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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 públicas do Rio de Janeiro. Verificou-se os

efeitos da UPP nas práticas pedagógicas, na imagem que os professores

constroem do aluno e na circunvizinhança da escola. A tese é que a UPP

provocou melhoras nesses aspectos. O estudo foi realizado em três escolas

públicas: uma ao lado de favela com UPP, uma ao lado de favela sem UPP

e outra sem favelas nas proximidades. Um estudo exploratório foi aplicado a

28 professores 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. Nesta fase foi utilizada a análise

categorial temática que indicou três temas-chave: “violência”; “UPP –

aspectos gerais”; “UPP – escola”. Para os professores da Escola 1, “cão de

guarda” metaforizou a UPP, objetivando a representação social dos sujeitos

sobre UPP. O grupo se sente seguro com uma base da UPP em frente à

escola, que possibilita o “direito de ir e vir”, traz “proteção” e “esperança”. A

UPP trouxe melhorias em relação as práticas pedagógicas, à

circunvizinhança escolar, e provocou mudança na imagem do aluno. Para

os professores da Escola 2, “governo estadual” condensou o significado dos

discursos. Nessa representação, a UPP teve alto custo, pouca utilidade, é

incerta, com objetivo eleitoreiro de maquiar conflitos nas favelas. Para os

professores da Escola 3, a expressão “árvore em crescimento” metaforizou a

UPP, vista como política de segurança pública que trouxe mais segurança,

embora ainda precise se consolidar. Nossa tese se confirmou para a Escola

1, não se confirmou para a Escola 2 e se confirmou parcialmente para a

Escola 3.
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