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1. INTRODUÇÃO 

  

As múltiplas dimensões das práticas violentas vem sendo objeto de estudo de 

diferentes áreas do conhecimento nas universidades brasileiras. Os impactos da 

criminalidade se agravaram nas últimas três décadas, o aumento das taxas criminais e de 

ações que se chocam com a ordem pública, principalmente em áreas urbanas, expôs de 

modo enfático a falência dos modelos de políticas para a promoção da segurança 

pública nos diversos entes federados. Mais recentemente, vem ganhando corpo na 

produção acadêmica a preocupação com o contexto de insegurança nos campi 

universitários.  

Apesar da recente política de descentralização dos campi universitários, os 

maiores centros permanecem nas capitais e nas áreas urbanizadas do país. As IFES são 

espaços institucionais inseridos no contexto do cotidiano das grandes cidades brasileiras 

e, por isso, as práticas violentas e os eventos criminais passam a ocorrer dentro dos 

ambientes tidos pelo imaginário social como “protegidos”. O fenômeno da violência nas 

universidades brasileiras tornou-se, assim, problema de intensa preocupação para 

pesquisadores, gestores e estudantes nestas instituições. A gestão da segurança nas 

universidades públicas brasileiras apresenta-se de maneira complexa para seus gestores 

diretos e também para os demais órgãos públicos de segurança.  

As estruturas administrativas de segurança nas universidades públicas tiveram 

tradicionalmente seu foco voltado para a segurança patrimonial.  Neste 

sentido, desenvolveu-se um conceito e uma praxis de segurança universitária focada nos 

seus aspectos físicos e estruturais (prédios, portarias, equipamentos). A figura do 

vigilante como funcionário público foi extinta na década passada e, pari passu, 

ampliou-se a contratação de serviços de vigilância terceirizada. A vigilância terceirizada 

oferece não somente um contingente de vigilantes em funções comuns (portarias, 

acessos, etc.), mas também serviços de vigilância eletrônica como o 

videomonitoramento.  

As transformações acontecidas nas universidades e seus entornos nas últimas 

décadas alteraram de forma expressiva os problemas de segurança, desafiando as 

concepções tradicionais e também de gestão da segurança. Os campi universitários não 



são mais simplesmente um grande terreno de concentração de prédios administrativos. 

Estes são vistos hoje como verdadeiras “cidades universitárias”, incorporando em sua 

dinâmica muitos dos problemas de uma cidade convencional, sem necessariamente ter 

desenvolvido mecanismos administrativos para responder a   questões como a segurança 

de seu patrimônio e, principalmente e, cada vez mais, de seus frequentadores. 

Universidades públicas sempre foram espaços abertos ao público, símbolo de 

uma virtude institucional incorporada ao seu ethos. A livre circulação, no entanto, tem 

dados oportunidade a ocorrência de diferentes eventos criminais no espaço físico da 

universidade, pressionando os gestores a tomarem medidas de segurança que 

necessitam, cada vez mais, de planejamento preventivo e articulação sistêmica 

institucional que fujam do modelo tradicional de ações pontuais pós-fato. Medidas de 

segurança e proteção praticadas no seu ambiente fazem parte de uma cultura de ação 

tradicional, a partir de conceitos associados ao  ethos  da repressão militar. 

Refletir a este respeito, com o  objetivo  de formular políticas de segurança que 

tenham como parâmetro a participação  da  comunidade  universitária é um dos  eixos 

deste trabalho que é parte integrante da pesquisa VITIMIZAÇÃO E SENTIMENTO DE 

SEGURANÇA EM CAMPI DE UNIVERSIDADES. Compõem a pesquisa um survey, 

uma pesquisa hemerográfica e um conjunto de entrevistas com gestores diretos e 

indiretos de segurança das universidades. 

Este trabalho refere-se a análise das entrevistas realizadas com os gestores ou 

agentes em posições de destaque para a promoção da segurança nos campi da  UFSC e 

da UNOCHAPECÓ. Nosso objetivo nesta etapa foi entender o que pensam os gestores 

sobre os principais fenômenos de violência nos campi, os principais elementos do 

modelo de segurança vigente e as possibilidades de desenvolvimento de novas políticas 

e abordagens para o enfrentamento do problema. 

As entrevistas com os gestores nos possibilitou não somente, 

saber dos  principais  problemas ligados à segurança nas universidades,como também, 

perceber  concepções de segurança que orientam as ações e as propostas para 

uma  política de segurança 

Foram realizadas nove entrevistas entres gestores vinculados às universidades 

UFSC e UNOCHAPECÓ. Os vínculos vão desde a gestão diretamente (reitora, pró e 

vice reitor, funcionários administrativo), profissionais militares (PM/SC) e gestores das 

empresas que fornecem serviços de vigilância para as duas instituições (Krohnos e 

Patrimonial). 



As entrevistas foram gravadas com autorização dos entrevistados e seguiram um 

formato semi-aberto. De forma mais geral as questões que se buscou levantar 

contemplavam : a) Até que ponto a Universidade é um problema de segurança?b) 

Quais os principais fatores de insegurança e preocupação das autoridades? c) Quais as 

medidas já tomadas ou que deveria ser tomadas para mitigar estes fatores? 

 

 

2. VIOLÊNCIAS E SEGURANÇA: A UNIVERSIDADE EM FOCO 
 

Entre os eventos criminais mais frequentes dentro dos campi universitários estão 

roubos e  furtos (principalmente de carros e celulares), assim  como assédio e tentativas 

de estupro ou sequestro.  Estes eventos têm levado a uma reação, principalmente  de 

estudantes, manifestando-se principalmente em redes sociais e  cobrando dos  gestores 

das universidades medidas de segurança, entre elas o intervenção da Polícia Militar. Por 

outro lado,os vigilantes ( do quadro da UFSC principalmente) sentem-se constrangidos 

por não poder interferir nestes casos por não poderem usar. Assim, cria-se um ciclo 

ampliado de premissas e expectativas de ações que formatam uma  ideia de segurança, 

ao nosso ver questionável para um ambiente universitário. 

 
2.1. A Universidade e o espaço urbano 

 
A inserção das universidades em espaços urbanos demograficamente densos foi 

um aspecto apontado pela Profa. Roselane Neckel (Reitora da UFSC no período 2012-

2016) como importante variável para entender o problema da segurança nas 

universidades públicas brasileiras:  

“pensando que todas as universidades estão dentro 
de cidades cuja a questão da segurança pública é 
principalmente nos grandes centros e a maior parte 
das universidades brasileiras ficam ou ficavam, 
devido às políticas de interiorização nos últimos 
anos nós temos universidades fora do litoral e dos 
grandes centros. Então é muito perceptível a 
diferença entre as universidades que ficam fora, os 
problemas de segurança no campus fora dos 
grandes centros e nos campi dentro dos grandes 
centros.” 
 



Esta afirmação sugere uma associação entre a ampliação física populacional das 

universidades pari passu a das cidades refletindo-se, portanto, no espaço físico das 

universidades os problemas de segurança próprios de seu entorno. Portanto, é de se 

pressupor que as universidades que já construíram seus campi em espaços mais 

distantes dos centros urbanos não apresentem os mesmos problemas de segurança do 

que aquelas cujos campi se ampliaram dentro dos espaços urbanos mais densos. Da 

mesma forma, são os campi interiorizados que, mesmo perto de cidades menores 

apresentam uma situação diferente, provavelmente mais tranquila quanto à segurança. 

O entorno físico/urbano das universidades federais vem se tornando cada vez 

mais uma referência aos seus problemas de expansão e segurança. Como é espaço físico 

muito valorizado pelo mercado imobiliário atrai, obviamente, todas as características do 

“espectro social urbano contemporâneo”.  

Para os gestores, no entanto, falar em entorno da universidade remete à regiões 

com população de baixa renda ou as favelas. O campus da UFSC foi construído no 

antigo espaço de uma fazenda, quando o bairro no entorno tinha ainda baixo grau de 

povoamento. No entorno da UFSC existem hoje X “aglomerações sub-normais”, 

conforme denominação do IBGE. Ver mapa do IBGE. A associação entre entorno e a 

segurança é permeada pela questão das drogas, em outras palavras estaria nas favelas do 

entorno o locus dos fornecedores de drogas cujos consumidores frequentam ou circular 

em função da universidade. As festas seria um destes momentos de grande consumo. 

Atuar sobre estes espaços para a Professora Gestão Roselane  medidas cabíveis neste 

sentido deveriam ser tomadas pela Polícia Federal? Ações da própria administração da 

UFSC tiveram ameaças dos traficantes como resposta. Já para o Coronel Araújo Gomes 

as áreas mais carentes no entorno da UFSC, sendo algumas delas dominadas por 

traficantes, tem pouca presença da universidade em projetos de extensão, que para ele 

poderiam alterar este quadro. 

[...] A gente tem uma situação paradoxal, ao mesmo tempo a universidade se 

mostra aberta para as comunidades, que é atraída pelas festas e os números de pessoas 

e tal, mas na prática, ela pouco contribui para essa relação. É o miserável vindo 

visitar o espaço de uma elite e que pouco acrescenta para ele a não ser ele viver 

aquele sonho de 2 horas ou 3 horas enquanto está ali e volta pra miserabilidade dele. 

Então não existe nenhuma complexidade, nenhuma relação simbiótica porque os 

poucos projetos que tem de entorno, são muitos pequenos, incipientes. 

 



 
 
 

2.2. Concentração e circulação de pessoas 
 

Nas últimas décadas a expansão das universidades brasileiras e o seu 

crescimento físico em regiões com densidade urbana no seu entorno as projetou para um 

outro patamar de identificação como aglomerado físico e social. De meros campi que 

sempre significaram um espaço estritamente universitário passaram a serem 

identificados como “cidades universitárias”. Primeiramente o tamanho médio das 

universidades em termos de número de funcionários, alunos e professores se ampliou 

significativamente nos últimos trinta anos (Tab.01). Ao mesmo tempo a expansão física 

também teve crescimento; apesar de não dispormos de dados mais exatos, pressupomos 

que esta se deu proporcionalmente ao crescimento demográfico das universidades. 

Fazem parte dos campi, ou, “cidades universitárias”, não somente os convencionais 

prédios administrativos e acadêmicos, mas também prédios de serviços ou de apoio 

direto ou indireto à vida academica cotidiana como livrarias, copiadoras, lanchonetes, 

restaurantes, bancos e farmácias, além de uma gama de vendedores de vários tipos de 

mercadorias como artesanato e feiras de alimentação. Aqui é importante fazer a 

diferença entre o espaço formal de um campus e também seu entorno que adiciona então 

uma dimensão urbana que tem no aglomerado universitário seu foco dinamizador, como 

o mercado imobiliário e toda a estrutura paralela que emerge em sua função. 

Especificamente o entorno de uma universidade pode dinamizar várias atividades tendo 

o público universitário como o maior frequentador, principalmente o entretenimento.  

Essa aglomeração pode ter características incomuns se comparadas a outros 

bairros de uma cidade como, uma alta concentração demográfica de um público com um 

nível de educação/informação e renda relativamente altos. Esta concentração pode 

também ampliar fatos e eventos que comprometem a segurança das pessoas que nela 

circulam, sejam eles acadêmicos ou não. Assim como este tipo de público pode atrair 

setores mercantis e financeiros, pode também tornar-se um espaço atrativo para ações 

criminais. 

Sobre a universidade como lugar onde pode acontecer muitos eventos de 

criminalidade a Cap. Naíma  comentou, “onde há circulação de pessoas provavelmente 

vai haver criminalidade”.  Do ponto de vista da PM, a UFSC é um potencial de 



problemas, considerando ser um espaço de intensa  circulação de pessoas. Segundo ela, 

o espaço se caracteriza pela presença do que denominou de moradores “flutuantes”. Isso 

caracteriza uma potencial oportunidade para ações criminosas; “(...) são 54 mil 

potenciais vítimas com sua carteira, despreocupação com a própria segurança, com 

sua falta de segurança dentro do campus.” 

 
 
 

2.3. Visibilidade pública: mídia 
 

 Questionada  sobre se a mídia local tem um impacto muito grande na opinião 

pública sobre a UFSC, respondeu “.. mas Florianópolis é um centro de atenção não só 

estadual, é nacional porque é uma cidade de turismo, etc. e tal. Então tudo o que 

acontece aqui tem um maior foco.” “ se um aluno for furtado e um morador lá do 

Pântano do Sul ser furtado... olha só. O morador do Pântano do Sul não é ninguém e o 

aluno da UFSC pode ser filho de alguém. É só a questão de status social.” 

 

  
3. FATORES QUE COMPROMETEM A SEGURANÇA 

 

A partir das entrevistas realizadas selecionamos alguns itens mais frequentemente 

assinalados pelos entrevistados como fatores associados à questão da segurança, 

quais sejam: acessos, festas, drogas, iluminação, vigilancia, policiamento e TI. 

 
3.1. Acesso 

 
O espaço físico das universidades sempre foi percebido pela população como 

um espaço público, sem constrangimento de acesso, principalmente em suas vias 

internas e espaço de lazer. A UFSC nunca fugiu a esta regra e em vários momentos da 

sua história ofereceu seu espaço para desfrute das comunidades do entorno, 

principalmente em finais de semana. O acesso aos prédios, claro, sempre foi respeitado. 

O campus sempre foi, portanto, um espaço de livre circulação em qualquer momento. 

Os primeiros cercamentos nos anos noventa, especialmente na área de entorno do 

Centro de Desportos e do Colégio de Aplicação trouxe protestos pois feria o “princípio 

da livre circulação e acesso” a um espaço público. Mesmo assim, os acessos de veículos 



ao campus permaneceram sem nenhuma restrição até o início da gestão Roselane/Lúcia, 

quando esta construiu os portões nas entradas do campus, vedando os acessos depois 

das 23:00. Esta ação, também sugerida pela PM, alterou fortemente a questão do acesso 

de estranhos ao campus, principalmente no horário noturno. Igualmente, gerou protestos 

principalmente da midia. 

  

“Ele (problema de segurança) se tornou muito grande nos últimos tempos. 

Primeiramente por uma falta de controle de acesso na universidade” ((Entrevista com 

Prof. Montizuma)) 

 

Segundo a Cap. Naima um dos pontos que simboliza a vulnerabilidade da UFSC 

é a ausência de controle de acesso. O ambiente universitário historicamente foi 

construído como um espaço de circulação ampla de pessoas e saberes oriundos de 

grupos sociais diferentes.  

“por ser  uma universidade federal, qualquer um 
pode entrar. É necessário o controle.(...) Para se 
diminuir a criminalidade, precisa de controle 
porque a criminalidade vai no descontrole, na 
desorganização. Então, é a oportunidade. O 
criminoso aproveita as oportunidades.” 
 

  

O fechamento dos acessos à ao campus da UFSC tinha a finalidade de evitar a 

entrada de carros de som, pessoas que queiram fazer atos ilícitos como pichação, 

consumo e venda de drogas. Questionada  sobre o movimento de drogas dentro da 

universidade a Cap. Naima observou  que o traficante  não entra dentro da universidade 

por que seria “plotado”, isto é,  seria visto, observado em função do sistema de 

monitoramento. 

“Tem que fechar a universidade. Por quê? O que acontece? Qualquer um entra 

na universidade e faz festas lá dentro, ficam os carros estacionados, ficam consumindo 

drogas, então qual é o horário da aula? Ah, vai até tal hora. Então feche os portões a 

partir de tal hora e abra a partir de tal hora. Verifica junto a instituição federal para 

contratar mais seguranças para o campus, precisamos de uma melhor iluminação e ela 

estava atendendo. Parou de autorizar as festas se não houvessem todos os crivos a 

serem atendidos. Fechou a universidade, diminuiu muito a criminalidade com isso. E aí 

ela estava começando a implementar a questão da iluminação.” 



Mesmo assim, o problema da iluminação está subordinado, para o pro-reitor, ao 

problema do acesso. Segundo ele, pode-se desenvolver uma politica de iluminação 

adequada dos principais corredores de circulação de estudantes, mas a falta de controle 

ao acesso, inclusive com a abertura de buracos nas grades, “cria” zonas de circulação, 

entrada e saida “não oficiais” e, por isso, mal iluminadas. 

“Mediante ao não controle de acesso ao campus, porque nós temos saída pelo 

CDS, ELAV,... Fechamos um ali perto do CTC saindo pelo CCS, foi um parto, mas não 

tinha cabimento, não tinha porque existir se tem saída do CCS para o CTC. Se o senhor 

tiver tempo, vai ver que tem buraco em tudo que é lugar porque é a via fácil e ai entra a 

reclamação de quem passa por ali e está escuro. Como virou a entrada principal pra 

ele, ele vai reivindicar que aja iluminação” ((Entrevista com Prof. Montizuma)) 

 
3.2. Festas 

 
Talvez a questão mais polêmica associada à segurança, na visão das 

administrações das universidades federais são as festas no espaço dos campi. Apesar de 

não classificar um grande número de matérias, parece que o assunto festas engloba uma 

série de eventos em diferentes graus relacionados à segurança tais como assédios, 

estupros, álcool e drogas, roubos e furtos e até crimes. As festas se tornam momentos 

propícios para estes tipos de eventos. 

Assim muitas universidades proibiram as festas; outras regulamentam ou criam 

espaços exclusivos para estes eventos. No entanto, elas acontecem sempre, autorizadas 

ou não. É inegável que universidade e festas sempre estiveram muito alinhadas. Como 

se as festas fizessem parte do ambiente acadêmico. É uma tradição nas universidades 

americanas. Sítios que anunciam cursos nos Estados Unidos indicam as universidades 

americanas com as melhores festas.[8] 

  

Quem organiza as festas, em quais espaços elas acontecem, qual sua frequência 

e dimensão, são questões que vão além desta pesquisa. Gestores das universidades 

Federal de Santa Catarina e UNOCHAPECÓ sugerem vários aspectos sobre a evolução 

das festas universitárias nas duas últimas décadas. Sucintamente podemos apontar aqui: 

a) a evolução no tamanho das festas (atualmente de dez a doze mil pessoas); b) festas 

organizadas em nome de cursos (engenharias, medicina, etc.), tendo por trás uma equipe 

“profissional” de organização;c) com o objetivo tradicional de angariar fundos para a 



formatura e, portanto, organizar pequenas festas pontuais e localizadas no cursos, as 

festas atuais tomaram, certamente outros formatos e outros propósitos,que sugerem 

investigações mais aprofundadas.  

É importante registrar que as festas adquiram caracteristicas muito peculiares 

nos últimos anos, quais sejam, o seu volume e sua mercantilização. De qualquer forma, 

as festas nas universidades brasileiras tem sido motivo de preocupação para os gestores 

pois o agigantamento do porte destas festas trás consigo eventos com os quais os 

agentes de segurança das universidades não tem como intervir ou controlar, 

provocando, desde a possibilidade de depredação do patrimônio público, a quebra de 

sossego das populações no entorno dos campi, até eventos que comprometem a 

idoneidade física dos participantes e estudantes. Em última instância a 

responsabilização pelos acontecimentos gerados numa festa recai sobre a administração 

das universidades.  

A autorização para fazer festas implica em custos (contratação de seguranças) 

e estrutura de organização, o que muitos grupos de estudantes não dispõem; assim, é 

comum o fato de acontecerem festas no espaço físico das universidades sem 

autorização legal. Nestes casos quando ocorrem eventos de violência as guardas 

universitárias não tem como agir.  

De qualquer forma, as festas associadas ao ambiente e público das universidades 

sugere um fenômeno recente, com características bem específicas, diferentes das festas 

singelas e informais que aconteciam dentro das universidades até duas décadas atrás. O 

agigantamento de festas universitárias, associadas a movimentos de cultura musical 

(‘sertanejo universitário’, por ex.) mobilizam uma atividade econômica que envolve 

vários setores (venda de bebidas, bandas musicais, segurança, etc.), alem da 

mobilização de um grande numero de pessoas (dez ou doze mil, no caso da UFSC). É

 importante registrar que muitas destas festas vem sendo feitas em local fora do 

campi das universidades, mesmo assim organizadas por grupos de estudar ligados a 

cursos específicos (engenharias, medicina, etc.) ou diretórios acadêmicos. Mesmo assim 

ocorrem nestas festas eventos de furtos, roubos e assédio. 

Na UFSC as festas foram proibidas depois que a questão se tornou ponto de 

debate nas eleições para a reitoria no ano de 2015. O reitor Prof. Cancelier (2016-2020), 

no entanto, autorizou uma festa organizada pelo curso de Engenharia, por estar dentro 

dos padrões de segurança previstos no regimento.  

  



Fazer ou não fazer festa! Novamente, as festas fazem parte do convívio lúdico 

de uma universidade. Proibi-las simplesmente, pode gerar um deficit de sociabilidade e 

um vínculo muito ralo dos estudantes em relação à academia, além de negar inúmeras 

possibilidades de convívio na vida universitária de cada um.  

  

“Temos uma questão que muito nos aflige e que entendemos que se houvesse uma 

diminuição e faz parte do controle de acesso que são as festas. As festas noturnas” 

((Entrevista com Prof. Montizuma)). 

  

Na entrevista com o pró-reitor (Entrevista com Prof. Montizuma) pode-se observar que 

as preocupações em torno do tema “festas na UFSC” gira em torno de três eixos 

principais.  

1. Os conflitos com a vizinhança e as ações já movidas contra a UFSC pelo excesso de 

barulho depois do horário permitido. 

2. O não cumprimento dos pré-requisitos necessários para a realização de festas internas 

ao campus, como programação com antecedência do local, horário, permissão das 

rondas, etc. 

3. a falta de preocupação com a segurança pessoal por parte dos estudantes. Neste item 

entram discursos relativos a práticas comportamentais como observação dos locais 

ermos noturnos durante as festas, a identificação de “aproveitadores”, o “andar 

acompanhado”, até o cuidado com o tipo de bebida ingerida. O discurso caminha neste 

tópico para a responsabilização do estudante pela sua vulnerabilidade durante as festas. 

  

“Tem que ter um plano onde vai ser, cuidado com o que vai beber, a hora: começa as 

21h termina meia-noite ou começa as 20h e termina a meia-noite. Infelizmente isso foge 

porquê um dia só já tivemos oito festas a noite aqui dentro” ((Entrevista com Prof. 

Montizuma)) 

Vale notar também que o problema das festas está diretamente ligado ao 

problema do acesso, segundo (Entrevista com Prof. Montizuma). Por trás da resposta 

percebe-se que o limite ao acesso as festas impediria a entrada de gangues e pessoas que 

se aproveitam do espaço de vulnerabilidade criado pelas festas noturnas. Sem poder 

fazer comparações diretas, temos o dado informal de que mesmo as festas que foram 

realizadas em casas noturnas que a priori tiravam o estudante desta situação de 



vulnerabilidade por conta do controle do acesso, a presença de seguranças, etc tiveram 

relatos de muitos furtos de celular etc. 

  

A partir da identificação da relação do problema da segurança com a temática 

festas e controle do acesso, o pró reitor sugere que grande parte dos problemas tem 

origem na formação do indivíduo, apelando para a importância da estrutura e valores da 

familia na formação do cidadão, da dificuldade de se mapear a origem dos novos alunos 

que entram para cursar o ensino superior, etc. 

 

Em conversas com a Reitoria a Cap. Naíma comentou sua avaliação sobre a segurança 

na UFSC, “não poderia ter mais eventos dentro da universidade, festas, etc. e tal, sem, 

no entanto, ter uma segurança interna eficiente que pudesse dar segurança àqueles 

alunos, e a partir de então ela não autorizou mais festas”. 
 
 

3.3. Drogas 
 

O tema das drogas nas universidades é antigo e generalizado. Dois fatos são 

apontados pelos entrevistados no caso específico da UFSC: a existência do tráfico no 

entorno e as festas no campus. Segundo a Professora Gestão Roselane/Lúcia nunca 

houve uma política clara de combate às drogas dentro da UFSC.No período de sua 

gestão houve uma repressão às festas de grande porte na cidade de Florianópolis, fato 

este que transformou  o campus da UFSC num espaço adequado e disponível para 

realizar grandes festas. Sabe-se que, em festas de grande de grande porte há um grande 

consumo de álcool e drogas; trazendo consigo trazem junto consigo os fornecedores. 

A questão drogas na UFSC foi o pivô para um dos eventos mais dramáticos na 

história da universidade. No dia 25 de março de 2013 a Polícia Federal, com o objetivo 

se prender traficantes dentro do campus desencadeou uma operação que teve imediata 

reação de estudantes e professores. O confronto teve grande repercussão na mídia, 

inclusive a nível nacional. 

O tema das drogas aparece com relevância para o pro-reitor (Entrevista com 

Prof. Montezuma). segundo ele, depois das festas noturnas, é o principal motivo de 

perturbação na segurança do campus. 



 “O consumo de “tochas” (toxicos) porque cada um 
tem uma forma de agir. Tem gente que ri, tem gente 
que chora, fala auto, fica calmo. Isso ocorre por 
causa da “tocha”, mas às vezes não é só a 
maconha, tem coisas mais pesadas”. (Prof. 
Montezuma) 

 
 
 

3.4. Iluminação e locais vulneráveis 
 

 Durante a gestão a gestão Roselane/Lucia, a Prefeitura Municipal de 

Florianópolis acordo com a PMF, aumentou o lux dos pontos no entorno do campus, 

principalmente nas rotatórias, como muita circulação de pessoas. Esta medida teve o 

efeito inicial desejado, aumentando a luminosidade do acesso ao campus, no entanto, 

“denunciou” o baixo grau de lux nas vias internas do campus. Esta diferença novamente 

foi matéria da imprensa para apontar a  “escuridão” no campus como fator que favorecia 

os eventos criminais que acontecia (roubos, furtos e tentativas de estupro). Projeto foi 

criado para ampliar o lux em pontos considerados mais vulneráveis ver entrevista com 

Montizuma.  

  

A iluminação do campus aparece na entrevista do pro-reitor (Entrevista com Prof. 

Montizuma) como terceiro grande problema da segurança, por deixar grande parte do 

campus na penumbra no periodo noturno. Mesmo areas de maior circulação como a 

praçã em frente a reitoria tem um nivel de iluminação bem abaixo do adequado. “Ela 

tem que ser muito bem iluminada. Hoje não. A universidade gastou muito dinheiro com 

determinados pontos para poder dar uma melhoria. Para vocês terem uma ideia é 

medido por lux. A praça da cidadania, ali onde fica a reitoria e o CEE, o mínimo de lux 

são 8 e dava 1 lux só, pra você ver a escuridão. Nós percorremos todas as instalações 

medindo e o máximo que nós encontramos foi 2 lux na entrada aqui do DAE”. 

((Entrevista com Prof. Montizuma)) 

  

4.  POLÍTICAS POSSÍVEIS 

 
A questão da segurança na UFSC marcou a Gestão Roselane/Lúcia desde o 

início de seu mandato (2012-2015). Entre os gestores entrevistados está a Capitão 



Naima Amarante, que comandou  a 4ª Cia que compreende 14 bairros e dentro desses a 

Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC. Assim  que assumiu a Cap. 

Naima  procurou os gestores das duas universidades  para estabelecer um vínculo 

universidade – Polícia Militar. Esta ação criou uma parcerias positiva entre as duas 

instituições. A UFSC, tendo problemas com segurança dentro das suas instalações e nos 

entorno, principalmente. “Mesmo sendo área de policiamento federal a universidade 

federal a PM teria passagem livre para ir e vir, segundo a Cap. Naima. Mesmo assim, 

havia  uma situação de constrangimento, pois depois dos acontecimentos de 25 de 

março de 2017, os policiais da PM ficaram receosos de adentrar a universidade em 

função de possível reação adversa dos estudantes. Além disso sempre houve orientação 

dos  comandantes para somente entrar na universidade se houver alguma solicitação dos 

gestores. Mesmo assim ficou que o trânsito da PM no campus era sim legal, e que a 

Reitoria deveria sensibilizar os estudantes que era necessário a polícia estar presente. 

Uma das iniciativas seria a implantação do PROERD para pais dentro da universidade. 

O PROERD é um programa educacional de resistências as drogas que é aplicado para as 

crianças principalmente de 5º ano, mas a gente tem dentro do projeto um curso que se 

faz para país.  

Este  projeto  aproxima a comunidade da Polícia Militar, bem como auxilia o pai 

a lidar com a criança e perceber nela se ela tem alguns indícios de que está usando 

droga ou indo para um caminho de violência. Outra ação foi o policiamento de bate-

patrulha ao redor da universidade e por vezes fazendo também o policiamento interno. 

Então foi bem proveitoso assim, a gente diminuiu a incidência de criminalidade ali na 

região da universidade em mais de 50%. Seis meses depois que eu estabeleci o comando 

na 4ª Cia, a criminalidade diminuiu 20% e do primeiro trimestre que eu entrei ao último 

trimestre, a criminalidade diminuiu 30%. O último ano que eu passei ali, foi o ano com 

menos incidência de crimes e contravenções em dezembro dos últimos 10 anos. 

Quando você pega aqui a Universidade Federal de Santa Catarina, você tem ela 

por um lado bairro Trindade e no outro lado você tem o maciço, não o maciço do 

morro da cruz, mas um maciço de comunidades extremamente pobres e violentas 

intrinsecamente. Começa no Pantanal e segue Monte Verde, Saco Grande e a gente 

poderia falar o nome das comunidadezinhas: Balão, Pedra de Lista, Cajú, o próprio 

Monte verde, Monte Verde, Mané Vicente, são comunidades que são intrinsecamente 

violentas, de migração recente, poucas condições de urbanização, tráfico de drogas 

com intensidade como fonte de renda, disputa de quadrilhas por pontos, e é 



interessante então que o tripé acaba fechando porque você tem 25 mil, 30 mil pessoas 

circulando, num ambiente de locais escuros, estacionamentos inadequados, acesso sem 

controle, entorno escuro, transporte precário e uma comunidade empobrecida que tem 

uma questão de área com a violência e transgressão. {...}” 

 

 
4.1. Vigilância e policiamento: alternativas 

 
Entre os problemas das universidades brasileiras na questão da segurança foi a 

eliminação do cargo de vigilante atividade extra que foi terceirizada. Além do mais os 

vigilantes ainda em ativa não estão recebendo formação apropriada para a função ou 

estão em cargos administrativos a espera da aposentadoria. 

O entrevistado não corroborou a opinião do Leandro de que a comunidade 

acadêmica tem um comportamento refratário em relação aos vigilantes. Para ele existe 

um bom relacionamento e boa aceitação do trabalho dos vigilantes. Os alunos mantêm 

uma postura refratária somente em relação as forças policiais, em especial a PM. 

Sobre a unidade de segurança da UFSC, o DESEG, alguns aspectos podem ser 

destacados, quais sejam: o aparelhamento dos vigilantes da UFSC, com o porte de 

armas de eletrochoque chamadas teaser. Além do mais, o DESEG foi transferido para 

um prédio localizado em uma das entradas do campus, com grande visibilidade.  

 

 
4.2. Medidas de controle de acesso e circulação 

 
Mais recentemente, vem ganhando corpo junto a comunidade acadêmica a 

demanda pelo controle de acesso, seja com cancela de controle de entrada de veículos, 

seja pelo controle de entrada de pessoas nos centros e salas. 

Perguntada sobre os fatores que mais contribuíram para a redução das estatísticas, 

a Cap. Naima   afirmou que era a  prevenção;  mais especificamente, uma feita através 

do trânsito. Segundo ela, a criminalidade efetivamente usa o meio de transporte: carro, 

moto, bicicleta; ao fazer a blitz produz uma reação por parte da criminalidade que, 

então, busca outro local. 

 



4.3. Ações administrativas: as festas no interior dos campi 
 

Questionado sobre o tema  das festas na UFSC, apesar de confirmar que as mesmas são 

um problema ainda hoje para a segurança da universidade, relacionou esta informação 

com conversas que teve com o chefe do DEAP/UFSC (Leandro), e com o gerente da 

Krohnos do campus da UFSC. (Aqui vale ressaltar que o entrevistado fica na parte 

administrativa da empresa, sendo a gerência da segurança no campus trindade de 

responsabilidade de outra pessoa). 

 
4.4. Tecnologias de monitoramento e comunicação 

 

É nesta questão que a ideia de um modelo de segurança na universidade mais se 

desenvolve e começa a conquistar uma unanimidade não somente entre alguns gestores, 

mas também dentro da comunidade. 

Segundo o Prof. Montizuma, o principal foco de investimento no campo da 

segurança da UFSC está na implementação e uso  de tecnologias de vigilância, em 

especial câmeras e alarmes.  

  

“Temos sistemas de alarme que estão sendo instalados e câmeras. É um investimento 

muito grande, são quase 1800 câmeras no campus universitário. Para que nós 

tenhamos uma tranquilidade é preciso gastar muito dinheiro. Hoje duas coisas que se 

gastam muito dinheiro são a segurança e a limpeza”. (Entrevista com Prof. 

Montizuma). 

  

O investimento tem sido pensado em sua esfera quantitativa e qualitativa, uma 

vez que as tecnologias de vigilância disponíveis encontram-se em patamares 

diferenciados de qualidade na definição e campo de cobertura da imagem: 

“Inclusive vão ser adquiridas algumas câmeras mais sofisticadas que possamos 

identificar até a fisionomia, placa do carro. Teve um caso de sequestro de uma 

professora há três anos, era um dia de chuva, mas se tivéssemos esse sistema, como ele 

é interligado a polícia civil, pela placa poderia saber se aquele carro era roubado. E 

ele era roubado” (Entrevista com Prof. Montizuma) 

  



As tecnologias de segurança (câmeras e alarmes) são o foco central de 

argumentação do Sr. Pedro Paulo Correa de Souza (diretor da empresa Krohnos) 

sobre a segurança na UFSC. Segundo ele, a política de segurança da UFSC se apoiou 

fortemente na expansão dos sistemas eletrônicos para reversão de crimes como furtos e 

roubos de carros. Aproximadamente 1.500 câmeras monitoram áreas externas e internas 

aos prédios da UFSC. 

  

Quatro características aparecem como legitimadoras do processo de segurança 

via câmeras e alarmes: 

  

1. A eficácia do controle de delitos ante o alcance em relação a vigilância humana.  

2. A sensação de segurança para a comunidade acadêmica 

3. o custo-benefício em relação a contratação de vigilantes terceirizados 

4. A moralização do comportamento pelo controle 

  

Segundo o entrevistado, delitos com taxas importantes no passado caíram bruscamente 

por conta da expansão do sistemas de câmeras e alarmes, tais como violações de salas e 

laboratórios, depredação do patrimônio público, furto de objetos e roubo de carros. 

As saídas para a diminuição dos delitos no campus passam pela conjunção de 

tecnologia e inteligência. Investimentos na área de iluminação, criação de rotas seguras, 

etc são importantes mas de nada valem sem uma forte política de inteligência que venha 

a mapear as causas e as muitas modalidades do fenômeno do crime no campus. 

  

Por fim, o entrevistado insistiu no ponto da falência das políticas de segurança pela falta 

de integração das tecnologias disponíveis e destas com a atuação dos vigilantes. para 

ele, a UFSC sofisticou o modelo de segurança ao optar pela ampliação das câmeras e 

alarmes, mas não investiu no projeto de integração destas múltiplas tecnologias. O 

entrevistado não desenvolveu muito a questão referente aos problemas específicos de 

segurança na UFSC em comparação com outros estabelecimentos do ensino superior. 

Apenas informou que os problemas são parecidos e, principalmente, o modelo de 

segurança tende a migrar nacional e internacionalmente para a integração de múltiplos 

sistemas eletrônicos de vigilância com a operacionalização de um contingente humano 

mínimo. 

 



 

 

 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O movimento sedutor da lógica social hegemônica em grande parte centrada no 

fetiche do consumo põe em contraposição e as vezes em alinhamento as realidades, 

social, política, econômica, cultural e, de acesso a bens e serviços daqueles que vivem o 

cotidiano da universidade e aqueles que vivem o cotidiano do entorno. Para os mais 

abastados do entorno a universidade se transformou em um problema porque gera 

acontecimentos (realidades) violentos e manifestações coletivas que interferem 

diretamente no convívio comunitário local, enquanto que para um contingente da 

população do entorno em sua grande maioria desprovida dos sistemas de inserção social 

que promovem acessos aos bens e serviços, muitas vezes os básicos, a universidade para 

além de uma possibilidade, mesmo que remota, de melhoria de vida via estudo, se 

transforma em uma possibilidade real de subsistência via praticas criminosas.  

Não seria exagero metafórico circunscrever alguns espaços estudantis – a 

exemplo dos grandes campus universitários brasileiros, como um terreno fértil e apto ao 

cultivo das mais diversas tipologias da violência social contemporânea. Os 

acontecimentos violentos envolvendo a comunidade estudantil no geral e, a 

universidade no particular demonstram que existem nesse meio a intercorrência de 

violência estrutural, política, social, econômica, física, psicológica, de gênero...etc. Por 

outro lado, considerando a questão do desenvolvimento urbano e a massificação 

demográfica das grandes cidades é possível vislumbrar raízes esclarecedoras sobre a 

sociabilidade ou, a realidade violenta vivida pela comunidade universitária 

brasileira.  No caso da UFSC a ocupação elitizada e não elitizada do entorno tornou-a 

uma ilha aberta em todos os ângulos – o que para uma universidade pública representa 

uma condição ideal desejada  para a segurança pública um problema a ser solucionado. 

É notório que o desenho institucional da UFSC implantado na década 1960, sofreu 

significativas alterações em sua planta, todavia, parecem não ter sidos providencias para 

a questão da segurança. O aumento de cursos de graduação e pós-graduação fez com 



que o cenário mobiliário da universidade se estendesse significativamente, centros e 

prédios administrativos foram construídos, e milhares de alunos, oriundos do Brasil e do 

exterior foram acolhidos, passaram a conviver juntos e produzir as harmonias 

e desarmonias do convívio coletivo. Nesse sentido, a universidade se tornou uma 

cidade onde iguais e diferentes vivem uma realidade específica e genérica ao mesmo 

tempo. Todavia, mover-se pelo bonde da expansão urbana não foi um privilégio 

somente da Universidade, seu entorno também foi arrebanhado e conduzido pelos 

trilhos deslizantes do crescimento econômico. Os efeitos sociopolíticos desse 

crescimento geral sonhado como solução, na medida em que contribui para expandir as 

condições materiais – institucionais das universidades e promover o acesso discente, 

transforma-se também em um problema, pois com ele a violência social passa a compor 

o cotidiano da universidade.   

Cabe aqui, uma observação sobre o modelo de desenvolvimento estrutural da 

Universidade e sua relação com a prevenção às violências, muitas construções 

universitárias avançaram sem considerar o crescimento e as possibilidades de segurança 

aos seus ocupantes.  As construções e a distribuição da ocupação da área da UFSC 

parecem não observaram critérios de prevenção à criminalidade. Na atualidade temos 

uma universidade literalmente aberta em meio a uma realidade social que tende a se 

fechar cada vez mais frente às ações sociais criminosas.  

 

Nesse sentido, a atualidade o mundo universitário para além dos movimentos 

políticos e pedagógicos que lhe é inerente mostra-se também contornado pela 

problemática das violências e põe em evidência a questão da segurança na órbita do 

cotidiano estudantil, assim a UFSC – Florianópolis tem sido, também um espaço 

gerador de experiências violentas. As percepções colocadas pelas plataformas 

midiáticas e policiais (principalmente pela polícia ostensiva – militar) desenham a 

Universidade como um campo também produtor de violências.  

Em entrevista, quando perguntado sobre a percepção da Polícia Militar sobre 

segurança e violências no campus da UFSC – o Coronel Araújo Gomes da Polícia 

Militar de Santa Catarina ressalta que os dispositivos de segurança existentes são 

voltados a proteção do patrimônio e não diretamente para proteção e segurança das 

pessoas. Segundo ele o campus UFSC-Florianópolis se apresenta como um campo fértil 

para o exercício de práticas criminosas e à produção de insegurança, pois nesse espaço 

está formado [...] O triângulo do crime da teoria situacional. Você tem alvos desejados 



e vulneráveis, ambientes favoráveis a execução do crime o que facilita ou estimula, só 

fica faltando o ofensor disposto e capaz[...]  

O terceiro elemento da teoria citada não produzido diretamente pela 

universidade surge das entranhas do entorno elitizado e não elitizado. Outro fator que 

aparece na problematização de Araújo Gomes diz respeito ao fato de que o movimento 

cotidiano percebido pela Polícia Militar no espaço da universidade diverge por 

completo da realidade vivida por grande parte de seu entorno (comunidades 

empobrecidas), esse contraste cria uma simbiose geradora de oportunidades tanto para a 

relação não violenta como para a relação violenta. Desse modo, o campus da 

UFSC/Florianópolis parece representar uma vitrine exposta a “céu aberto” e que 

desperta distintos interesses, vontades e oportunidades. A expressão concreta dessa 

condição é verificável pelos índices de violências típicas de logradouros abertos dos 

centros urbanos que têm sido praticados dentro do espaço da Universidade, como por 

exemplo: o roubo, o estupro, a venda de entorpecentes, assaltos, ameaças, coação, 

tráfico de drogas, entre outros. 

Para os mais abastados do entorno a universidade se transformou em um 

problema porque gera acontecimentos (realidades) violentos e manifestações coletivas 

que interferem diretamente no convívio comunitário local, enquanto que para um 

contingente da população do entorno em sua grande maioria desprovida dos sistemas de 

inserção social que promovem acessos aos bens e serviços, muitas vezes os básicos, a 

universidade para além de uma possibilidade, mesmo que remota, de melhoria de vida 

via estudo, se transforma em uma possibilidade real de subsistência via práticas 

criminosas.  

Não seria exagero metafórico circunscrever alguns espaços estudantis – a 

exemplo dos grandes campus universitários brasileiros, como um terreno fértil e apto ao 

cultivo das mais diversas tipologias da violência social contemporânea. Os 

acontecimentos violentos envolvendo a comunidade estudantil no geral e, a 

universidade no particular demonstram que existem nesse meio a intercorrência de 

violência estrutural, política, social, econômica, física, psicológica, de gênero...etc. Por 

outro lado, considerando a questão do desenvolvimento urbano e a massificação 

demográfica das grandes cidades é possível vislumbrar raízes esclarecedoras sobre a 

sociabilidade ou, a realidade violenta vivida pela comunidade universitária brasileira.   

No caso da UFSC a ocupação elitizada e não elitizada do entorno tornou-a uma 

ilha aberta em todos os ângulos – o que para uma universidade pública representa uma 



condição ideal desejada  para a segurança pública um problema a ser solucionado. É 

notório que o desenho institucional da UFSC implantado na década 1960, sofreu 

significativas alterações em sua planta, todavia, parece não ter sido providência para a 

questão da segurança.  

O aumento de cursos de graduação e pós-graduação fez com que o cenário 

mobiliário da universidade se estendesse significativamente, centros e prédios 

administrativos foram construídos, e milhares de alunos, oriundos do Brasil e do 

exterior foram acolhidos, passaram a conviver juntos e produzir as harmonias  e 

desarmonias do convívio coletivo. Nesse sentido, a universidade se tornou uma cidade 

onde iguais e diferentes vivem uma realidade específica e genérica ao mesmo tempo. 

Todavia, mover-se pelo bonde da expansão urbana não foi um privilégio somente da 

Universidade, seu entorno também foi arrebanhado e conduzido pelos trilhos deslizantes 

do crescimento econômico. Os efeitos sociopolíticos desse crescimento geral sonhado 

como solução, na medida em que contribui para expandir as condições materiais – 

institucionais das universidades e promover o acesso discente, transforma-se também 

em um problema, pois com ele a violência social passa a compor o cotidiano da 

universidade.   

Cabe aqui, uma observação sobre o modelo de desenvolvimento estrutural da 

Universidade e sua relação com a prevenção às violências, muitas construções 

universitárias avançaram sem considerar o crescimento e as possibilidades de segurança 

aos seus ocupantes. As construções e a distribuição da ocupação da área da UFSC 

parecem não observaram critérios de prevenção à criminalidade. Na atualidade temos 

uma universidade literalmente aberta em meio a uma realidade social que tende a se 

fechar cada vez mais frente às ações sociais criminosas.  

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Anexo I 

Na tabela 01 podemos ter uma noção da variação dos dados mais básicos nas 

instituições de ensino superior no Brasil e seus integrantes (docentes, servidores 

técnico-administrativos e matrículas ofertadas)  

  

  

Tabela 01. Variações no Número de Instituições de Ensino Superior, 
Docentes Servidores Técnico-Administrativos e Matrículas no Brasil 1995-
2015. 
  

  

  

Total de Pessoas 

19

95 894 

161.6

45 

218.0

85 

1.759.

703 

2.139.

433 

20

15 

 

2.36

4  

 

401.2

99  

 

420.6

39  

 

8.027.

297  

 

8.849.

235  

V

ar
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çã
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264,

4% 

248,3

% 

192,9

% 

456,2

% 

413,6 
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Fonte: INEP/Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação. Elaboração dos 

autores. 
 


