim de invadir, 
que ficou conhecido por ser uma área dominada que ninguém mexe, e até 
hoje. (E7)  
 
Não. Acho que não. Talvez se viesse mais pra cá, no Barbante, porque 
quando a UPP vai chegar, primeiro vem a polícia, eles tem que dominar a 
região, pode ser que aumente os transtornos na Ilha. Poucos alunos aqui são 
da comunidade do Dendê. A maioria é do Barbante, [...] (E5) 

 

A Escola 2 fica situada a 700 metros da favela do Barbante e a pouco mais de dois 

quilômetros da maior favela do Bairro da Ilha do Govenador, conhecida como o Morro do 
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Dendê. A região da escola não tem movimento muito grande de pessoas, já que fica às 

margens da Estrada do Galeão, autopista bastante movimentada no bairro. Segundo o 

posicionamento desses professores, apesar da proximidade das favelas, a presença de uma 

UPP na região não provocaria diferença, pois ainda existe uma certa tranquilidade nas 

cercanias da escola.  

Na categoria alteração na dinâmica da sala de aula, trabalhamos com três 

subcategorias: ‘sim; ‘não’; e ‘talvez’. Três professores afirmaram que haveria alteração na 

dinâmica da sala de aula, caso houvesse a instalação de uma UPP na região: 

 
A presença da UPP? É ela pode ajudar inicialmente. [...] é o que eu falei, 
sempre quando ela chega, ela vem com uma quantidade enorme de policiais 
pra conter a entrada das armas, e recuperar armamentos essa coisa toda, 
diminui até o tráfico [...] (E2) 
 
Mas se o propósito da UPP está pautado em uma política de policiamento 
comunitário que não está só ancorada naquela estrutura 
reatividade/ostensividade por parte do policial e que utiliza as demais 
estruturas da sociedade e comunidade para desenvolver um papel de 
relacionamento com a comunidade, eu acho que poderia ter uma atuação 
positiva. (E9) 

 

As falas desses professores apontam na direção de uma maior segurança no contexto 

geral da área em que a UPP é instalada. A sensação de segurança acaba perpassando todos os 

ambientes em que ela pode atuar, inclusive dentro da sala de aula.  

Quatro professores se posicionaram negativamente, dizendo que não haveria alteração 

na dinâmica da sala de aula e apenas um relatou dúvidas quanto a este aspecto. Os discursos 

podem estar amparados na ideia de uma região tranquila e isolada onde se localiza a escola 2. 

 
Não, eu acho que não porque se a UPP vier para o local previsto, é até 
bastante distante da escola né? A escola fica praticamente na saída da Ilha e a 
UPP vai ser lá dentro da Ilha né. (E5) 
Acredito que não. Dentro das escolas não vai mudar muita coisa não. Isso no 
sentido de trazer mais segurança pro trabalho, acredito que não [...] (E6) 
 
Não vejo alterando em nada. Na prática profissional do colégio, realmente 
nada. (E7) 
 

  Quanto a relação com os alunos, observamos oito relatos de cinco professores que 

apontaram que haveria alteração na relação com os alunos, caso uma UPP fosse implantada na 

região da Escola 2 
Eu acho que no começo sim né? Se fosse aqui mais próximo e tivesse aquela 
implantação da UPP. Pelo que eu observo é o momento crítico é na 
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implantação da UPP. Aí talvez mexesse com os alunos.  (E5) 
 
Eu consigo imaginar que com certeza, poderia provocar. (E9) 
 
No sentido da gente ter elementos mais próximos pra discutir em sala de 
aula. Então a gente teria elementos da realidade deles, seria uma experiência 
nova. (E9) 

 

Segundo os professores, a fase inicial de implantação de uma UPP, provoca uma série 

de mudanças na comunidade. Neste sentido, conforme o Decreto n. 44.177, os procedimentos 

e ações para implantação de uma UPP se dividem em quatro etapas, sendo a primeira a mais 

importante para a estabilização da área: 
 
I - INTERVENÇÃO TÁTICA – Primeira etapa, em que são deflagradas 
ações táticas, preferencialmente pelo Batalhão de Operações Policiais 
Especiais (BOPE), pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e por 
efetivos deslocados dos CPA, com o objetivo de recuperarem o controle 
estatal sobre áreas ilegalmente subjugadas por grupos criminosos 
ostensivamente armados (RIO DE JANEIRO, 2013). 

 

Essas mudanças poderiam influenciar diretamente a população desses espaços. Em 

consequência, os alunos, crianças e adolescentes dessas favelas, poderiam absorver essas 

mudanças e leva-las para a sala de aula. Não que esta alteração fosse negativa ou positiva, 

apenas passaria a existir em consequência de uma mudança nas relações e comportamentos 

entre os membros da comunidade pacificada, em decorrência da existência de um novo ator – 

o policial. 

Apenas um professor relatou, que para ele, não haveria alteração na relação com os 

alunos, caso a UPP fosse instalada da região: 

 
Acho que não. Talvez porque eu não tenha essa vivência, eu não sei muito 
bem como funciona, mas eu acredito que não influenciaria tanto não. E10 

Por fim, para a Tabela 15, observamos sete relatos apontado que não haveria alteração 

no entorno (circunvizinhança) da escola, com a instalação de uma UPP  

 
E o entorno aqui, até é privilegiado. Então, o medo aqui maior acho que é a 
entrada de drogas, não tanto da violência do entorno. (E2) 
 
O que a gente sabe é que essa área aqui detrás, da praia, é um local mais 
complicado, muito bar, é um local que reúne pessoas para a prática de sexo 
dentro do carro, isso a gente sabe, bêbado e tal, mas violência, não sei se tem 
relatos, eu nunca ouvi sobre venda de drogas aqui ou consumo de drogas 
aqui. (E4) 
 



122 

 

O entorno aqui à noite é festeiro aqui atrás, tem os bares, muitos trailers, 
então a circulação aqui no dia a dia é quase nada. (E7) 
 
Em parte, eu já respondi no início quando eu falei que a Ilha tem uma coisa 
meio provinciana e nessa parte específica onde o colégio está é ainda a parte 
meio militarizada da Ilha, eu costumo dizer que a parte residencial é partir da 
Portuguesa e aqui gente ainda não chegou lá. (E8) 
 

Os motivos pelos quais o entorno (circunvizinhança) da escola 2 não seria alterado, 

caso uma UPP fosse estabelecida, segundo os professores, tem relação com a localização 

geográfica da escola – região isolada do Bairro da Ilha do Governador –, a proximidade da 

escola com as Organizações Militares da Força Aérea Brasileira e o histórico pacífico e de 

entretenimento da área.  

Na mesma linha da análise da Escola 1, para complementar a análise categorial 

temática da Escola 2 três questões das entrevistas foram analisadas separadamente: “O que 

vem à sua mente quando eu digo ‘aluno morador em favela com UPP’; ‘aluno morador em 

favela sem UPP’; e ‘aluno não morador em favela? ’; “Se a UPP fosse outra coisa, por 

exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que coisa seria? Por que? ”; “Se você fosse 

governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação à UPP? ”. Para a Escola 2 

também esperamos que o conjunto da análise indique elementos que possibilitem a proposta 

de um modelo figurativo da representação social de UPP elaborada pelos professores 

participantes do estudo.   

A Tabela 16, referente à “imagem do aluno”, expõe as falas dos professores 

provocadas pela questão “O que vem à sua mente quando eu digo ‘aluno morador em favela 

com UPP’; ‘aluno morador em favela sem UPP’; e ‘aluno não morador em favela’? ”.  
 

Tabela 16 – Escola 2: Falas dos professores referentes a “aluno morador em favela com UPP”, “aluno morador 
em favela sem UPP”, e “aluno não morador em favela”. 

 
Categoria Subcategoria Fr Relatos 
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U

PP
 

 
Tranquilidade 

 
1 

“Que ele vive uma vida mais tranquila porque tem 
UPP lá dentro, é o que eu pensaria. ” (E10) 
 

 
Segurança 

 
1 “O sujeito pode transitar com relativa liberdade. ” 

(E4) 

Insegurança 3 

“Eu acho que é maior possibilidades de confrontos 
entre o policial e a marginalidade local. Isso deve, 
acredito que gere no aluno, aquele que não é 
envolvido na comunidade, no tráfico ali da 
bandidagem local, gere uma expectativa maior, uma 
apreensão maior de um problema, tiroteio. ” (E5) 
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Revolta 1 

“Aluno que não gosta de polícia, que não gosta de 
militarismo, que tem dificuldades em seguir regras, 
em aceitar regras, e acha que tudo isso não serve pra 
nada. ” (E1) 

Não difere do 
que mora em 

favela sem UPP  
1 “A mesma coisa de aluno morador em comunidade 

sem UPP. “ (E2) 

A
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m
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m
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Vulnerabilidade 4 “Um sujeito que depende de uma situação local para 
fazer suas tarefas rotineiras. ” (E4) 

 
Insegurança 

 
2 

“Ele ainda está vivenciando aquela violência sem a 
presença do Estado ali. Quando a gente fala 
comunidade, a gente tem um estigma de já pensar 
naquela comunidade já, há violência ali né? ” (E7) 

Bandido como 
herói  1 

“O aluno que acha que o chefe do morro é o amigo 
de todo mundo, que é o que ajuda a comunidade, que 
o cara pode ser traficante, mas é o que ajuda a 
comunidade, a comunidade só anda graças aquele 
cara lá, então eles aceitam e gostam daquela 
realidade, eles não veem problema naquilo. ” (E1) 

Discriminação 1 

“O aluno comum, o aluno que tem poucos privilégios 
da vida, poucos privilégios financeiros, sociais, 
porque são discriminados por pertencerem a esses 
lugares, por virem de escolas públicas que não tem a 
capacidade de instruí-los como deveria, como seria a 
lei, igual para todos, mas não. A escola pública tem 
essa diferenciação, infelizmente. Então para mim é 
igual a outro aluno que vem de escola pública normal 
de baixa renda. “ (E2) 
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Vulnerabilidade 2 

“Tem outros tipos de problemas que não esse. ” (E10) 
“Também depende, engraçado que você está falando, 
eu estou pensando, nunca tinha parado pra pensar 
exatamente isso. Também depende porque vai 
depender do bairro onde ele mora, se não mora em 
comunidade, mas mora perto de comunidade, qual 
bairro que ele mora, sempre essa questão do acesso. 
O ir e vir está comprometido. “ (E3) 

Melhores 
oportunidades 6 

“Não morador em comunidade? O que vem à mente, 
é aquele estereótipo de aluno, de uma classe média, 
classe média baixa, onde vai ter um suporte de 
família, vai ter acesso aquilo que um morador de 
comunidade não tem, Então em geral, o que a gente 
espera desse aluno é que seja mais preparado, um 
aluno mais estimulado. ” (E6) 

 
 

Para a primeira pergunta relacionada ao aluno morador em favela com UPP, obtivemos 

sete relatos que procuramos classificar em subcategorias como: tranquilidade; segurança; 
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insegurança; revolta; e não difere do que mora em favela sem UPP. 

Na subcategoria tranquilidade, um professor atribuiu essa característica ao ambiente 

proporcionado pela presença da UPP, no contexto proposto. Por outro professor, a segurança 

foi relacionada ao direito de ir e vir do aluno, pois teria tranquilidade para se deslocar com 

liberdade.  

Sem embargo de termos subcategorias que ensejam aspectos positivos, temos também 

subcategorias que nos remetem a fatores negativos. A insegurança foi relatada por três 

professores que a relacionaram com a possibilidade de confronto entre marginais e os policias 

da UPP, e que isso poderia interferir na liberdade de locomoção do aluno e provocar uma certa 

apreensão:    
Ao invés de sentir que ele está seguro, eu acho que o próprio aluno acaba 
ficando com problema de deslocamento, de acesso. (E3) 

 

A revolta e não difere do que mora em favela sem UPP foram relatadas por dois 

professores. Para E1, o aluno morador em favela com UPP teria dificuldades para aceitar 

regras e que estas não serviriam para nada. Já para E2 
O aluno comum, o aluno que tem poucos privilégios da vida, poucos 
privilégios financeiros, sociais, porque são discriminados por pertencerem a 
esses lugares, por virem de escolas públicas que não tem a capacidade de 
instruí-los como deveria, como seria a lei, igual para todos, mas não. A 
escola pública tem essa diferenciação, infelizmente. 
Então para mim é igual a outro aluno que vem de escola pública normal de 
baixa renda. (E2) 
 

 Estes discursos vão ao encontro do que diz Ventura (2009), que o fato de serem 

crianças e adolescentes moradores de favelas é determinante para o diagnóstico pessimista em 

relação a perspectiva de futuro desses sujeitos. Segundo a autora, ser morador em favela, de 

modo geral, representa uma condição de dificuldade financeira, dificuldade de acesso aos 

bens materiais, culturais e sociais. 

 Para o aluno morador em favela sem UPP, as subcategorias selecionadas se revestem 

de aspectos negativos, o que reforça os argumentos de Ventura (idem), pois o aluno morador 

em favela possui um horizonte limitado em relação ao futuro, diferentemente dos alunos que 

não moram em favelas. Portanto, a vulnerabilidade é descrita por quatro professor que 

atribuem, para esse aluno, uma condição de vulnerável social, vítima da situação local e que 

fica à mercê do dono do morro: 
Um sujeito que depende de uma situação local para fazer suas tarefas 
rotineiras. (E4) 
 
Sem UPP?  Aí você está estabelecendo um estereótipo geral? É um aluno 
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desestimulado, é um aluno que vem traumatizado pela violência, vitimado 
pela violência, ao mesmo tempo, é um aluno difícil de você lidar, porque a 
tendência é ele se tornar violento também, fazer o reflexo dessa violência. 
(E6) 
 
Que ele teria uma vida mais conturbada, com mais problemas, mais 
preocupações, porque eles vivem, dependendo do que os traficantes querem. 
(E10) 

 
Para a insegurança colhemos duas descrições que são atribuídas a possibilidade de 

confronto na favela e a condição de ambiente inserido no contexto da violência, e que pode 

trazer consequências para o aluno: 

 
Ele ainda está vivenciando aquela violência sem a presença do Estado ali. 
Quando a gente fala comunidade, a gente tem um estigma de já pensar 
naquela comunidade já, há violência ali né? Pra quem é do Rio ou não, já 
vem pensando: “Pô, comunidade, não entre em comunidade. ” Como se ali 
fosse o local da violência, como se só existisse a violência ali, por isso que, 
quando você falou em comunidade eu parei um pouco, o que me veio do 
senso comum é violência. E é um estigma que nós criamos, acabamos 
naturalizando isso, como se aquele espaço ali só ocorresse aquilo. (E7) 

 

As próximas subcategorias são ‘o bandido como herói’ e ‘a discriminação’ com um 

registro cada. Para E1, o aluno morador em favela sem UPP tem no traficante a figura de 

herói. Na favela o traficante é o líder, aquele que a todos ajuda e acolhe, aquele que ditas as 

normas. Também para E1, o aluno neste contexto, e que mais uma vez corrobora o discurso de 

Ventura (idem), é um aluno descriminado, descriminado em virtude do lugar onde mora, pela 

sua condição social, financeira e também pelo local em que estuda – geralmente escolas 

públicas.  

A última pergunta sobre a imagem do aluno trouxe a categoria ‘aluno não morador em 

favela’. Selecionamos as subcategorias ‘vulnerabilidades’ e ‘melhores oportunidades’.  

Para E3 e E10 a vulnerabilidade do aluno não morador em favela, diz respeito a 

diversos problemas que os moradores da cidade do Rio de Janeiro estão sujeitos, em relação a 

questão da segurança pública. Sobre as ‘melhores condições’, seis professores apontaram essa 

subcategoria como a principal para o aluno não morador em favela. Para eles, em tese, o aluno 

que não mora em favela poderá ter melhores condições de vida que aqueles que moram em 

favelas, por ter uma condição financeira melhor: 
Um aluno com condição financeira melhor. (E4) 
 
O aluno que mora num local assim melhor que a comunidade, com mais 
recursos, em princípio seria uma vida mais tranquila, mais calma. (E5) 
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Que a gente fala “que mora no asfalto” né? Vem a mente, a condição 
econômica melhor. (E6) 
 

No Quadro 13 estão as analogias que os professores da Escola 2 fizeram em relação à 

UPP, provocadas por indução de metáfora, com a questão “Se a UPP fosse outra coisa, por 

exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que coisa seria? Por que? ”.  
 

Quadro 13 – Escola 2: “Se a UPP fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que 
coisa seria? Por que? 

A
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Elefante 
branco 

“Está ali, foi um gasto de dinheiro absurdo, monte de 
gente se empenhou, se envolveu, mas que hoje, na 
minha opinião, não está ajudando em muita coisa. ” 
(E1) 
“Porque eu vejo que a polícia reclama das condições 
que eles trabalham lá, condições precárias, falta de ar-
condicionado, nós vemos pela televisão, nunca entrei 
numa UPP pra ver né? Eu acho que para alguns locais 
é um grande problema. Até para o governo, porque ele 
tem as reclamações dos policiais, ele tem que investir, 
diz que não tem verba. Eu vi agora recentemente, em 
volta da UPP é cheio de latões de areia, pneus, o cara 
tem uma entradinha ali, eu acho que a polícia é pra ser 
respeitada, ela não precisava daquilo ali, se está 
colocando aquele monte de latão de areia ali, é porque 
eles não estão sendo respeitados. Então eu acho que 
em alguns locais seria sim, um grande elefante branco. 
” (E5) 

Elefante “Porque é grande, impõe respeito, mas não sabe muito 
lidar com o espaço dele. ” (E7) 

Cachorro 
domesticado 

“Se fosse um animal seria um animal totalmente 
domesticado pelo governo, para não fazer nada. Eu 
não posso falar que é um cachorro, porque um 
cachorro quando você o ofende, ele ataca. Muitas 
vezes não né? Ele lambe o dono. Pode atacar, depois 
lambe o dono. Então eu acho que seria um cachorro 
muito domesticado” (E2) 

Urso 

“Porque o urso, tem aquela, me passa uma imagem de 
um bicho muito forte, ao mesmo tempo tem uma 
beleza, tem uma imponência, e por outro lado tem 
aquela estória do amigo urso, volta e meia ele te dá 
uma arranhada. ” (E3) 

Cachorro “Pra tentar defender os moradores”. (E10) 
 
 
 

Coruja 

“Eu não vou atrelar o significado da sabedoria, porque 
atribui-se a coruja à sabedoria, mas a coruja na minha 
opinião, também passa um ar de mistério, de dúvida. 
Na verdade, eu relaciono a UPP a um mistério, e eu 
fico muito feliz quando me deparo com uma pesquisa 
como essa que tenta de certa forma medir qual impacto 
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da UPP em determinados contextos escolares. E eu 
falo que é um mistério em virtude daqueles dilemas 
que eu destaquei no início da entrevista, o endógeno e 
exógeno, da necessidade de construção da imagem da 
polícia e da mudança da cultura organizacional da 
polícia. ” (E9) 
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Moeda 

“Um instrumento de garantia, de troca, na verdade um 
instrumento de, porque na verdade, eu não consigo, 
talvez eu esteja muito influenciado, eu não consigo 
pensar na UPP descolada dos projetos de grandes 
eventos aqui no Rio, então na verdade é uma forma de 
garantir para um público, que determinada coisa vai 
ser afetada, que vai ocorrer. Uma barganha, uma troca, 
uma moeda. ” (E4) 

Pedra  
“Seria uma pedra que está enfeitando o morro ali, 
enfeitando a comunidade, funcionaria ali como um 
adereço. ” (E6) 

 
 

Para a analogia com um animal, sete professores se posicionaram nesta direção. E1 e 

E5 fizeram analogia a um elefante branco pois, segundo E1, foram despendidos recursos 

financeiros e humanos e os resultados alcançados não foram os esperados. Já E5, argumentou 

que apesar de ser um empreendimento grandioso, está cheio de problemas. Na mesma linha 

que E1 e E5, E7 também faz analogia a um elefante (não elefante branco), que impõe respeito, 

mas não sabe lidar com espaço, ou seja, não funciona a contento. E2 fez analogia a um 

cachorro domesticado que é colocado em uma posição para não fazer nada. Seria a UPP um 

projeto idealizado pelo governo para atribuir uma aparência e não dar resultado. E10 também 

fez analogia a um cachorro, só que este tem a finalidade de dar proteção. Para E3 a UPP seria 

um urso, pelo seu tamanho, força, imponência, mas não confiável. E para E9, a UPP seria uma 

coruja por indicar um certo mistério e incerteza em relação ao programa. 

Quanto a analogia a um mineral, tivemos dois relatos. E4 fez analogia a uma moeda, 

por entender que existe uma troca entre sediar grandes eventos e pacificar determinadas 

regiões.  A UPP estaria diretamente ligada aos grandes eventos sediados pela cidade e não 

exatamente para prover a população de segurança pública. Enquanto que E6 percebeu uma 

pedra. A UPP seria uma pedra parada nas favelas apenas para enfeitar, servir de adereço. 

Embora tenhamos um professor que entenda a UPP como um animal que forneça 

proteção, a maioria percebeu, o programa do Governo Estadual, como coisa incerta, 

ineficiente, pouco confiável e que se sustenta apenas pela aparência. Ou seja, um elefante 

branco. 
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Na sequência da proposta da análise das entrevistas, o Quadro 14 apresenta as 

respostas dos professores à questão: “Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, 

o que faria em relação a UPP? ”.  
 

Quadro 14 – Escola 2: Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação a UPP? 

E1 “Putz, eu nunca pensei nisso, o que eu faria em relação às UPPs? Caramba, acho que 
essa eu preciso pensar, acho que antes da gente pensar nas UPPs, a gente precisava 
repensar nossa polícia, porque eu acho que nossa polícia não é formada, eu acho seria 
a palavra, de maneira adequada, então acho que antes de repensar a UPP, eu 
repensaria a segurança pública de maneira geral. ” 
 

E2 “Primeiramente eu daria um treinamento digno a esses policiais, porque não é 
qualquer pessoa que trabalharia em comunidade, saberia lidar com a comunidade. A 
comunidade ela já vem sendo tratada de maneira errada desde o início, desde sua 
formação. Ela ficou como se você tivesse um outro mundo, subindo o morro ou uma 
diferenciação, se você colocasse uma rede separando o asfalto da comunidade. Então 
essas pessoas ela já vem com medo do policial. E ela não respeita esse policial. Ela 
tem medo porque todo despreparo que a polícia teve até hoje só fez a comunidade 
sofrer. Então eu já subi a comunidade e peguei o BOPE subindo com arma apontada 
pra qualquer um que tivesse descendo. Não é só a UPP que é despreparada, é a 
polícia do Rio de Janeiro que é despreparada. ” 

E3 “É o que eu falei antes, eu não confio na UPP, mas não no projeto UPP, mas o 
problema está nas pessoas que estão ali dentro, porque volta e meia você comandante 
da UPP caindo, volta e meia você soldados envolvidos com uma série de coisas, 
então falta aí exatamente treinamento para esse pessoal. ” 

E4 “Acho que o importante é atuar na formação dos profissionais que entram aqui na 
PM. Eu acho que a UPP precisa ser uma consequência de uma formação inicial que 
considere o sujeito como sujeito e não como temeroso. Na verdade, eu acho que, 
sobre a UPP, existem todas as limitações, é preciso uma reforma profunda, não só na 
Polícia Militar do Rio de Janeiro, eu vislumbro isso em vários locais, a gente tem 
uma cultura policial que está baseado na ideia de que eu consigo definir quem é 
vagabundo e quem é gente de bem. Essa ideia como pressuposto nos impõe ação que 
é de repressão ao vagabundo e conivência com as atitudes tomadas por um cidadão 
de bem. Aí quando a gente vai pro mundo real, a coisa é um pouco mais complexa. ” 

E5  
E6 “Eu tiraria as UPPs, não vai resolver nada. ” 
E7 “O que eu faria com a UPP? Primeira coisa é um treinamento super planejado para 

aquele espaço geográfico, a maior crítica dos moradores da UPP é o tratamento que 
está sendo dado aos moradores, não aos traficantes, aos moradores que é a imensa 
maioria, a quem pertence aquela comunidade. Primeira coisa, esse planejamento, 
esse treinamento para esses novos policiais. Segundo, as instalações, como aqueles 
policiais estão ali. Agora, isso eu estou falando na área de Segurança Pública, como 
Governador, eu seria obrigado a levar outras áreas pra lá né? Saneamento básico, 
escolas, cultura, festivais, esportes, assistência social, central de emprego, tudo isso, 
transporte público. ” 

E8 “Manteria, manteria a UPP, e faria uma campanha muito maciça e comprometedora 
para a figura do chefe do executivo estadual, mas no sentido de esclarecer a 
amplitude do projeto, porque parece que é só esse primeiro momento e às vezes a 
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gente perde a noção do que é que espera dessas primeiras etapas, então desde o 
enfrentamento inicial contra uma realidade, que o Estado ausente há muito tempo, até 
as possibilidades depois de vencido esse enfrentamento. Então é um projeto que eu 
tenho realmente informações de que não é só, se compromete por conta das 
dificuldades, do peso da mídia, do peso de todas as pressões de direitos ambientais e 
tudo mais. Aí parece que etapas seguintes estão fora de propósito ou já desistidas, 
mas não é só enfrentamento inicial para recuperar áreas. Eu manteria, aliado a um 
trabalho muito grande de conscientização. Eu acho que é uma questão, inclusive do 
próprio Brasil, as informações não são dadas no nível e na quantidade que mereceria. 
Isso também é um resultado de uma democracia da gente que ainda engatinha. Aliás, 
a gente vive agora, o maior momento democrático mais extenso da história, não pode 
se esperar que tudo já se tenha resolvido, então é tudo processo. Eu trabalharia na 
coisa da, ao mesmo tempo tentando cumprir os recursos pra sua existência, eu 
manteria a divulgação do que é, o que a gente poderia esperar. Compromete mais o 
Estado. ” 

E9 “Na verdade, eu faria em relação a PM como um todo, mudança nas formas de 
acesso, corregedoria externa, adotaria uma série de medidas que visasse o que, mudar 
essa cultura organizacional, a partir do momento que eu consigo mudar uma cultura 
organizacional, e eu estabeleço como um dos pilares dessa cultura organizacional da 
PM a proximidade com a comunidade, com a sociedade, é obvio que eu vou ter uma 
UPP refundada. ”  
 

E10 “Faria funcionar realmente. As leis deveriam ser cumpridas, o bandido está vendendo 
drogas, prende. Está com armas circulando lá onde não pode, prende, então eu acho 
assim, talvez alguns policiais possam fazer vista grossa, não ver pra não, é um acordo 
entre eles, esse acordo não deveria existir, acho que as leis deveriam ser cumpridas 
como são. ” 

  

Inicialmente, esclarecemos que, em virtude de falha técnica, não foi possível obter a 

fala de E5 para esta questão. No entanto, dos nove relatos que colhemos, seis observaram a 

demanda com a formação do policial e a cultura institucional da polícia militar que não 

privilegia a relação agente de segurança / população, como fundamentais para o sucesso de 

qualquer programa de segurança pública a ser implantado no Rio de Janeiro.  

 A questão da formação do profissional da Polícia Militar para atuar nas UPP, como já 

foi visto na análise da Escola 1, é contemplada no Decreto de instauração do programa. 

Conhecimentos sobre direitos humanos e ações de polícia comunitária fazem parte do curso 

de formação de praças que seriam selecionados para servirem nas diversas UPP. E esses 

militares deveriam ser soldados, obrigatoriamente, recém-formados. 

 Os comentários indicam que a formação desses policiais, para o trato com a população 

em geral, e para com os moradores das favelas ocupados pelas UPP, não é satisfatória. A 

cultura da instituição parece também não privilegiar uma melhor relação entre o policial e 

população. Esses discursos vão ao encontro do que revela uma pesquisa da Universidade 



130 

 

Candido Mendes, do Rio de Janeiro, entre os anos de 2010 e 2014, que aponta para uma 

insatisfação dos policias com a própria formação e a descrença que eles observam na 

população das favelas ocupadas, em relação ao programa (MOURÃO at al, 2015). 

Atualmente, a formação de soldado policial militar se dá no período de seis meses, no Centro 

de Formação de Praças, no Bairro de Sulacap. Dentre os assuntos estudados destacam-se o 

policiamento comunitário, o relacionamento com a comunidade e direitos humanos 

(GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2016).  

Outro fator investigado por Mourão (idem), foi o distanciamento dos agentes de 

segurança da premissa do policiamento de proximidade, base do programa da UPP. Segundo 

os pesquisadores, o medo e a insegurança no trabalho, as precárias instalações, a formação e a 

conduta inadequada de alguns policiais, são aspectos que interferem negativamente na relação 

policial / morador das favelas pacificadas.  

O patrulhamento a pé pela favela, atividade básica do policiamento de proximidade, foi 

substituído pelo patrulhamento do Grupamento Tático de Política de Proximidade. Para os 

pesquisadores, o grupamento conhecido pela sigla GTPP ou pelo apelido "bonde" (nas favelas), 

acaba atuando como um "mini Bope" (Batalhão de Operações Especiais). Abordagens e confrontos 

dentro das favelas são mais comuns, tornando o grupamento o alvo de desaprovação (MOURÃO 

at al, 2015). 

Portanto, a melhoria na formação do policial militar do Estado do Rio de Janeiro, 

privilegiando a relação mais próxima da população, seria a principal ação a ser implementada por 

nossos “supostos” governadores da escola 2.  

Com base na análise exposta propomos, também para a Escola 2, como hipótese 

interpretativa, um modelo figurativo da representação social dos professores a respeito da 

UPP, comentado a seguir.  

 

6.3.2. O modelo figurativo da representação social da UPP para professores da escola 2 – uma 

hipótese interpretativa 

Do mesmo modo que fizemos com a Escola 1, propomos um modelo figurativo 

fundamentado na Teoria das Representações Sociais, seguindo pela abordagem processual 

proposta por Moscovici (1976). Procuramos compreender os processos formadores da 

representação social, a objetivação e a ancoragem, já definidos anteriormente. Também como 

já foi visto, o modelo figurativo também tem como função: servir de ponto comum entre a 

teoria científica e a representação social; permitir que o que na teoria é expressão abstrata 
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torne-se, na representação, tradução do real; e associar os elementos indicados no modelo em 

uma sequência autônoma com dinâmica própria (MOSCOVICI, 2012). 

Ao longo da análise temática das tabelas e quadros, construímos um panorama do que 

poderia ser o modelo figurativo das representações sociais dos professores da Escola 2 a 

respeito da UPP.  

Apesar de não existir uma UPP na região da Escola 2, situada em contexto 

desfavorecido socioeconomicamente e próxima à favelas, nenhum professor comentou ter 

sofrido qualquer tipo de violência na escola. Quanto a violência no Rio de Janeiro, o 

posicionamento dos professores foi completamente diferente. A maioria entendeu que a 

situação da segurança pública é grave, e que transforma a população refém do crime 

organizado. Esta situação acabou por afetar, segundo esses professores, o direito de ir e vir do 

cidadão carioca. 

Para o tema “UPP e seus aspectos gerais”, apenas dois professores tiveram uma visão 

favorável ao programa, os demais se dividiram entre uma visão desfavorável e a desconfiança. 

Notamos aí uma postura negativa em relação as UPP, por boa parte dos professores. Assim, 

um projeto eleitoreiro para maquiar a real situação de insegurança, ou para atender eventos 

episódicos, como copa do mundo e olimpíadas, são argumentos inseridos nos discursos dos 

professores da escola 2. Nesta mesma linha, a crítica à polícia obteve vários relatos. A ligação 

com a corrupção e o tratamento preconceituoso dispensado ao morador da favela, estão 

inseridos na cultura da instituição, segundo os entrevistados. A inserção de outros serviços nas 

UPP - conclamada pelo secretário de segurança -, a melhoria na formação dos policiais e o 

policiamento de proximidade, que apesar de estarem previstos nos documentos oficiais, não 

estão cumprindo o esperado, são categorias que também mereceram destaque no tema da UPP. 

No tema “UPP e a escola”, parte dos professores informou que a presença de uma UPP 

na região não provocaria diferença, já que a região da escola, apesar de pouco movimento de 

pessoas, ainda guarda uma certa tranquilidade. Quanto a alteração da dinâmica em sala de 

aula, houve um certo equilíbrio entre os relatos, uns achando que a sensação de segurança 

trazida pela UPP acaba refletindo na prática docente, e outros afirmando que nada alteraria os 

trabalhos realizados em sala. No que diz respeito a relação com os alunos, a maioria dos 

professores afirmou que haveria alteração nesta relação, pois a chegada de uma UPP 

provocaria mudanças no contexto da favela, os alunos moradores absorveriam essas 

mudanças e as levariam para a sala de aula. A maioria dos professores apontou também que 

não haveria alteração no entorno da escola, em virtude da localização geográfica da escola – 

região isolada do Bairro da Ilha do Governador –, a proximidade da escola com as 
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Organizações Militares da Força Aérea Brasileira e o histórico pacífico e de entretenimento da 

área. 

No que tange a imagem do aluno morador em favela com UPP, embora existam, na 

escola 2, alunos que residem na favela próxima a escola, os professores distribuíram seus 

relatos em cinco subcategorias. A insegurança foi apontada por três professores como 

relevante, pois a possibilidade de confronto entre marginais e os policias da UPP, poderia 

interferir na liberdade de locomoção do aluno e provocar uma certa apreensão. Para o aluno 

morador em favela sem UPP, a maioria dos relatos foram impregnados de aspectos negativos, 

prevalecendo a vulnerabilidade e a insegurança desse aluno, em meio ao contexto que ele 

vive. Por fim, para o aluno não morador em favela, embora haja alguma vulnerabilidade, 

muito em razão da violência cotidiana da cidade, o que prevaleceu foi a subcategoria de 

melhores oportunidades. Segundo eles, em tese, o aluno não morador em favela poderia ter 

melhores condições de vida, pois teria uma situação financeira melhor. 

No que refere às analogias, encontramos sete professores guardando relação de 

semelhança da UPP e a um animal. O elefante branco foi o significado que prevaleceu, pois 

seria a UPP um grande empreendimento envolvendo muitos recursos financeiros e humanos, 

mas que o resultado esperado não estaria sendo alcançado. Outros animais como o cachorro 

(duas vezes), o urso e a coruja, também foram lembrados. Embora cachorros fossem 

mencionados para dar segurança e outros não, os demais animais indicam sensação de 

desconfiança e incertezas por parte dos professores. Quanto à analogia a um mineral, tivemos 

uma moeda que simboliza a troca entre sediar um grande evento e pacificar algumas favelas, e 

uma pedra que se caracterizaria pela imobilidade e adereço. Assim, embora tenhamos um 

professor que entenda a UPP como um animal que forneça proteção, a maioria percebeu o 

programa do governo estadual, como uma coisa incerta, ineficiente, pouco confiável e que se 

sustenta apenas pela aparência. Ou seja, um elefante branco. 

Para finalizar, nossos “supostos” governadores selecionaram a melhoria na formação do 

policial militar do Estado do Rio de Janeiro, privilegiando a relação mais próxima à população, 

como a principal medida a ser implementada nas Unidades de Polícia Pacificadoras.   

Assim, ao analisarmos as tabelas e quadros, orientado pela TRS, não podemos afirmar 

que exista uma representação social dos professores da Escola 2 em relação a UPP, pois os 

mesmos não vivenciam essa realidade, ou seja, esse objeto ainda não se consolidou em suas 

práticas cotidianas. Desta forma, inferimos que o que pode existir é um esquema 

representacional da UPP, elaborado pelos professores da Escola 2: 
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FIGURA  6 – Esquema representacional dos professores da Escola 2 sobre as UPP  
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Com base na análise das entrevistas, observamos que os professores da Escola 2 

dispensam várias críticas ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, em relação ao programa 

das UPP. A expressão “GOVERNO ESTADUAL” pode ser a que melhor explica a UPP nos 

discursos dos professores da Escola 2. É observada nos discursos, como pano de fundo, mais 

uma crítica ao Governo do que às UPP.  Essa ideia pode ser assim explicitada: a política de 

segurança pública da UPP teve alto custo e resultou em pouca utilidade, pois é incerta, com o 

objetivo eleitoreiro de maquiar a situação de conflitos nas favelas cariocas. Com polícia 

despreparada e a desconfiança na continuidade após grandes eventos no Rio de Janeiro, a UPP 

seria um “elefante branco”, ou seja, um projeto grandioso, que enfeita, que consome muitos 

recursos financeiros e humanos, mas que, no entanto, não vem obtendo os resultados que se 

esperava, podendo acabar.  

A análise mostrou que, para o grupo de professores da Escola 2, a UPP não é vista 

positivamente como política de segurança pública. Apesar da escola estar localizada em área 

desfavorecida e próxima a favelas, os participantes do estudo não reconhecem efeitos, 

positivos ou negativos, da UPP no entorno da instituição escolar. Nesse segundo caso, 

referente à Escola 2, nossa tese não se confirmou: para os professores a UPP não provocou 
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efeitos em relação aos aspectos mencionados.  

6.4. Análise do material obtido na Escola 3 

6.4.1. Análise das entrevistas 

A Escola 3 está situada em um dos bairros mais tradicionais da Zona Norte carioca e 

não tem favela na sua circunvizinhança. A análise do material obtido seguiu o mesmo 

direcionamento da que utilizamos para as Escolas 1 e 2. Na perspectiva da análise de 

conteúdo temática, foram também expostas três tabelas com temas-chave (“violência”; “UPP 

– aspectos gerais”; “UPP – escola”) e respectivas categorias e subcategorias. E análises 

separadas para três questões que compunham o roteiro da entrevista foram realizadas: 1) “se a 

UPP fosse outra coisa, que coisa seria? ”, com objetivo de induzir metáforas da UPP; 2) O que 

vem à sua mente quando eu digo “aluno morador em favela com UPP”, “aluno morador em 

favela sem UPP” e “aluno não morador em favela”? 3) “se você fosse governador do Estado 

do Rio de Janeiro, o que faria em relação à UPP? ”.  

Buscamos, no material obtido na Escola 3, a mesma construção proposta para as 

Escolas 1 e 2:  investigar a representação social de UPP para os participantes da pesquisa e 

seus e efeitos em relação às práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à visão da 

circunvizinhança da escola. No final foi proposto um modelo figurativo da representação 

social de UPP para os professores da Escola 3, com intenção de posteriormente contrastar os 

resultados obtidos nos três grupos.  

Tabela 17, tal como as demais escolas, tratou do tema “Violência”. Nesta tabela 

destacamos as seguintes categorias: ‘violência na escola’; ‘violência no Rio de Janeiro’. 
 

Tabela 17 – Escola 3: “VIOLÊNCIA” 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

N
a 

es
co

la
 Sim 1 

“A violência que hoje me preocupa é a violência 
da lei, o ECA um instrumento que às vezes nos 
deixa um pouco tolhido da nossa liberdade, da 
nossa docência” (E3) 

Não 9 
“Não” (E1) 
“Nesta unidade não” (E5) 
“Não, aqui na escola não” (E6) 
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N
o 

R
io

 d
e 

Ja
ne

iro
 

 
Assalto 7 

“Não, posso ser... eu não tinha esse tipo de 
preocupação até 3 semanas atrás. É... eu estava 
conversando com minha amiga, professora 
também, aqui do colégio, na porta do colégio, 
conversamos, ela me deixou e avançou alguns 
passos e foi roubada”(E1) 
“Já fui assaltado. Um professor nosso aqui, 
inclusive estava contando essa semana que foi 
rendido na porta de casa, mora no Meier, 
metralhadora na cara, então o Rio é perigoso né...” 
(E2) 

Drogas 1 
“A questão dos mendigos, dos pedintes, dos 
drogados circulando principalmente no centro da 
cidade” (E6) 

No cotidiano 6 

“Sim desde, assim já tem um tempo que eu fico 
acompanhando os noticiários que a cidade está 
muito violenta, então desde que cheguei aqui eu 
tenho, assim um pouco de cisma, aí eu fico bem 
atenta, procuro ficar sempre atenta, para não 
correr o risco. ” (E4) 
“Atualmente está muito complicado, acordo muito 
cedo e de Caxias pra Tijuca eu passo em muita 
comunidade, e o negócio é bem caótico. ” (E7) 

Rotina sem 
violência  2 

“Eu estou aqui há quatro meses, moro num bairro 
tranquilo. E procuro fazer uma rotina a menos 
arriscada possível, então não tenho me sentido 
muito ameaçada não, só quando ligo a televisão e 
vejo jornal, aí sim. ” (E8) 
 

Violência 
trânsito  2 

“Transito difícil, a gente fica preocupado, eu moro 
em Jacarepaguá subo a serra, desço, e no outro dia 
teve aí, me fecharam arrastão” (E2) 
“Trajeto, no transito, no trajeto de lá pra cá o 
transito estar bem perigoso” (E7) 

Crime 
organizado 1 

“Bom o fato de o crime organizado ter se 
estabelecido principalmente nos últimos governos 
a partir do Brizola veio fortalecer o tráfico de tal 
forma que hoje é muito complicado você pensar 
em entrar em um morro, mesmos os pacificados, a 
violência é muito alta e a corrupção é muito 
grande. ” (E6) 

Perda do direito 
de ir e vir 1 

“Porque evito certas áreas, mas pela Tijuca aqui 
Saens Penã é extremamente violenta, e o centro da 
cidade é mais ainda, são as áreas que eu 
frequento” (E6) 
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Inicialmente, destacamos que apenas um professor relatou temer a violência na escola, 

mesmo que esta não tenha sido provocada por qualquer violência física, como ele mesmo 

discorreu: 
A violência que hoje me preocupa é a violência da lei, o ECA um 
instrumento que às vezes nos deixa um pouco tolhido da nossa liberdade, da 
nossa docência, então a gente às vezes tem que estar preparando um pouco e 
deixando de ir à frente dentro de um raciocínio, porque você pode ser mal 
interpretado, então isso tirou um pouco da liberdade do professor. (E3) 
 

Neste caso, o professor se referia ao Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990), lei federal que impõe uma série de medidas de proteção a essa parcela da população, 

que na visão dele, poderia tolher a prática docente em razão de uma série dessas mesmas 

medidas. Os demais professores não relataram qualquer tipo de violência na escola. 

Já em relação a violência no Rio de Janeiro, observamos vários relatos referentes a 

essa categoria. Para a subcategoria ‘assalto’, todos os professores informaram algum tipo de 

situação neste sentido: 
Não, posso ser... eu não tinha esse tipo de preocupação até 3 semanas atrás. 
É... eu estava conversando com minha amiga, professora também, aqui do 
colégio, na porta do colégio, conversamos, ela me deixou e avançou alguns 
passos e foi roubada [...] (E1) 
 
Já fui assaltado. Um professor nosso aqui, inclusive estava contando essa 
semana que foi rendido na porta de casa, mora no Meier, metralhadora na 
cara, então o Rio é perigoso né [...] (E2)  
 
Eu tive há pouco tempo à questão de um mês ou dois atrás fizeram um 
assalto bem cinematográfico ali na Linha Vermelha, na altura do Elevado do 
Caju, né. Vieram de moto um grupo de bandidos, e de repente fecharam o 
trânsito com as motos e saíram saqueando os carros, e aí os motoqueiros que 
vinham atrás, vinham anunciando que estava acontecendo um assalto. Foi 
aquele desespero do pessoal largando o carro para lá e saindo fora para fugir 
do assalto. (E5) 

 

 Mais uma vez a questão da segurança pública é colocada em pauta, pois o medo da 

violência urbana afeta a vida das pessoas, independentemente da classe social, idade, sexo ou 

mesmo aquele que nunca tenha sido vítima direta de alguma ocorrência deste tipo. O 

fenômeno da violência urbana não é um privilégio da capital carioca, e nem é o Rio de Janeiro 

a cidade mais violenta do país (MAPA DA VIOLÊNCIA, 2012), entretanto a sensação de 

insegurança cresce a cada divulgação, pela imprensa, de algum delito praticado por meliantes, 

como mostra o quadro abaixo: 
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Quadro 15: um extrato da segurança pública no Rio de Janeiro 2014 / 2015 

 
Fonte: MARTINS, 2016. 

 

Na ‘violência no Rio de Janeiro’, as subcategorias foram citadas com pelo menos um 

relato. Assalto, com sete observações, demostra que a maioria dos entrevistados ou foi vítima, 

ou conhece alguma história nesse sentido:   

O ‘sim’ para a violência no Rio de Janeiro, além das seis observações registradas, 

também está implícito em quase todos os discursos dos entrevistados, para este tema. Apesar 

da situação adversa no que diz respeito à segurança pública, dois professores afirmaram que 

não se sentiam ameaçados em seu dia a dia: 

 
É... eu nunca tive muito medo, não sei se é muita autoconfiança ou se é 
assim muito particular uma característica minha de não ter medo, mas alguns 
relatos como este da professora, eu vi e também o que a gente vê na mídia, lê 
nos jornais, nas revistas, começam por pequena preocupação, mas confesso 
que saio de casa sem o menor medo. (E1) 
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Eu estou aqui há quatro meses, moro num bairro tranquilo. E procuro fazer 
uma rotina a menos arriscada possível, então não tenho me sentido muito 
ameaçada não [...]. (E8) 
 
 

Essas falas vão diametralmente contra todos os registros que colhemos até aqui, 

embora os dados apresentados no quadro 6, demostrem que a violência vem recrudescendo 

nos últimos dois anos. Portanto, apenas nos limitamos a apresentar esses relatos sem, no 

entanto, fazermos maiores ilações, pois nosso objeto de pesquisa não é esse. 

Outras subcategorias, ainda que tenham pouca frequência, não podem ser descartadas. 

A violência no trânsito, o crime organizado e a perda do direito de ir e vir, compõe o cenário 

da violência urbana no Rio de Janeiro. No que se refere a subcategoria do crime organizado, 

cabe destacar que um professor entrevistado (E6) abordoou a questão do ex-governador 

Leonel Brizola, também lembrada por nós no capítulo introdutório, que em sua gestão tomou 

medidas que impediram a Polícia Militar de conduzir operações nos morros cariocas. Segundo 

nossa ótica, esta medida permitiu que as facções criminosas estabelecessem fortalezas quase 

que impenetráveis aos órgãos de segurança pública e impusessem controle e terror aos 

moradores das favelas cariocas: 
 
Bom o fato de o crime organizado ter se estabelecido principalmente nos 
últimos governos a partir do Brizola veio fortalecer o tráfico de tal forma que 
hoje é muito complicado você pensar em entrar em um morro, mesmos os 
pacificados, a violência é muito alta e a corrupção é muito grande. ” (E6) 

 

E para finalizar, poderíamos dizer que a perda do direito de ir e vir, que limita a prática 

da plena cidadania, em certa medida, traz implícito em seu contexto, uma consequência 

nefasta para o indivíduo, que tem seu espaço geográfico limitado em virtude da incapacidade 

do estado de prover-lhe segurança, para que este possa transitar por qualquer parte da cidade. 

 

Na Tabela 18 o tema proposto foi a “UPP e seus aspectos gerais”. As subcategorias 

foram: ‘a visão favorável’; ‘a visão desfavorável’; ‘a desconfiança’; ‘a crítica à polícia’; ‘a 

necessidade de integração com outras secretarias de estado’; a melhoria na formação do 

policial’; e ‘a necessidade de polícia de proximidade’. Da mesma forma que fizemos para a 

Escola 2, aqui também tivemos que formular algumas perguntas no modo condicional, pois 

não existe UPP e nem favela na região da escola 3. 
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Tabela 18 – Escola 3: “UPP – ASPECTOS GERAIS” 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

V
is

ão
 

Fa
vo

rá
ve

l 
 10 

“Eu vejo muito positivamente” (E1) 
“O que eu percebi morando próximo a UPP é 
que eu fico muito mais tranquilo tudo ficou mais 
tranquilo, não ouvi relatos tão constantes como 
ouvia antes, de violência” (E1) 

V
is

ão
 d

es
fa

vo
rá

ve
l 

 2 

“Eu acho que a UPP ajuda na comunidade onde 
ela esta inserida, mas ela não tem grande efeito 
na cidade como um todo, onde, distante dela, ela 
não funciona, ela funciona onde ela está, ali, 
acho que talvez ela até agrave a situação por 
conta das pessoas né, saírem de onde a UPP está, 
e procurarem outros locais onde não há UPP 
para que eles possam cometer seus delitos” (E2) 

D
es

co
nf

ia
nç

a 

 6 

“Olha ela amenizou, mas ainda não chegou ao 
ponto talvez que devesse chegar. Eu não entendo 
bem de segurança pública, mas a gente vê a UPP, 
mas mesmo assim a gente tem medo, né. ” (E5) 

C
rít

ic
a 

à 
po

líc
ia

 

 2 
“...às vezes tem uns desvios de conduta, mas isso 
aí não sei se é verdade ou não, a gente ouve 
pelos jornais. ” (E10) 

N
ec

es
si

da
de

 d
e 

in
te

gr
aç

ão
 c

om
 

ou
tra

s s
ec

re
ta

ria
s 

de
 E

st
ad

o 

 4 

“eu gostaria de ver, parece ter algumas 
comunidades que foram beneficiadas com as 
políticas públicas que as comunidades 
merecem.”(E1) 

M
el

ho
ria

 n
a 

fo
rm

aç
ão

 d
o 

po
lic

ia
l 

 4 “Primeiro capacitaria quem estaria ocupando 
aquilo lá. ” (E7) 

N
ec

es
si

da
de

 d
e 

po
líc

ia
 d

e 
pr

ox
im

id
ad

e 

 1 

“o 15º Batalhão ainda faz um trabalho assim, 
como eu vou dizer pro senhor, de proximidade 
com a comunidade, de conversar um pouco 
mais, tanto é que eles estão respeitando a UPP, 
não pelo que ela, o projeto em si, como foi ela 
implantada lá, mas sim pelo dialogo que esta 
tendo, como unidade UPP, entendeu?”(E7) 

 
 

Na escola 3 a maioria dos professores entrevistados tem visão favorável da UPP, 

enquanto programa de segurança pública. Obtivemos dez relatos de oito professores 

entrevistados. Alguns desses discursos, embora sejam favoráveis ao programa, indicam que 
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não houve por parte do governo estadual, um comunicado aos moradores das favelas 

ocupadas sobre as ações que seriam implantadas a partir da decisão da instalação de uma UPP 

em determinada área. Lembramos mais uma vez que existe no decreto de criação da UPP 

(Decreto 44.177) as etapas de implementação das unidades: 

 
Eu vejo muito positivamente, embora saiba que algo implantado, vindo de 
fora da comunidade para dentro da comunidade, não foi uma escolha dos 
moradores. Não houve nenhuma é... nenhum tratamento anterior, nenhuma 
conversa com a comunidade, então ela chega entrando com toda força e 
parece que essa força é militar, quando ela não traz o governo para dentro 
das comunidades, traz a polícia [...]. (E1) 
 

 
Apenas dois professores se posicionaram negativamente em relação a UPP (E2 e E7), 

ainda que um entrevistado (E2) tenha também se colocado favoravelmente ao programa: 

 
Eu acho que a UPP ajuda na comunidade onde ela está inserida, mas ela não 
tem grande efeito na cidade como um todo, onde, distante dela, ela não 
funciona, ela funciona onde ela está, ali, acho que talvez ela até agrave a 
situação por conta das pessoas né, saírem de onde a UPP está, e procurarem 
outros locais onde não há UPP para que eles possam cometer seus delitos. 
(E2) 
 
 

A desconfiança também indicou registros, pois cinco professores estão incertos quanto 

ao futuro do programa. Entretanto, quatro deles também tem uma visão favorável à UPP. 

Basicamente o que depreendemos foi a necessidade de ajustes no modo de conduzir a gestão 

das UPP, evitando que na troca dos atores políticos se tenha a interrupção do programa. A 

desconfiança também é percebida na relação entre a polícia e os moradores das favelas, visto 

que esta relação sempre foi marcada pelo confronto, conforme lembra Burgos (at al, 2011, p. 

58) quando pergunta: “como converter a polícia que, durante tanto tempo foi identificada 

como uma das algozes da população das favelas, em sua libertadora? ”: 

 
Eu espero que no futuro possa ter algo melhor, não sei se seria uma 
revolução das unidades de polícia né, mas eu acho que a coisa ainda é bem 
primaria, ainda não tem ainda uma boa sustentação que dê uma tranquilidade 
aos próprios moradores. (E5) 
 
[...] agora com essa troca que deve ter de governo nas próximas eleições, eu 
não sei se também vão ser mantidas as UPP. (E10) 

 

Na escola 3 apenas dois professores fizeram críticas à polícia, apesar do histórico 
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controverso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E3, por ser um militar da reserva 

do Exército e ter alguma experiência no trabalho com policiais militares, fez observações 

pontuais que vão desde vencimentos até equipamentos: 

 
A polícia militar carece de efetivo, carece de equipamento, e carece de 
estimulo financeiro, onde eles são maus remunerados, os equipamentos em 
algumas coisas são sofríveis. (E3)  

 

Quanto a necessidade de integração da UPP com outras secretarias, obtivemos quatro 

relatos de dois professores.  
[...] gostaria de ver, parece ter algumas comunidades que foram beneficiadas 
com as políticas públicas que as comunidades merecem. (E1) 
 
A UPP pode dar certo, mas ela ainda carece de muitos recursos, não é 
simplesmente um policiamento, há de se fazer um trabalho social forte, e 
isso não pode ser apenas pela secretaria de segurança, outras secretarias 
teriam que aderir a esse movimento. (E3) 

 

Apesar de apenas dois professores terem se manifestado sobre essa necessidade, ela 

ainda aparece como um fator importante para o sucesso do programa. Em pesquisa realizada 

no ano de 2011, Burgos (at al, 2011, p.87) apresentou a fala de uma moradora que afirmava 

que os moradores aceitavam os serviços oferecidos, pois para eles isto era novidade já que a 

muito tempo se sentiam “largados”: 

 
Os moradores não veem nada! Eles aceitam os serviços. É novidade para 
essas pessoas, que nunca foram tratadas bem [...]. A reforma da Light, 
primeiro, que foi malfeita, não é o serviço de qualidade que é feito em outros 
locais. Mas como vivíamos há tantos anos largados, a gente acha que é um 
serviço bom [...]. A CEDAE não chegou ainda, só a Light que veio mesmo, 
para cobrar as taxas [...]. Eu não sei, só o tempo agora pra ver mesmo o que 
que vai acontecer. Mas existe o lado bom, que as pessoas estão voltando a 
acreditar em alguma coisa: no presidente, no juiz. 

 

A necessidade de melhoria da formação do policial foi apontada por quatro 

professores: 
Primeiro capacitaria quem estaria ocupando aquilo lá. (E7) 
 
[...] muitos são maus preparados em termos de academia, em termos de 
preparação do combate a localidade, são maus preparados, pelo afã de ter 
que colocar as pessoas nestes locais sem dar o tempo devido de maturação, 
de entender qual é a missão. (E3) 
 
 

Todos os entrevistados que se posicionaram sobre esta subcategoria observaram que, 
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pela necessidade de se colocar muitos policiais em quase quarenta Unidades de Polícia 

Pacificadora, a formação acaba por ser rápida (seis meses), o que pode se refletir em algumas 

falhas técnicas e até mesmo comportamentais desses policiais. 

Uma das consequências da má formação dos profissionais de segurança pública do 

estado, pode ser o não entendimento da técnica do policiamento da proximidade, premissa 

básica do programa. Apenas um professor abordou esta questão, quando relatou o que 

acontecia na UPP situada no Município de Duque de Caxias: 

 
[...] hoje a gente tem UPP em Caxias na comunidade chamada 
Mangueirinha, né. E digo para o senhor que não é bem estruturado lá, 
entretanto, o 15º Batalhão ainda faz um trabalho assim, como eu vou dizer 
pro senhor, de proximidade com a comunidade, de conversar um pouco 
mais, tanto é que eles estão respeitando a UPP, não pelo que ela, o projeto 
em si, como foi ela implantada lá, mas sim pelo dialogo que esta tendo, 
como unidade UPP [...]. (E7)    

 

O analisado na Tabela 19 foi a “UPP e a escola”. Para tal, foram verificadas as 

subcategorias: não provocaria diferença; provocaria diferença; alteraria a dinâmica da sala da 

aula; alteraria no entorno da escola. Também nesta tabela, as categorias foram dispostas no 

modo condicional. 
Tabela 19 – Escola 3: “UPP – ESCOLA” 

 
CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

N
ão

 
pr

ov
oc

ar
ia

 
di

fe
re

nç
a 

- 7 
“Não”. (E3) 
“Não, não. Acho que aqui não há necessidade”. 
(E5) 

Pr
ov

oc
ar

ia
 

di
fe

re
nç

a 

- 2 “Ah, ia, certamente ia. ” E9 
“Eu acho que talvez fosse ajudar”. E4 

A
lte

ra
ria

 a
 d

in
âm

ic
a 

da
 

sa
la

 d
e 

au
la

 

Não 7 

“Não, aqui não”. (E2) 
“Eu acho que a UPP, ela é muito setorizada, mas 
está dentro de uma comunidade e não interfere 
nesse comportamento social nosso aqui”(E3) 

Talvez 1 
“[...] ao redor, talvez me desse uma sensação 
maior de segurança. ” (E8) 
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A
lte

ra
ria

 a
 re

la
çã

o 
co

m
 

os
 a

lu
no

s 

Não 
 4 “Nossos alunos não são oriundos das comunidades 

próximas, eu acredito que não alteraria”(E1) 
A

lte
ra

ria
 n

o 
en

to
rn

o 
da

 e
sc

ol
a 

NÃO 10 
“Tranquila. Tem problemas, mas nada assim, 
recorrente, né. Coisas que às vezes acontece, 
como aconteceria em qualquer lugar.” E2 

 
 

Na primeira subcategoria, a maioria dos entrevistados afirmou que uma suposta 

instalação de uma UPP, na área da escola, não provocaria qualquer diferença, pois acreditam 

que não seria necessário em virtude do histórico tranquilo do lugar: 

 
Acho que aqui não há necessidade. (E5) 
 
Aqui não porque o que acontece, aqui no colégio não tem morro, não tem 
comunidade aqui do lado [...] (E6) 

 
Dois professores se manifestaram que a instalação de uma UPP na região provocaria 

alguma diferença na área. Cabe destacar que um professor (E4) mora próximo a uma UPP, 

tem amigos que moram próximos a UPP e ainda tem parentes que moram em favela sem UPP. 

Desta maneira, acreditamos que a fala de E9 é contundente pelas experiências por ele 

relatadas.  

Na subcategoria alteração na dinâmica da sala de aula, a maioria dos professores 

entendeu que a instalação de uma UPP na área da Escola 3 não mudaria essa dinâmica. Esta 

tendência de posicionamento dos professores, nos parece que se deve ao fato de a Escola 3 

situar-se em uma área do bairro tradicional da cidade que, em certa medida, não tem histórico 

de violência. Assim, os entrevistados não consideram que possa haver alguma diferença na 

dinâmica da sala de aula, nem na relação professor / aluno: 

 
Não. Eu acho que a UPP, ela é muito setorizada, mas está dentro de uma 
comunidade e não interfere nesse comportamento social nosso aqui. (E3) 
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Na escola não. (E7) 
 
Não, eu acho que não, nesse caso aqui acho que não, também não sei se eles 
implantariam, como não tem nenhuma área assim em foco, mas eu acredito 
que aqui não influiria. (E10) 
 
 

Entendemos que os professores da Escola 3 ao relatarem que a instalação de uma UPP 

na área não provocaria diferença, estavam também se referindo a toda e qualquer situação que 

até o momento, para eles, não havia provocado nenhum fato adverso nas situações 

apresentadas nas entrevistas (alteração na dinâmica da sala de aula, alteração na relação 

professor / aluno e alteração no entorno da escola). Consideramos ainda, que pelo fato de a 

escola possuir mais de cem anos de existência, situada no mesmo local, ser reconhecida tanto 

regionalmente como nacionalmente, gozar de um bom conceito no contexto educacional 

Brasileiro, talvez pudesse explicar o posicionamento de todos os professores em relação ao 

tema proposto, inclusive no que diz respeito a circunvizinhança da escola: 

 
[...] o relacionamento aqui é bom, eu acho que o comércio, as pessoas que 
por aqui residem, elas têm uma boa visão do colégio, dos meninos daqui, né. 
Se vê que é do [...], já sabe que tem certa postura, certa educação. (E5) 
 
Pois é eu só saio daqui pra ir almoçar, aí vejo os alunos do Pedro II, as 
pessoas que vão almoçar no restaurante, às vezes pegam um ônibus, eu acho 
normal, assim, não me sinto ameaçada. (E8) 
 
 [...] agora os comentários é que o pessoal do Colégio Militar tem uma, 
certa... Pela tradição dele tem uma, certa, não é também influencia, seria 
uma... Um destaque, ele tem um destaque aqui no bairro da Tijuca, assim 
como outros colégios, Pedro II, Instituto de educação. (E10)  
 
 

Seguindo a análise proposta para as Escolas 1 e 2, para complementar a análise 

categorial temática, três questões das entrevistas foram analisadas separadamente: “Se a UPP 

fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que coisa seria? Por 

que? ”; “O que vem à sua mente quando eu digo ‘aluno morador em favela com UPP’; ‘aluno 

morador em favela sem UPP’; e ‘aluno não morador em favela’? ’; “Se você fosse governador 

do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação à UPP? ”. Buscaremos, também para a 

Escola 3, um modelo figurativo da representação social de UPP elaborada pelos professores 

participantes do estudo.   

A Tabela 20 expõe as analogias provocadas por indução de metáfora, por meio da 

questão: “Se a UPP fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, 

que coisa seria? Por que? ”.   
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Tabela 20 – Escola 3: “Se a UPP fosse outra coisa, por exemplo, um animal, um vegetal ou um mineral, que 
coisa seria? Por que? 

 
Analogias Categorias  Fr Relatos 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 a

ni
m

al
 Cuidado 

Proteção 
3 
 

“Cão de guarda, porque serve pra tentar impor 
respeito, guardar uma determinada...” (E2),  
“Um cão, porque está ali, tentando proteger os 
seus filhotes, o ser humano. ” (E4) 
“Cão, porque eu tenho na minha imaginação, uma 
ideia positiva de UPP, por mais que eu possa ouvir 
uma notícia desagradável, eu sempre imaginando, 
deve ser uma exceção. Então imagino que seja um 
cachorro, porque dá aquela sensação de cuidado, 
de que cuida que é amigo do homem”. (E8) 

Missão árdua e 
pesada 1 

“Um elefante, porque um elefante, elefante é 
pesado, eu acho que é uma missão bem pesada, é 
árdua, quando bem gerenciado, você consegue 
arrastar multidões, a seu favor, o elefante 
consegue arrastar, acho que é por esse caminho. 
”. (E7) 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 v

eg
et

al
 

Pode dar frutos 1 
“Uma árvore, se ela deitar raízes com os serviços 
que a comunidade necessita ela vai dar muitos 
frutos”. (E1) 

Incomoda 1 

“Um espinho, porque incomoda, a UPP, ela para 
ser absorvida pela sociedade, ela tem que ser acei-
ta, e ela foi implantada em locais que não eram 
aceitas. A UPP foi uma necessidade da sociedade 
como um todo, não da sociedade local, até hoje 
ela é hostilizada”. (E3) 

Flexível  1 
“Um bambu, porque conforme muda a política 
muda a direção do vento e a UPP é afetada por 
eles”. (E6) 

Reação lenta 1 

“Um vegetal, acho que seria um vegetal, porque 
acho que em algum momento ela tem uma reação, 
né, mas eu acho que essa reação é muito lenta, 
talvez a reação seja diante de uma ação. 
”(E5) 

A
na

lo
gi

a 
co

m
 

m
in

er
al

 

Representação 
não humana 1 

“Um mineral, porque sim, não dá pra pensar na 
UPP como uma representação humana, não é uma 
instituição. Sabe? Não estou vendo aqueles 
policiais que estão ali, eles são uma coisa e a 
instituição que lá está fixada, plantada que nem 
uma bandeira, não é humana”. (E9) 
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Bunker 1 

“Um cofre. Porque ela é... Pelo menos o que eu vi 
nas fotos, parece um local meio fechado, meio 
indevassado, tipo sei lá, como se fosse uma firma 
de segurança, só que dá polícia, ficaria assim tipo 
um bunker, tanto é que falam que ela deveria ter 
mais interação social, então ela é um lugar meio 
reservado no meio da comunidade, ela até um 
prédio meio diferente, não é um barraco, por 
exemplo, é um prédio já mais, não sei se isso é 
positivo ou negativo, mas é o que eu imagino”. 
(E10) 

 
 

Para a analogia com animais apareceram o ‘cão’, ‘cão de guarda’ e o ‘elefante’. Para o 

cão e o cão de guarda, relacionamos com os aspectos de cuidado e proteção manifestados 

pelos próprios professores E2, E4 e E8. Para eles o cão teria as qualidades de guardar algo, 

proteger e cuidar dos moradores das favelas ocupadas pelas UPP. Para o elefante, E8 entendeu 

a UPP como uma missão pesada e difícil, mas que bem gerenciada poderá trazer a população 

a favor do programa. A proteção, o cuidado e o bom gerenciamento de uma tarefa difícil e 

pesada são aspectos que poderão convencer a população para uma boa aceitação ao programa. 

Para a analogia com um vegetal obtivemos uma ‘árvore’, um ‘espinho, um ‘bambu’ e 

um próprio ‘vegetal’. Para E1 a UPP seria uma árvore que se firmaria, fincando raízes e com 

bons frutos, com a prestação dos serviços necessários a comunidade. Para E3 a UPP seria um 

espinho que precisaria incomodar para ser aceita pela população. Para E6, um bambu capaz 

de ser flexível em decorrência das mudanças políticas. E para E5, apenas um ‘vegetal’, sem 

citar qual, mas que tivesse algum tipo de reação lenta, que estivesse aguardando a maturação. 

Por fim, na analogia com um mineral obtivemos o próprio ‘mineral’ e um ‘cofre’. Para 

E9 a UPP seria um mineral por não considerar uma coisa humana. Já para E10, a UPP seria 

um cofre por representar um local fechado, indevassável, sem interação com os moradores. 

Assim, para os professores da Escola 3 a UPP seria: um cão de guarda, pois protege, 

cuida e guarda; um elefante que arrastaria multidões, caso a tarefa de administrar a UPP, que é 

árdua e pesada, fosse gerida com sucesso; uma árvore com raízes e bons frutos, em virtude da 

prestação dos serviços necessários à população; um espinho que precisa incomodar para ser 

aceito pela população; um bambu, flexível as mudanças políticas; um vegetal, com uma 

reação lenta, aguardando a maturação; um mineral, inanimado; e um cofre que é fechado, 

indevassável e sem interação com as pessoas, um bunker.     

Seguindo a proposta da análise, a Tabela 21, referente à “imagem do aluno”, apresenta 

as falas dos professores provocadas pela questão “O que vem à sua mente quando eu digo 
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‘aluno morador em favela com UPP’; ‘aluno morador em favela sem UPP’; e ‘aluno não 

morador em favela’? ”.  
Tabela 21 – Escola 3: Falas dos professores referentes a “aluno morador em favela com UPP”, “aluno morador 

em favela sem UPP”, e “aluno não morador em favela”. 
 

CATEGORIA SUBCATEGORIA Fr RELATOS 

A
lu

no
 m

or
ad

or
 e

m
 fa

ve
la

 c
om

 U
PP

 

Segurança 5 

“Mais tranquilo aluno mais tranquilo, mais segu-
ro, é... com mais possibilidade de estudar né... se 
ele está mais tranquilo, com certeza, é...faz toda 
diferença, para mim faz diferença sim”(E1) 
“Eu acho que ele como está vendo todo dia a 
polícia, isso já vai servir para induzir ele, a ser 
uma pessoa melhor, e talvez não praticar o ato de 
violência, isso sirva de estimulo para ele”. (E4) 
“Ah, eu imaginaria e gostaria que ele se sentisse 
seguro, protegido né. ” (E8) 

Insegurança 3 

“Vem um aluno que vive uma realidade difícil que 
as comunidades que tem UPP são comunidades 
perigosas, é por isso que a UPP está ali, então é 
um aluno que tem no seu dia a dia uma relação 
social mais tensa, mais problemática, 
normalmente também, mais carente, as UPPs tão 
inseridas em comunidades carentes. ” (E2) 

A
lu

no
 m

or
ad

or
 e

m
 fa

ve
la

 s
em

 U
PP

 

 
 
 

Vulnerabilidade 
 
 

 

 
3 
 

“Em princípio aluno na comunidade sem UPP ele 
está mais coagido do que outro. ” (E2) 
“Então, a minha ideia, é como se ele estivesse 
mais desleixado, se ele estivesse à vontade, então 
ele pode fazer o que for, o que quiser né.  
Porque os pais devem sair cedo e voltar muito 
tarde, então eles ficam praticamente sozinhos, e 
uma criança sozinha não tem ninguém para 
incentivar a fazer alguma coisa, o que eles vão 
ver? ”. (E4) 

Insegurança 
 

5 
 

“Violência, intranquilidade, insegurança”. (E1) 
“Ah, na minha imaginação, é... Como, se ele 
tivesse com menos proteção, com menos cuidado 
sobre ele”. (E8) 

A
lu

no
 n

ão
 m

or
ad

or
 

em
 fa

ve
la

 Vulnerabilidade 3 

“Não estuda próximo a UPP, mas ele circula na 
cidade, então a cidade tem traços de violência, 
então não sei se é tão tranquilo assim também”. 
(E1) 

Melhores 
oportunidades 5 

“Então quem mora no bairro, é... Vamos dizer 
assim, tem mais infraestrutura, né. ” (E4) 
“Pode ser um aluno que tenha uma condição 
social melhor provavelmente. ” (E10) 
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Para o aluno morador em favela com UPP, obtivemos oito relatos distribuídos pelas 

subcategorias segurança e insegurança. Para a subcategoria segurança, obtivemos cinco 

relatos em que todos os professores apontaram o fator segurança como central para o aluno 

morador em favela pacificada. E1 observou que o aluno, por morar em favela com UPP, 

estaria mais seguro e tranquilo para estudar. Para E4, a presença da polícia na favela e 

convívio diário com os agentes, acabaria por induzir o aluno a boas práticas de conduta. Para 

E9, a questão da segurança no ir e vir do aluno, com uma favela pacificada, seria importante 

na questão da educação:  

 
Eu acho que ele está mais amparado na rotina dele, sabe ele vai para escola e 
vai voltar com mais segurança isso é minha visão de fora[...]. (E9)     

 
O posicionamento desses professores, atribuindo ao aluno morador em favela com 

UPP uma maior segurança para realizar suas atividades, corrobora com que afirmam Penha e 

Figueiredo (2009) sobre a influência do crime organizado, instalado na favela, sobre os jovens 

estudantes dessas comunidades. Segunda as autoras, estes criminosos tendem a estabelecer 

padrões de condutas baseados no uso da força, que vão de encontro as normas de cidadania 

estabelecidas pela sociedade, prejudicando sobremaneira a educação formal de crianças e 

adolescentes moradoras das favelas comandadas pelo tráfico de drogas. 

Para a insegurança constatamos três relatos. E2 justifica sua fala por entender que se 

existe UPP em uma favela, esta comunidade seria perigosa e, em consequência, este aluno 

teria um cotidiano mais tenso e mais problemático. Para E6 o aluno seria agressivo. Talvez 

entenda como E2, pois se existe uma UPP, a favela seria perigosa. Esta relação se refletiria no 

comportamento desse aluno - agressivo. E7 constata também o problema da segurança para ir 

e vir, pois se existe UPP a favela não é segura. 

Para o aluno morador em favela sem UPP, identificamos a vulnerabilidade e a 

insegurança como as subcategorias. Para a vulnerabilidade três relatos foram verificados (E2, 

E4 e E9). Para E2, o aluno nesta situação poderá ser mais facilmente coagido ou cooptado 

pelo crime organizado. Como constata Dowdney (2003) era cada vez maior, na última década, 

a utilização de crianças e adolescentes como soldados do tráfico. A estatura, a agilidade, a 

necessidade de mais combatentes para os confrontos com facções rivais e com a polícia e a 

cobertura dada pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), em relação 

aos crimes praticados por estes sujeitos, se constituía em grande vantagem para o 

recrutamento desses meninos. Para E4, em virtude da ausência dos pais e ter de ficar sozinho, 
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esse aluno ficaria vulnerável a diversas situações de uma favela sem UPP e subjugada ao 

tráfico. E para E9, esse aluno estaria desamparado. 

Em relação a insegurança tivemos cinco relatos. Para E1 o aluno estaria em um ambiente 

violento, intranquilo, inseguro. Para E8 e E9, o aluno estaria desprotegido e em pior situação. 

E para E6, a insegurança refletiria no direto de ir e vir: 

 
Nós temos alguns alunos que moram em comunidades aqui, é complicado 
pra ele, já teve situações de alunos faltando aula, que devido a conflitos na 
comunidade ou no entorno, que impossibilitaram ele deixar a casa, ele e os 
pais, pai militar inclusive, tiveram que ficar restrito a residência porque o 
tiroteio estava aberto. (E6) 
 
 

Para o último contexto, o aluno não morador em favela, mais uma vez oito relatos 

foram observados. Para subcategoria vulnerabilidade os entrevistados (E1, E2 e E7) 

colocaram que, apesar deste aluno não morar em favela, ele ficaria vulnerável em relação a 

situação de “tensão como qualquer pessoa que está na cidade grande, como o Rio de Janeiro, 

uma cidade perigosa, e que pode ser assaltado em qualquer esquina, em qualquer lugar” E2. 

Quanto a ‘melhores oportunidades’, cinco relatos foram observados da parte de quatro 

professores. Segundo eles, apesar deste aluno também estar exposto a violência urbana da 

capital carioca, ele, em geral, tem uma condição de vida melhor, a possibilidade de uma 

educação de melhor qualidade em virtude da segurança para estudar, a possibilidade de acesso 

as melhores tecnologias e aos meios culturais: 

 
Tem a possibilidade de ter uma educação melhor, uma formação melhor, 
uma visão melhor do mundo. (E5) 
 
Aí esse, em geral, tem teoricamente um respaldo maior da família, um 
respaldo cultural maior, tem acesso a bens de informação, a elementos que 
são pedagogicamente positivos, por exemplo, tem a internet dentro de casa. 
Mas em geral, assim, são filhos de uma classe média mais... classe C, B. Mas 
o... nesse sentido que são mais bem assistidos, porque no resto nada muda 
não. (E9) 

 

Finalizando a análise das entrevistas com os professores da Escola 3, o Quadro 16 

ilustra as respostas em relação à questão: “Se você fosse governador do Estado do Rio de 

Janeiro, o que faria em relação a UPP? ”.  
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Quadro 16 – Escola 3: Se você fosse governador do Estado do Rio de Janeiro, o que faria em relação a UPP? 

E1 “Eu manteria, mas transformaria, é... transformaria da seguinte maneira, a UPP man-
tendo a característica de polícia, característica de governo estando na comunidade os 
serviços do, é... do contribuinte a que ele tem direito, é... nas comunidades também, 
junto com a polícia as políticas públicas” 

E2 “Em princípio a visão que, a visão do leigo, eu me considero um leigo em relação a 
esse assunto de segurança pública, porque o que eu sei é o que leio no jornal, o que a 
gente discute aqui e ali em princípio é uma coisa boa a UPP. As comunidades que 
receberam a UPP, as pessoas que eu conheço, do que eu vi lá na fundação, melhorou 
a segurança, não vi mais gente andando armada pra lá e pra cá, outras comunidades 
que a gente conhece que eu conheço algumas pessoas que receberam uma UPP, afir-
mam que o local ficou mais tranquilo, a ordem se impôs de uma forma mais presente.  
Então seria o caso de intensificar as UPPs, de trabalhar, agora tem o outro lado da 
moeda que é para onde está indo esse povo que não está mais causando danos na 
comunidade onde foi instalada. Essa é uma coisa que o governador, como governa-
dor deveria pensar. ” 

E3 “É... Eu faria um trabalho conjunto com todas as secretarias, primeiro eu deixaria, eu 
evitaria que esses bolsões de pobreza se formassem. Porque o grande problema do 
Rio de Janeiro foi justamente o fato de ter deixado se instalar bolsões de pobreza, em 
vez de criar comunidades organizadas, foram deixando ser agregadas pessoas em 
comunidades carentes de forma desordenada, sem estrutura básica, sem meios de 
esgoto, de água, de luz, de gás, de internet, e consequentemente a gente vive aqui 
com os problemas de gato, roubo de luz, roubo de sinal de internet e venda 
clandestina de gás.  Porque o Estado não se fez presente no momento em que essas 
pessoas foram se instalando. ” 

E4 “Eu investiria mais, eu acho que investiria porque é um benefício. Até agora nunca 
ouvi falar nada contra a UPP, só a favor. Então eu investiria, e acho que colocaria em 
todas as comunidades. ” 

E5 “Eu teria que ter mais um conhecimento, assim mais talvez bélico, mais assim...Não 
acabar não. Eu acho que o que existe ai veio para ficar, precisaria de estudos, 
melhorar para dar melhores condições e realmente cumprir o quadro para qual ele 
veio. ” 

E6 “Primeiro começaria moralizando a policia. Resolveria muitos problemas na 
violência, talvez até se tornassem desnecessárias as UPP. Sem munição bandido não 
te arma. ” 

E7 “Primeiro capacitaria quem estaria ocupando aquilo lá. Dado capacitação, fazer um 
trabalho de ação social, primeiro para poder melhorar a comunicação com a 
comunidade e aproximar, comunidade e UPP. E depois sim tentar instalar alguma 
coisa, a UPP ser bem vista, Pô não posso contar, porque hoje em dia, lá em Caxias 
até que não muito, mas pelos telejornais a gente vê que a coisa não está muito bem 
afinada, muito no contexto.  

E8 “Eu acho que eu instruiria bem as pessoas que trabalham na UPP e aumentaria as 
UPP, aumentaria o salário deles e daria mais instrução para eles poderem ter uma 
maior eficiência. ” 

E9 “Oh, meu Deus! Pergunta terrível, menino. É preciso, ou institucionalizar em toda 
parte, talvez descentralizar a polícia, né... e fazer pequenas micro UPPs, assim, não 
só em bairro, não só em comunidades, como no bairro, em ruas, em espaço que há 
uma situação crônica de abordagem, de violência, sabe? Não sei nem se o nome seria 
UPP, quer dizer, claro que essa concepção de unidade que vai gerenciar um grupo né, 



151 

 

dessa instituição que vai tomar conta de um grupo. É, e se opor, ou pelo menos 
marcar uma bandeira que disfarça esse... a estrutura do crime organizado, isso teria 
sido adaptado, né. ” 

E10 “Não, eu manteria as UPP. ” 
 
 

Inicialmente, retomaremos os principais objetivos de criação das UPP, desta feita 

retirada do site oficial das Unidades de Polícia Pacificadora, do Governo do Rio de Janeiro: 

 
O objetivo da polícia pacificadora é retomar territórios antes dominados por 
grupos criminosos ostensivamente armados e estabelecer o Estado 
Democrático de Direito. Devolver à população local a paz e a tranquilidade 
públicas, necessárias ao exercício e desenvolvimento integral da cidadania. 
Contribuir para quebrar a lógica de “guerra” existente no Estado do Rio de 
Janeiro. Permitir a entrada ou a expansão dos serviços públicos e da 
iniciativa privada, tradicionalmente limitada pela ação do poder paralelo dos 
grupos criminosos; Aumentar a formalização das atividades econômicas e 
dos serviços no local, bem como da vida dos moradores em geral, 
historicamente submetidos a condições de informalidade; Contribuir a uma 
inserção maior desses territórios e seus habitantes no conjunto da cidade, 
desativando a visão tradicional de ‘cidade partida’ que caracteriza o Rio de 
Janeiro. (GOVERNO DO RIO DE JANEIRO, 2016) 

 

Sem deixar de lembrar estes objetivos, nossos  “supostos” governadores - professores 

da Escola 3 – consideraram que o programa das Unidades de Polícia Pacificadora deveria ser 

mantido, mas com algumas melhorias, inclusive para atender o que é mencionado nos 

documentos oficiais: um maior controle dos criminosos que deixaram as favelas, após a 

instalação das UPP nessas comunidades; maior presença do estado nas favelas, com a 

melhoria da infraestrutura, instalação de serviços de água, luz, esgoto e educação de 

qualidade; melhoria nas instalações físicas da UPP e melhores condições de trabalho aos 

policiais que ocupam as unidades; mudança na formação do profissional de segurança pública 

e melhoria da capacitação dos policiais destacados para trabalharem nas unidades; melhoria 

na comunicação entre as UPP e os moradores das favelas ocupadas; por fim, a criação de mini 

UPP em vários bairros da cidade. 

 

6.4.2. O modelo figurativo da representação social da UPP para professores da Escola 3 – uma 

hipótese interpretativa 

Seguindo a mesma fundamentação teórica exposta para as Escolas 1 e 2, na análise da 

Escola 3 também propomos um modelo figurativo fundamentado na Teoria das 

Representações Sociais (MOSCOVICI, 1976). No âmbito da abordagem processual, que 

envolve os processos de objetivação e de ancoragem, nos deteremos particularmente à 
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objetivação, que liga um conceito-ideia a uma imagem e permite tornar concreto um esquema 

conceitual. (MOSCOVICI, 2012). Moscovici (2012, p. 115) ainda afirma: “ao penetrar no 

meio social como expressão do real, o modelo figurativo se torna então natural, utilizado 

como se fosse copiado diretamente dessa realidade”. 

Desse modo, ao longo da análise temática das tabelas e quadros fomos construindo 

uma perspectiva do que poderia ser o modelo figurativo das representações sociais de UPP 

por professores da Escola 3.  

No tema ‘violência’, destacamos que apenas um professor relatou temer a violência na 

escola, porém que não se tratava de violência física. Mas no Rio de Janeiro, a questão da 

violência mereceu destaque na fala de quase todos os professores. Lembramos ainda que 

todas as subcategorias do tema “violência” tiveram relatos de nossos entrevistados, mesmo 

assim tivemos dois professores que afirmaram não se sentirem ameaçados na cidade, o que 

nos causou espécie, em virtude dos inúmeros discursos negativos em relação ao tema. 

Sobre a UPP, de maneira geral, os professores entrevistados têm visão favorável do 

programa, apesar da desconfiança de alguns. A melhoria na gestão, na comunicação, na 

relação entre os policiais da UPP e moradores das favelas ocupadas e os serviços são outros 

aspectos que podem ser melhorados. A formação do policial da UPP foi verificada por todos 

os entrevistados, como um ponto fundamental para o sucesso do programa.          

Quanto ao tema ‘UPP e a escola’, lembramos que todas as perguntas foram colocadas 

no modo condicional, em razão da não existência de uma UPP na área da Escola 3. A maioria 

dos entrevistados afirmou que a instalação de uma UPP, na área da escola, não provocaria 

qualquer diferença, em virtude do histórico de pouca incidência atos de violência urbana no 

local. Quanto a dinâmica da sala de aula, a circunvizinhança da escola e a relação com os 

alunos, também a maioria dos professores entendeu que a instalação de uma UPP não 

provocaria mudanças. Como dissemos anteriormente, talvez esse posicionamento se traduza 

no fato de a escola ter mais de cem anos de existência, situada no mesmo local, ser 

reconhecida tanto regionalmente como nacionalmente e gozar de um bom conceito no 

contexto educacional Brasileiro. 

No que diz respeito às analogias, os professores da escola 3 perceberam que a UPP 

seria como: um cão de guarda para proteger, cuidar e guardar; um elefante que arrastaria 

multidões, caso haja uma boa gestão nessa tarefa pesada e difícil; uma árvore com raízes e 

bons frutos, em decorrência dos bons serviços prestados à população; um espinho que precisa 

incomodar para ser aceito pela população; um bambu, flexível à mudanças políticas; um 

vegetal, com uma reação lenta, aguardando a maturação; um mineral, inanimado; e um cofre 
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que é fechado, indevassável e sem interação com as pessoas, um bunker. 

Para a imagem do aluno, o primeiro contexto sugerido, foi o aluno morador em favela 

com UPP. A maioria dos professores apontou a segurança como central para o aluno morador 

em favela pacificada. Neste sentido, o aluno estaria mais seguro e tranquilo para estudar, pois 

a presença da polícia na favela, acabaria por levar o aluno a boas práticas de conduta e a 

questão do ir e vir seria beneficiada. Alguns professores identificaram a insegurança desse 

aluno, por considerarem a favela com UPP, um ambiente perigoso.   

Para o aluno morador em favela sem UPP, a vulnerabilidade estaria na questão do 

risco de ser cooptado ou coagido pelo crime organizado. Em relação a insegurança, o 

ambiente violento seria a principal consequência. 

Para o último contexto, o aluno não morador em favela, apesar deste aluno não morar 

em favela, ele ficaria vulnerável em relação a situação de “tensão como qualquer pessoa que 

está na cidade grande, como o Rio de Janeiro, uma cidade perigosa, e que pode ser assaltado 

em qualquer esquina, em qualquer lugar” E2. Quanto a ‘melhores oportunidades’, esse aluno, 

em geral, tem uma condição de vida melhor, a possibilidade de uma educação de melhor 

qualidade em virtude da segurança para estudar, a possibilidade de acesso as melhores 

tecnologias e aos meios culturais. 

Por fim, nossos “supostos” governadores consideraram que a UPP deveria ser mantida, 

mas com algumas melhorias: um maior controle dos criminosos que deixaram as favelas, após 

a instalação das UPP nessas comunidades; maior presença do estado nas favelas, com a 

melhoria da infraestrutura, instalação de serviços de água, luz, esgoto e educação de 

qualidade; melhoria nas instalações físicas da UPP e melhores condições de trabalho aos 

policiais que ocupam as unidades; mudança na formação do profissional de segurança pública 

e melhoria da capacitação dos policiais destacados para trabalharem nas unidades; melhoria 

na comunicação entre a UPP e os moradores das favelas ocupadas; por fim, a criação de mini 

UPP em vários bairros da cidade. 

Com base nessa análise propomos, como hipótese interpretativa, um esquema 

representacional dos professores da Escola 3 a respeito da UPP, exposto na Figura 7. Da 

mesma forma que verificamos para os professores da Escola 2, não podemos afirmar que 

exista uma representação social dos professores em relação a UPP, pois eles também não 

vivenciam esta situação, já que a escola não fica próxima a uma UPP que, consequentemente, 

não está em suas práticas cotidianas. Como para as Escolas 1 e 2, esse esquema pode fornecer 

elementos para abordarmos os efeitos da UPP no entorno da escola, especialmente no que se 

refere às práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à circunvizinhança escolar.  
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FIGURA 7 – Esquema representacional dos professores da Escola 3 sobre a UPP 

 

                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a análise das entrevistas com os professores da Escola 3, a expressão 

“SEGURANÇA” parece ser a que melhor explica a UPP. Pode ser assim elucidada: a política 

de segurança pública da UPP trouxe ‘segurança’ para a população do Rio de Janeiro, 

protegendo e cuidando dos habitantes, com raízes fortes e possibilidade de bons frutos. Apesar 

da referência à necessidade de formação dos policiais, há expectativa no sentido em que a 

UPP pode ser bem gerida. Trata-se de “uma árvore em crescimento”.  

A análise mostrou que, para o grupo de professores da Escola 3, a UPP é vista 

positivamente como política de segurança pública. Porém, não reconhecem seus efeitos na 

circunvizinhança da referida escola provavelmente devido ao fato dessa instituição escolar 

não estar situada próxima à favela, nem à UPP. No entanto se referem a efeitos mais 

generalizados da UPP no Rio de Janeiro, por exemplo, diferenças na imagem de alunos 

“moradores em favela com UPP”, “sem UPP” e “não moradores em favelas”. No caso da 

Escola 3, nossa tese se confirmou parcialmente: a UPP provocou melhoras em relação à 

segurança no Rio de Janeiro, porém não é possível dizer que afetou as práticas pedagógicas 

do professor e a circunvizinhança da escola. Nesse caso, os professores parecem valorizar 

uma política de segurança pública que não está tão próxima do cotidiano de trabalho deles, 

como parece ser a situação das Escolas 1 e 2.  
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6.5. Aproximações entre as representações de UPP para os três grupos de professores  

Após a realização das análises do material obtido nas escolas, em seus respectivos 

contextos, passaremos agora a verificar as aproximações entre as representações, seus pontos 

semelhantes e divergentes, conforme indicamos no quarto objetivo específico de nosso 

estudo, que foi o de contrastar as representações sociais dos professores nas três escolas 

investigadas. Para tanto, nos apoiaremos no modelo figurativo e esquemas representacionais 

(hipóteses interpretativas) das representações sociais / representações dos professores de cada 

escola pesquisada, sobre a UPP, que nos forneceu os esquemas de organização dos 

pensamentos dos grupos, ou seja, como um grupo pensa a UPP (MOSCOVICI, 2012).  

Na Escola 1, situada em região próxima à favela com UPP, a representação social da 

UPP foi objetivada na expressão “CÃO DE GUARDA”, pois para aqueles professores a 

presença da Unidade, próxima à escola, traz segurança, proteção e lhes garante o direito de ir 

e vir. Estes fatores, combinados, fazem com que surja um sentimento de esperança em relação 

ao enfrentamento da violência urbana que assola o Rio de Janeiro. Entretanto, para os 

professores da Escola 1, ainda existem dúvidas em relação ao prosseguimento do programa. 

Isto é possível verificar nas falas que apontam para a descontinuidade das políticas de 

segurança pública em virtude de disputas político-partidárias. Esses fatores geram 

instabilidades e causam incertezas em relação à continuidade da UPP (se não houver a 

estabilidade da política, o cão morre, a UPP acaba). Outro aspecto que merece destaque, 

percebido na análise e que faz parte do modelo figurativo da representação social da UPP por 

professores da Escola 1, diz respeito ao despreparo dos policiais para atuarem como polícia de 

proximidade - uma das premissas básicas do programa da UPP.  

Em relação à ancoragem – um dos processos formadores da representação social – que 

é o sistema pelo qual o sujeito recepciona novos conhecimentos em seu conjunto de 

categorias pré-existentes, para transformá-los em conhecimentos ajustados a sua realidade, 

precisaríamos ainda de mais elementos sociais e históricos para afirmar. Uma pista poderia ser 

a expectativa de segurança em relação às políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, 

que se caracterizam pela descontinuidade.    

Para a Escola 2, situada em região próxima à favela sem UPP, não é correto afirmar que 

exista uma representação social da UPP, enquanto sistema sociocognitivo, pois os professores 

não convivem suficientemente com esse objeto. Mas podemos inferir que exista uma 

representação no sentido mais amplo, organizada em um esquema representacional da UPP, 

que é explicado pela expressão “GOVERNO ESTADUAL”. Os professores da Escola 2 tecem 

severas críticas ao programa da UPP atribuindo a ele um alto custo, pouca utilidade para 
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diminuir os índices de violência, aliada a objetivos eleitoreiros e de maquiar a situação de 

insegurança das favelas, o que provocou, nos discursos do grupo de professores da Escola 2, uma 

sensação de incerteza e desconfiança, principalmente quando a capital carioca passou a sediar 

grandes eventos esportivos, políticos e religiosos. Para eles a UPP se transformou em um ‘elefante 

branco’. Deste contexto surge o seguinte questionamento: após as olimpíadas, a UPP continuará? 

Outro fato que chamou a atenção dos professores foi o despreparo da polícia para agir não só 

neste tipo de ação (pacificação nas favelas), como também na segurança pública em geral. Os 

resultados parecem indicar também um enraizamento na falta de eficácia e de estabilidade das 

políticas de segurança pública no Estado.  

Para a Escola 3, situada em região longe de favela, também não é possível afirmar que 

exista uma representação social e sim uma representação mais ampla da UPP, pois esses 

professores não convivem com uma UPP próximo à sua escola. No esquema representacional 

que elaboramos, a expressão “SEGURANÇA”, é a que melhor explica a UPP, no entendimento 

dos professores. Os professores entendem que o programa da UPP trouxe ‘segurança’ para a 

população carioca, pois protege e cuida. Para o grupo, se bem gerida, a UPP poderá dar bons 

frutos, criar raízes fortes e não acabar, pois seria uma árvore em crescimento. Apesar da visão 

positiva que os professores têm do programa, também aparece a necessidade de uma melhor 

preparação do policial que trabalhar na UPP.  

Consideramos que existe um viés positivo em relação ao programa, e a necessidade de 

alguns ajustes para que o instituto da UPP prospere, na visão desses sujeitos. Percebemos 

ainda semelhança com a Escola 1: uma pista poderia ser a expectativa de segurança em relação 

às políticas de segurança pública no Rio de Janeiro, que se caracterizam pela descontinuidade.    

Para chegarmos a estas hipóteses interpretativas foi importante, além de considerarmos os 

processos formadores das representações sociais – a objetivação e a ancoragem –, trabalharmos 

também com a técnica de indução de metáforas. Este procedimento nos permitiu perceber como o 

pensamento coletivo se organiza para entender aspectos do cotidiano (SANTOS, 2009), pois o 

núcleo figurativo das representações sociais pode ser visto como resultado das metáforas 

provenientes dos discursos de cada grupo social (MAZZOTTI, 1998).  

O programa da UPP existe desde 2008, e neste período uma série de informações acerca 

das unidades foram veiculados por diversas mídias. Cada grupo pesquisado elaborou suas 

representações conforme o arcabouço de informações que tinha em relação a um determinado 

tema/objeto. Neste sentido, Moscovici (2012) propõe que esse sistema de comunicações, 

composto pela difusão, propagação e propaganda irá determinar o conteúdo e a forma das 

mensagens emitidas e recebidas pelos grupos. Isso se traduz na vulgarização da UPP pela 
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imprensa, pela mídia (MOSCOVICI, idem). Desta forma, seria razoável pensar que para um 

mesmo objeto, as representações sociais que encontramos pudessem apresentar semelhanças e 

coincidências, pelo fato de selecionarmos escolas situadas em contextos diversos.  

Moscovici (2012, p. 27) afirma ainda que “uma representação fala tanto quanto mostra, 

comunica tanto quanto exprime”, pois é construída na comunicação entre os sujeitos do grupo, 

nas informações/conhecimentos e experiências dos sujeitos do grupo. 

Neste contexto, verificamos que não seria possível atender integralmente ao objetivo 

número 4, pois somente na Escola 1 foi possível constatar representações sociais dos professores 

sobre as UPP. Nas demais escolas, em virtude da não proximidade de UPP, os professores não 

vivenciam tal situação no cotidiano. Desta forma, recorremos a uma aproximação entre as 

representações, verificando as semelhanças e divergências entre elas.  

Como são escolas situadas em contextos diferentes, as representações residem, 

inicialmente, na incerteza, na dúvida em relação à continuidade do programa. Nos três grupos essa 

questão aparece. E por que surge esta indagação? Mais uma vez recorremos a Moscovici (idem) 

para entender que a difusão na comunicação é a distribuição das informações pelo emissor, e que 

a comunicação, na difusão, deve ser concreta, sedutora, rápida e que pode acarretar mudanças.  A 

partir do ano de 2014, conforme ilustrado no Quadro 6, houve por parte da mídia, em geral, a 

divulgação de uma séria de notícias acerca do recrudescimento da violência na cidade e o 

aumento de ações criminosas em favelas com UPP. Assim, o receptor - professor – pode absorver, 

processar e consolidar estas informações. 

Outro aspecto que mereceu atenção no estudo das representações de UPP nos três grupos, 

portanto guarda semelhança, é o inadequado preparo dos policias para atuarem nas UPP. Embora 

os documentos oficiais de criação do programa contemplem a forma como os policias devam ser 

preparados para este modelo de policiamento, nos parece que isto não se confirma na prática, pois 

os dados coletados mostram que a premissa básica para a atuação do policial nas UPP – a polícia 

de proximidade – não está sendo executada. O policiamento de proximidade tem por objetivo 

promover a aproximação entre os policiais e cidadãos para facilitar a resolução de conflitos. Este 

instituto foi expressamente colocado no decreto de inauguração da UPP, em decorrência da 

experiência de países que adotaram programa semelhante em suas comunidades. 

No que concerne a divergências/diferenças das representações de UPP em três grupos de 

professores, de escolas diferentes, podemos dizer primeiramente que a UPP, para os professores 

da Escola 1, é mais valorizada, em relação aos professores das outras escolas, em consequência do 

contexto geográfico, social e pelas experiências vividas por aquele grupo. Quando a 

representação social da UPP, pelos professores da Escola 1, foi objetivada na expressão “CÃO 
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DE GUARDA”, eles externaram o significado daquele objeto no seu cotidiano, por traduzir a 

segurança, o direito de ir e vir e a proteção. Neste caso, a representação foi “composta de figuras e 

de expressões socializadas”, uma vez que a “representação social é organizada de imagens e 

linguagem, pois recorta e simboliza ações e situações que são ou se tornam comuns” ao grupo 

(MOSCOVICI, 2012, p.26). 

Já para os professores da Escola 2, cujo o esquema representacional da UPP tem no 

“GOVERNO ESTADUAL” sua expressão mais significativa, a crítica ao programa se faz com 

maior frequência do que nas demais escolas. O alto custo do programa, a maquiagem eleitoreira 

são elementos que indicam a insatisfação desses professores em relação à UPP. Suscita aí uma 

investigação mais aprofundada para entender os motivos pelos quais os professores da Escola 2 

representam de maneira tão crítica a UPP, já que a escola se localiza a 700 metros de uma favela 

sem UPP.  Por que suas experiências seriam contraditórias em relação às ações do programa? 

Talvez, neste caso, seria importante a realização da técnica do grupo focal.   

Para o esquema representacional da UPP dos professores da Escola 3, a representação se 

explica pela expressão “SEGURANÇA”. O olhar dos professores dessa escola para a UPP é 

positivo, embora não a valorizem tanto quanto os professores da Escola 1.  Para eles, a UPP bem 

gerida não acabará, poderá prosperar, dar bons frutos e oferecer segurança à população (uma 

árvore em crescimento). Diríamos que este pensamento pode ser o que deseja a maioria dos 

cidadãos cariocas. Lembramos que o contexto geográfico e social da Escola 3 é bem diferente das 

demais. Uma escola com mais de cem anos de existência e situada em um bairro tradicional da 

Zona Norte carioca. Este foi o contexto no qual os professores elaboraram as representações 

sociais de UPP. 

Por fim, no Quadro 17, compilamos as informações colhidas nos temas, categorias e 

subcategorias, em uma perspectiva comparativa, que nos forneceram subsídios para elaboração 

das representações sociais de UPP nos três grupos de professores.  
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Quadro 17 – Aproximações entre as representações de UPP para os três grupos de professores   

Temas  Escola 1  Escola 2  Escola 3 
Sobre a violência 
 

- Violência na 
escola, não. 
- Violência no Rio de 
Janeiro, sim. 

- Violência na 
escola, não. 
- Violência no Rio de 
Janeiro, sim. 

- Violência na 
escola, não. 
- Violência no Rio de 
Janeiro, sim. 

Sobre a UPP 
 

- Visão favorável. - Visão desfavorável. - Visão favorável. 

 
 
Sobre a UPP e a 
escola 

- Provocou 
diferença. 
- Alteração da 
prática, sim. 
- Alteração na 
relação com o aluno, 
não. 
- Alteração no 
entorno, sim 

- Não provocaria 
diferença. 
- Alteração da 
prática, não. 
- Alteração na 
relação com o aluno, 
sim. 
- Alteração no 
entorno, não 

- Não provocaria 
diferença. 
- Alteração da 
prática, não. 
- Alteração na 
relação com o aluno, 
não. 
- Alteração no 
entorno, não 

 
 
Sobre a imagem do 
aluno 

- Aluno morador em 
favela com UPP: 
maior segurança 
para estudar e 
conduzir seu dia a 
dia. 
- Aluno morador em 
favela sem UPP: 
insegurança. 
- Aluno não morador 
em favela: 
vulnerável  

- Aluno morador em 
favela com UPP: 
insegurança. 
- Aluno morador em 
favela sem UPP: 
vulnerabilidade. 
- Aluno não morador 
em favela: melhores 
oportunidades. 

- Aluno morador em 
favela com UPP: 
aluno com maior 
segurança para 
estudar e conduzir 
seu dia a dia. 
- Aluno morador em 
favela sem UPP: 
insegurança. 
- Aluno não morador 
em favela: melhores 
oportunidades. 

Sobre as analogias 
 

Cão de guarda Elefante branco Árvore em 
crescimento 

 
 
 
Se você fosse 
governador? 

A melhoria na 
formação do policial 
da UPP, o apoio, a 
expansão da UPP, a 
entrada de serviços - 
educação e saúde – e 
a parceria UPP / 
comunidade / 
sociedade. 

- A melhoria na 
formação do policial 
militar, relação mais 
próxima da 
população.  

- Controle dos 
marginais que 
deixaram as favelas, 
após a instalação das 
UPP, serviços, 
infraestrutura, 
melhoria na 
formação do policial, 
melhoria na 
comunicação entre 
as UPP e os 
moradores das 
favelas, criação de 
mini UPP em vários 
bairros da cidade. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

À luz dos resultados obtidos, registramos nossas conclusões retornando aos objetivos 

geral e específicos do estudo, apresentados na Introdução. A tese proposta foi motivada pelo 

entendimento que a presença das Unidades de Polícia Pacificadora nas favelas da cidade do 

Rio de Janeiro, pode ter influenciado positivamente o entorno escolar, consequentemente as 

relações sociais que envolvem os professores neste contexto, suas práticas pedagógicas, as 

imagens que constroem dos alunos e a circunvizinhança da escola.  

Para que a UPP fosse investigada como objeto de representações sociais, realizamos 

um estudo exploratório para verificarmos se nossa proposta teria capilaridade entre os sujeitos 

do estudo. Precisávamos ter alguma confiança e uma certa plausibilidade para conduzir a 

pesquisa. Sá (1998, p. 50) argumenta que na escolha do tema de pesquisa, não cabe apenas a 

base em especulações, suposições ou representações virtuais sobre a “existência do fenômeno 

envolvendo objetos de representação apenas possíveis”. 

Assim, o objetivo geral do estudo foi o de investigar as representações sociais de UPP 

elaboradas por professores dos anos finais do Ensino Fundamental de três escolas públicas 

situadas em diferentes locais do Rio de Janeiro: uma ao lado de favela com UPP, uma ao lado 

de favela sem UPP e outra sem favelas nas proximidades. Em consonância com o objetivo 

geral e com a tese a ser confirmada, foram propostos os seguintes objetivos específicos, 

sempre com foco no olhar do professor:  

1) verificar os efeitos da UPP na prática pedagógica; 

2) analisar efeitos da UPP na imagem do aluno; 

3) observar efeitos da UPP na circunvizinhança da escola.  

4) contrastar as representações sociais dos professores nas três escolas investigadas.  

Para responder aos objetivos específicos trabalhamos com 30 professores do Ensino 

Fundamental (segundo segmento / anos finais), de três escolas públicas federais do Município 

do Rio de Janeiro (dez professores por escola). Selecionamos escolas situadas em contextos 

diferentes, para que pudéssemos observar os efeitos da UPP nestes espaços. Assim, optamos 

por uma escola situada próxima à favela com UPP - Escola 1 -, uma próxima à favela sem 

UPP - Escola 2 - e outra longe de favela – Escola 3. Para colhermos os dados utilizamos a 

leitura de documentos, questionários, entrevistas semidirigidas e um grupo focal.  

Sobre os efeitos da UPP na prática pedagógica, nos valemos da análise categorial 

temática. Construímos tabelas cujo tema dizia respeito à UPP e a escola. A prática pedagógica 

foi uma das categorias que denominamos de ‘dinâmica da sala de aula’. 
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Nesta direção, observamos que para os professores da Escola 1 os efeitos foram 

positivos. A presença de uma UPP, na favela próxima à escola, possibilitou aos professores 

trabalharem com mais tranquilidade para planejar e ministrar as aulas, pois não constataram 

mais a presença de homens armados caminhando no interior das dependências da escola. 

Outro efeito positivo foi a interrupção dos tiroteios que causavam medo e pânico e 

prejudicavam o andamento das aulas. A UPP, naquela região, foi inaugurada no mês de 

outubro do ano de 2010. De acordo com o site oficial da UPP, são 173 militares atuando na 

segurança de mais de 12 mil pessoas. Consideramos que os resultados obtidos junto à Escola 

1 expressam maior familiaridade dos professores com a UPP, provavelmente devido ao 

convívio diário com ela. Esses dados retratam a realidade de uma escola que convive com a 

experiência de ter uma UPP e uma favela no seu raio de ação. No grupo de sujeitos que 

participou da pesquisa, nove professores têm mais de dez anos de docência naquela escola, e 

presenciaram os momentos sem, e agora com UPP. Existem também alunos, pertencentes ao 

corpo discente da Escola 1, que moram na favela próxima à escola. Para a Escola 1, no que 

diz respeito aos efeitos da UPP na prática pedagógica dos professores, nossa tese se 

confirmou, uma vez que a presença de uma UPP na região daquela escola cumpriu o principal 

objetivo do programa que foi o de levar a paz e preservar a ordem pública. 

Sobre os efeitos da UPP na prática pedagógica dos professores da Escola 2, os 

resultados obtidos se apresentaram no sentido de ‘possibilidades’, haja vista que não existe 

UPP na favela próxima à Escola 2. Desta forma, e após análise dos dados, avaliamos que a 

instalação de uma UPP na região da escola não provocaria efeitos na prática pedagógica dos 

docentes. Segundo estes professores, em virtude de a escola estar situada em uma área isolada 

e aparentemente tranquila do bairro, mesmo que próxima à favela, a instalação de uma UPP 

nesta comunidade não provocaria qualquer diferença. Assim, para esta situação, nossa tese 

não seria confirmada.  

Como já mencionamos, a Escola 3 situa-se em região longe de favela, e da mesma 

forma que a Escola 2, os dados colhidos foram analisados em uma perspectiva de 

possibilidades ou suposições. Portanto, para os professores, a instalação de uma UPP próxima 

à escola não provocaria efeitos em suas práticas pedagógicas. Constatamos também que a 

questão da localização da Escola 3 teve influência nas respostas dos professores. A escola está 

instalada na região há mais de cem anos, existe envolvimento da comunidade local com o 

cotidiano escolar e a área não tem histórico de violência urbana. Portanto, para a Escola 3, 

nossa tese, em relação às práticas pedagógicas, também não seria confirmada, pois naquela 

região, a ação da UPP na escola pouco interfere.  
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Nos três contextos apresentados, constatamos que os resultados para o primeiro 

objetivo específico são diferentes, porém guardam as suas próprias características. 

Inicialmente verificamos que os professores da Escola 1 perceberam as mudanças em suas 

práticas, em decorrência da chegada de uma UPP na área da escola – o que não se fazia antes, 

passou a se fazer depois. Informamos anteriormente que o grupo de professores dessa escola 

era constituído por profissionais que já haviam presenciado momentos de insegurança dentro 

da própria instituição. No conjunto das respostas desses sujeitos (todos com mais de dez anos 

de docência na escola e com mais de 40 anos de idade), existem relatos que descrevem 

momentos delicados em relação à segurança dentro e na circunvizinhança da escola, inclusive 

causando transtornos que até hoje são identificados em alguns profissionais. Outro dado que 

chamou a atenção foi que, neste grupo de professores, havia oito mulheres e dois homens e 

apenas as mulheres relataram seus medos. Este era o ambiente no qual conviviam os 

professores da Escola 1 até a chegada da UPP, medo para alguns, naturalização para outros. É 

como afirma Moscovici (2012, p.166) quando diz que “a representação social não se trata de 

uma interiorização vaga e precária, mas de ordenação de condutas e percepções”. São os 

professores da Escola 1 com percepções diferentes e outras práticas. 

Sobre os professores da Escola 2, cuja prática não seria alterada com a instalação de 

uma UPP, podemos inferir que se trata de um grupo mais heterogêneo, tanto em relação às 

idades, como em relação ao tempo de docência (quatro professores com idade até 33 anos, 

dois até 40 e quatro com mais de 40 anos de idade), cinco eram mulheres e cinco homens. Um 

grupo mais crítico em relação à UPP, inclusive com discursos bem articulados sobre o tema 

segurança pública (dois professores eram formados em Filosofia, sendo um com pós-

graduação na área de segurança pública). O ambiente, o contexto geográfico da Escola 2 

também pode ter influenciado a percepção desses sujeitos. Mesmo que uma UPP fosse 

instalada na favela próxima à escola, nada mudaria para os professores. Este procedimento 

poderia ser fruto das “informações adquiridas” pelos professores que “penetram na vida 

cotidiana” de cada um e do grupo e “engendram os comportamentos adequados [...]” 

(MOSCOVICI, 2012, p.166). 

Para os professores da Escola 3, cuja instalação de UPP também não alteraria a prática 

pedagógica, podemos dizer que convivem em um ambiente, de certa forma, controlado em 

relação à segurança. Esta garantia é dada pela pouca incidência de ocorrências policiais na 

área. Podemos dizer ainda que este é um grupo experiente, com oito professores com mais de 

40 anos de idade e seis com mais de dez de docência na escola (cinco mulheres e cinco 

homens).  
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Para analisar efeitos da UPP na imagem do aluno, propusemos três questões aos três 

grupos de professores: o que vem à sua mente quando eu digo ‘aluno morador em favela com 

UPP’; ‘aluno morador em favela sem UPP’; e ‘aluno não morador em favela’. As respostas 

foram organizadas em tabelas compostas de categorias, subcategorias, frequências e os 

relatos. Entretanto, para respondermos a este objetivo específico, nos deteremos apenas à 

primeira questão: aluno morador em favela com UPP. 

Para os professores da Escola 1, os efeitos da UPP sobre a imagem do aluno morador 

em favela com UPP, seria daquele aluno com tranquilidade para estudar, com a liberdade de ir 

e vir à escola, uma qualidade de vida melhor no sentido de ter boa noite de sono, longe de 

tiroteios e sem o assédio de criminosos para a cooptação ao tráfico de drogas. Neste contexto, 

retomamos Dowdney (2003) para lembrar que crianças e adolescentes - que podem, ou não, 

frequentar a escola - sempre estiveram envolvidos com o tráfico de drogas, principalmente 

para exercer as funções de olheiros, mensageiros ou ‘aviõezinhos’ (transportadores de droga). 

Supomos que a impressão descrita pelos professores, de certa forma, reflete a realidade atual 

dos alunos que estudam na Escola 1 e moram na favela próxima à escola. Neste sentido, nossa 

tese de que a UPP pode ter influenciado positivamente o entorno escolar, no que diz respeito à 

imagem que o professor constrói do aluno morador em favela com UPP, estaria confirmada. 

Cabe lembrar que nove dos dez professores têm mais de dez anos lecionando na escola e 

vivenciaram os momentos anteriores e posteriores a instalação da UPP na região. Portanto, as 

impressões descritas, em tese, seriam mais precisas. 

Para os professores da Escola 2, que não vivenciam esta situação, os efeitos da UPP na 

imagem do aluno iriam desde um aluno tranquilo e com segurança para ir e vir, ao aluno 

revoltado, violento, inseguro em virtude do meio em que vive, devido aos confrontos entre 

policiais e criminosos. Mais uma vez podemos perceber o pensamento mais crítico dos 

professores da Escola 2 em relação ao programa da UPP, uma vez que a ‘insegurança’ 

abordada por eles, quando existe o confronto entre policias e marginais, são fatos que ocorrem 

atualmente e que são veiculados pela imprensa. Assim, apesar de não terem contato diário 

com unidades da UPP, os professores dessa escola apresentam olhar desfavorável para essa 

política de segurança pública, consequentemente em seus efeitos no entorno escolar e na 

imagem do aluo. Nesse caso, nossa tese não se confirmou.  

E para os professores da Escola 3, que também não vivenciam esta situação de terem 

alunos moradores em favelas com UPP, os efeitos seriam positivos, pois os alunos teriam mais 

tranquilidade e segurança para o estudo e a adotariam boas práticas de conduta pelo fato de 

estarem em contato com agentes da lei e não com criminosos. Nesse caso, apesar de também 
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não terem contato com unidade de UPP em seu cotidiano de trabalho, se confirma uma visão 

positiva dos professores da Escola 3 em relação à UPP. Porém, em relação à imagem do 

aluno, esse grupo não pareceu estabelecer diferenças significativas quanto à presença, ou não 

da UPP.  No caso da Escola 3, para esse objetivo, nossa tese não se confirmou. 

Em relação ao terceiro objetivo específico, sobre os efeitos da UPP na 

circunvizinhança das escolas, também trabalhamos com a análise temática categorial. Nesta 

fase foi possível observar no campo a movimentação, as relações entre as pessoas e a 

dinâmica do espaço e a circunvizinhança das escolas.  

A Escola 1 fica posicionada a poucos metros de uma favela, hoje pacificada. Em frente 

ao portão principal da escola foi colocado o container que serve de base para os soldados da 

guarnição da UPP. Nas entrevistas, observamos relatos que descrevem situações perigosas que 

ocorriam antes da chegada da unidade na área. Desmanche de carros, roubo de cargas, 

circulação de supostos traficantes armados no interior da escola durante o período de aulas, 

foram alguns relatos colhidos. Umas das professoras entrevistadas nos relatou que, devido à 

situação de risco que passou na escola, desenvolveu uma doença que até hoje persiste. Após a 

instalação da UPP, segundo os professores da Escola 1, houve mudanças na circunvizinhança 

da escola, principalmente no que se refere ao ambiente em geral, hoje mais tranquilo e calmo 

em relação ao que ocorria antes da UPP. A liberdade para ir e vir, a segurança para circular e 

falar com as pessoas da favela foram ganhos para toda a comunidade escolar. Atualmente, a 

ansiedade e a pressa para ir embora, devido ao medo que situações adversas pudessem 

ocorrer, não existem mais. Diante deste cenário, é possível afirmar que nossa tese se 

confirmou, uma vez que os efeitos da UPP na circunvizinhança da Escola 1 foram positivos. 

Para a Escola 2, que não vivencia essa situação, o que ensejou respostas no sentido de 

suposições, os professores nos relataram que, apesar da proximidade das favelas, a presença 

de uma UPP, na região, não provocaria diferença em relação a mudanças na circunvizinhança, 

pois ainda existe uma certa tranquilidade nas cercanias da escola. Na observação de campo 

que fizemos na área, foi possível constatar que se trata de uma região com pouca circulação 

de pessoas, apenas um grande movimento de carros em consequência da autopista em frente à 

escola. Nesse caso, nossa tese não se confirmou: a UPP não provocaria efeitos na 

circunvizinhança da escola, provavelmente devido aos professores não avaliarem 

favoravelmente essa política de segurança pública.  

E para a Escola 3, que não tem UPP ao lado da escola, embora os professores tenham 

expectativas favoráveis em relação à UPP, os relatos dos professores foram na mesma direção 

à dos professores da Escola 2: a UPP pouco afetaria a circunvizinhança da escola. A região 
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não tem histórico de muitas ocorrências policiais (relato dos professores) e não fica próxima a 

favelas. Portanto, da mesma forma que a Escola 2, para esse objetivo específico nossa tese 

não se confirmou.  

Por último, nosso quarto objetivo específico teve a intenção de contrastar as 

representações sociais dos professores a respeito de UPP nas três escolas investigadas. Para 

tal, e com base no conjunto da análise dos dados coletados, procuramos identificar os 

processos formadores das representações sociais, a objetivação e ancoragem, com base no 

modelo figurativo de cada representação social. Para cada grupo de professores realizamos a 

análise do contexto das escolas, onde foram surgindo as expressões a respeito das UPP, para 

que pudéssemos investigar como se objetivaram e onde se ancoraram essas representações 

sociais da UPP. 

Entretanto, concluímos que não foi possível responder com precisão ao quarto 

objetivo, uma vez que não podemos afirmar que exista uma representação social de UPP, 

elaborada pelos professores das Escolas 2 e 3, em virtude dessas escolas não se situarem 

próximas a nenhuma UPP, o que dificulta a esses docentes a interação com tal objeto em suas 

práticas cotidianas. Podemos dizer que existe apenas representações, opiniões, no sentido 

mais amplo, de UPP por parte desses professores. Em nosso entendimento, somente os 

professores da Escola 1 puderam elaborar representações sociais sobre as UPP. A proximidade 

da escola a uma UPP, a experiência dos professores em situações diversas, na escola e na 

região próxima, a influência da UPP no cotidiano escolar, o tempo de convívio com essa 

situação, foram alguns aspectos que contribuíram para que os professores pudessem elaborar 

representações sociais do objeto pesquisado. Mesmo assim realizamos uma aproximação das 

representações encontradas nas escolas, verificamos os pontos de contato e as divergências, 

que de maneira mais completa, já foi realizada em seção anterior.  

Lembramos que a investigação se baseou na Teoria das Representações Sociais e foi 

direcionada pela abordagem processual, onde procuramos compreender os processos 

formadores da representação social, a objetivação e a ancoragem. Desta feita, ao longo do 

trabalho fomos colhendo as informações que nos ajudaram a entender, até certo ponto, como e 

por onde os professores formam suas representações de UPP.  

Assim, verificamos que as representações de UPP guardam suas próprias 

características e que são específicas para cada contexto, implicando em processos diferentes 

de familiarização com esse objeto. Neste sentido, a representação social de UPP para os 

professores da Escola 1, nos parece revelar maior familiarização com a UPP, devido ao 

contato direto e diário com o objeto. A transformação do conceito em imagem - objetivação -, 
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para os professores da Escola 1, é reforçada quase que diariamente, uma vez que o “cão de 

guarda” sempre estará em seu local. Para estes sujeitos, a UPP não significa somente um 

contêiner, para eles ela está ancorada no fator “segurança”, pois, até o momento, promove a 

paz, o bem-estar e qualidade de vida. Esta ideia pode ser identificada na apresentação do 

modelo figurativo da representação social dos professores da Escola 1, onde o ‘cão de guarda’ 

se coloca em uma posição central do modelo.  

Entretanto, para os professores das Escolas 2 e 3 os processos de familiarização com a 

UPP não proveem do cotidiano, como para os professores da Escola 1. Nestes contextos não 

existe o contato direto com o objeto de representação. Portanto, não podemos afirmar que haja 

uma representação social de UPP por parte desses professores. 

A construção das representações sociais é fundamentada nos conhecimentos, 

experiências, e ainda nas informações e conceitos divulgados nas diversas mídias. Conforme 

Alves-Mazzotti (2008) a todo instante somos confrontados com uma gama de informações e 

conhecimentos. Nossa tarefa é buscar compreendê-los para inserirmos em nosso repertório de 

categorias para utilizá-los no cotidiano. Frequentemente esses professores entram em contato 

com informações divulgadas na mídia sobre as UPP, ora informações positivas, ora negativas. 

Não seriam estas as informações que estariam alimentando o arcabouço de conhecimentos dos 

professores dessas escolas? É desta forma, que percebemos, neste caso, as representações dos 

professores das Escolas 2 e 3. Representações elaboradas a partir de informações recebidas no 

dia a dia, porém não no contato direto com o objeto. Não parece ser um objeto que está em 

suas comunicações e práticas cotidianas.  

Neste contexto, as informações que circulam sobre o objeto, em cada grupo 

pesquisado, vão sofrer uma triagem em função de condicionantes culturais (acesso 

diferenciado às informações em decorrência da inserção grupal do sujeito) e, sobretudo, de 

critérios normativos (só se retém o que está de acordo com o sistema de valores circundante). 

Assim, e de acordo com as informações e conhecimentos apreendidos pelos grupos de 

professores das Escolas 2 e 3, as representações de UPP estão nas expressões “GOVERNO 

ESTADUAL” e “SEGURANÇA”, respectivamente. 

Nesta direção, retomamos Moscovici (2012) em sua obra seminal quando afirma que a 

presença social de uma ciência é percebida pelos sujeitos em função do grupo ao qual 

pertencem, das informações que têm e da atitude desses sujeitos em relação ao objeto 

representado.  Neste caso, embora não seja objeto derivado da ciência, a UPP passou a fazer 

parte do cotidiano do Rio de Janeiro, incitando as pessoas a elaborarem significados em 

relação a essa política de segurança pública.  
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Por fim, sobre a nossa tese, que foi a de verificar se, para professores de três escolas 

do Rio de Janeiro, a UPP (por meio das representações elaboradas por eles sobre esse objeto) 

provocou melhoras em relação às práticas pedagógicas, à imagem do aluno e à 

circunvizinhança de escola, a análise mostrou que para os professores da Escola 1, a UPP 

provocou melhoras em relação a esses aspectos, portanto, nossa tese se confirmou. Para os 

professores da Escola 2, a UPP não é vista favoravelmente, portanto eles não reconhecem 

efeitos, positivos ou negativos, no entorno da instituição escolar. E para os professores da 

Escola 3, embora UPP seja vista positivamente como política de segurança pública, também 

não reconhecem seus efeitos no entorno da referida escola provavelmente devido ao fato 

dessa instituição escolar não estar situada próxima a favelas, nem a unidades de UPP. 

Percebemos três contextos diferentes e três processos diferentes de familiarização com o 

objeto representado. Os resultados reforçam a pertinência de um estudo de representações 

sociais para investigar o modo como um novo objeto (nesse caso, a UPP) adentra em um 

universo social heterogêneo, provocando processos de construção de significados distintos em 

função de grupos também distintos, que interagem em contextos diferentes.  
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9. ANEXOS 

 

9.1 – Anexo 1 – Formulário de caracterização de perfil 

 

I- Dados pessoais: 

 
1) Como deseja ser identificado neste formulário? 

______________________________________ 

 

2) Sexo: (   ) masculino     (   ) feminino 

 

3) Faixa etária: 

(   )18 a 25 anos   (   )26 a 33 anos   (   )34 a 40 anos   (   )mais de 40 anos 

 

4) Questões para quem trabalha na escola:  

Há quanto tempo trabalha na escola?  

(   ) mais de 1 ano   (   ) de 1 a 5 anos    (   ) de 5 a 10 anos    (   ) mais de 10 anos 

Qual o vínculo? 

(   ) Professor    (   ) Agente da administração     

 

6) Formação: 

 

7) Grau de escolaridade: 

 

8) Profissão (para quem não trabalha na escola): 

 

II- Informações sobre o Rio de Janeiro e as UPP (outras questões desse item podem ser feitas 

na entrevista) 

1) Onde você obtém informações acerca do cotidiano da cidade do Rio de Janeiro? 

(   ) nas mídias impressas     

(   ) mídias digitais     

(   ) telejornais   

(   ) em conversas com pessoas no dia a dia 

(   ) outros meios 
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2) Cite três assuntos que você mais encontra nessas comunicações (se desejar, pode 

acrescentar outros): 

1- ___________________ 

2- ___________________ 

3- ___________________ 

 

3) Você obtém algum tipo de informação sobre as UPP? 

(    ) sim                                     (     ) não  

 

4) Caso tenha assinalado “sim”, por onde obtém informações? 

(   ) nas mídias impressas    

(   ) mídias digitais     

(   ) telejornais    

(    ) em conversas com pessoas no dia a dia 

(   ) outros meios   

 

5) Cite três informações relacionadas às UPP que você mais tem acesso (se desejar, pode 

acrescentar outras):   

1- ___________________ 

2- ___________________ 

3- ___________________ 
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9.2 – Anexo 2 – Questionário aos professores para a primeira fase. 

 

Pergunta n. 1  

O quem vem a sua mente quando eu digo: aluno morador em favela com UPP? 

 

Pergunta n. 2 

O quem a sua mente quando eu digo: aluno morador em favela sem UPP? 

 

Pergunta n. 3 

O quem a sua mente quando eu digo: aluno não morador em favela? 
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9.3 – Anexo 3 - Roteiro de entrevistas semidirigida.  

 

Aos professores, 

 

Gostaria que você me dissesse como foi sua trajetória profissional até o ingresso nessa 

escola, por exemplo, outras escolas em que lecionou e como chegou até aqui...   

 

1- Conte um pouco como é seu trabalho aqui na escola, como é seu cotidiano... 

2- Você se sente ameaçado (a) por algum tipo de violência envolvendo seu 

trabalho na escola? Qual seria? 

3- E na cidade do Rio de Janeiro? Como você vê a questão da violência? Em 

quais situações se sente ameaçado (a)? Você poderia comentar alguma situação que vivenciou 

ou que teme vivenciar?  

4- Como você vê a chegada da UPP na cidade do Rio de Janeiro? Você tem 

alguma expectativa? Qual seria?  

5- Conte um pouco o que você conhece sobre a UPP... 

6- Como é trabalhar em uma área com UPP? Algo mudou em relação ao que 

acontecia antes da UPP?  

7- Você considera que a presença da UPP alterou as atividades que você 

desenvolve na escola e na sala de aula? O que, por exemplo?  

8- E a sua relação com os alunos? Você considera que a UPP provocou alguma 

mudança? Qual?  

9- O que vem à sua mente quando eu digo “aluno morador em comunidade com 

UPP”? 

10- O que vem à sua mente quando eu digo “aluno morador em comunidade sem 

UPP”? 

11- O que vem à sua mente quando eu digo “aluno não morador em comunidade”? 

12-  Como se dá a relação entre as pessoas que trabalham ou circulam no entorno 

da escola? Houve mudanças após a instalação da UPP? Quais?  

13- Se a UPP fosse uma coisa, um animal, um vegetal, um mineral, por exemplo, o 

que seria? Por que?  

14- Se você fosse governador (a) do Estado do Rio de Janeiro o que faria em 

relação às UPP? 

15- Você gostaria de acrescentar algo ao que nós conversamos?  
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9.4 – Anexo 4 - Roteiro para o grupo focal – Escola 1 
  

 
Vocês participaram de entrevistas individuais que eu fiz com vocês há alguns dias. Alguns 

aspectos me chamaram a atenção e eu gostaria de discutir um pouco mais em grupo... 

 

1- “A segurança na escola melhorou com a UPP”. Alguns disseram que sim, outros que 

não. Como o grupo se posiciona em relação a essa questão?  

2- Há um aspecto que não entendi muito bem. “A UPP alterou a relação do aluno com o 

professor e com a escola”. Também alguns disseram que “sim” e outros “não”. Eu gostaria 

que vocês falassem um pouco mais sobre isso... 

3- Em relação à prática pedagógica de vocês, como era antes da UPP e como é agora?  

4- Em relação ao entorno da escola, quais mudanças a UPP provocou?  

5- Teve uma questão que vocês responderam individualmente e que agora eu gostaria que 

fosse discutida no grupo: “Se a UPP fosse uma coisa (animal, vegeta...) o que seria? Por que? 

6- Eu gostaria de finalizar com outra questão que vocês já responderam individualmente. 

Agora eu gostaria que ela fosse retomada na discussão do grupo: “Se você fosse governador 

do Estado do Rio, o que faria em relação à UPP?”  
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10. APÊNDICES 

 

10.1 – Apêndice 1 ao Anexo 1 - Perfil dos Professores da Escola 1. 
 

1. Sexo 

Sexo Quantidade 
Feminino 8 
Masculino 2 

 
2. Idade 
 

Idade Quantidade 
18 a 25 anos 0 
26 a 33 anos 0 
34 a 40 anos 1 
Mais de 40 anos 9 

 
3. Tempo de trabalho na escola 
 

Tempo de trabalho na escola Quantidade 
Mais de 1 ano 0 
De 1 a 5 anos 0 
De 5 a 10 anos 1 
Mais de 10 anos 9 

 
4. Formação do professor 
 

Formação Quantidade 
Língua inglesa 1 
Língua Portuguesa 3 
Matemática 1 
Desenho 1 
Biologia 1 
Geografia 1 
Pedagogia 2 

 
5. Pós-graduação do professor 
 

Pós-graduação Quantidade 
Especialização 4 
Mestrado 4 
Doutorado 1 
Pós-doutorado 0 
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6. Onde obtém informações sobre a UPP? 
 

Onde obtém informações sobre a UPP? Quantidade 
Nas mídias impressas 8 
Nas mídias digitais 8 
Nos telejornais 9 
Em conversas com outras pessoas 7 
Outros meios 3 

 
7. As informações sobre UPP que mais tem acesso: 
 

Informações positivas Integração com a comunidade, melhora 
nas regiões, melhoria do entorno. 

 
 
 
Informações negativas 

Balas perdidas, informações negativas, 
violência contra a comunidade, migração 
de bandidos, denúncias em relação as 
UPP, locais onde estão instaladas, falta de 
apoio, violência sofrida pelos policiais, 
violência, tráfico, conflitos entre policiais 
e bandidos, vulnerabilidade dos policias, 
segurança da população de alguns locais, 
morte dos policiais. 
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10.2 – Apêndice 2 ao Anexo 1 - Perfil dos Professores da Escola 2. 
 

1. Sexo 

Sexo Quantidade 
Feminino 5 
Masculino 5 

 
2. Idade 
 

Idade Quantidade 
18 a 25 anos  
26 a 33 anos 4 
34 a 40 anos 2 
Mais de 40 anos 4 

 
3. Tempo de trabalho na escola 
 

Tempo de trabalho na escola Quantidade 
Mais de 1 ano  
De 1 a 5 anos 7 
De 5 a 10 anos 1 
Mais de 10 anos 2 

 
4. Formação do professor 
 

Formação Quantidade 
Geografia 1 
Filosofia 2 
Biologia 1 
Pedagogia  1 
Matemática 1 
Português 1 
Letras 1 
História  1 
Química 1 

 
5. Pós-graduação do professor 
 

Pós-graduação Quantidade 
Especialização 5 
Mestrado 5 
Doutorado 0 
Pós-doutorado 0 
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6. Onde obtém informações sobre a UPP? 
 

Onde obtém informações sobre a UPP? Quantidade 
Nas mídias impressas 8 
Nas mídias digitais 10 
Nos telejornais 10 
Em conversas com outras pessoas 8 
Outros meios 5 

 
7. As informações sobre UPP que mais tem acesso: 
 

Informações positivas Projetos sociais. Presença feminina 
(policial). Controle da área. Organização. 

 
 
 
Informações negativas 

Dificuldade de implantação. Resistência 
das facções criminosas. Discussão sobre a 
eficácia da UPP. Ataque a UPP. Troca de 
tiros. Homicídios. Corrupção policial. 
Violência. Tratamento aos moradores. 
Morte de policiais. Tráfico. Péssimas 
instalações da UPP. Melhoria na 
preparação dos policiais. 
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10.3 – Apêndice 3 ao Anexo 1 - Perfil dos Professores da Escola 3. 
 

1. Sexo 

Sexo Quantidade 
Feminino 5 
Masculino 5 

 
2. Idade 
 

Idade Quantidade 
18 a 25 anos  
26 a 33 anos 1 
34 a 40 anos 1 
Mais de 40 anos 8 

 
3. Tempo de trabalho na escola 
 

Tempo de trabalho na escola Quantidade 
Mais de 1 ano 2 
De 1 a 5 anos 0 
De 5 a 10 anos 2 
Mais de 10 anos 6 

 
4. Formação do professor 
 

Formação Quantidade 
Matemática 2 
História 1 
Português 1 
Geografia 1 
Química 3 
Português 1 
Literatura 1 

 
5. Pós-graduação do professor 
 

Pós-graduação Quantidade 
Especialização 3 
Mestrado 4 
Doutorado 2 
Pós-doutorado 0 
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6. Onde obtém informações sobre a UPP? 
 

Onde obtém informações sobre a UPP? Quantidade 
Nas mídias impressas 5 
Nas mídias digitais 6 
Nos telejornais 5 
Em conversas com outras pessoas 2 
Outros meios 0 

 
7. As informações sobre UPP que mais tem acesso: 
 

Informações positivas  
 
 
 
Informações negativas 

Lado negativo da UPP. Atuação dos 
policiais. Tato dos policiais com os 
moradores. Violência. As operações 
policiais. Falência. Confronto entre 
policiais e bandidos. Acesso aos postos de 
saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


