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RESUMO 

 

A sensação de insegurança afeta a vida da sociedade como um todo, mas em certos locais essa insegurança se 

agrava, principalmente devido à falta de políticas públicas e aplicação de modelos atrasados e arcaicos que não 

atendem as demandas do convívio pacífico da sociedade. O presente trabalho tem por finalidade compreender 

como é a perspectiva de segurança na Faculdade UnB Planaltina (situada em uma região administrativa do 

Distrito Federal) e suas imediações segundo à comunidade acadêmica, ouvindo o público inserido na 

universidade, identificando possíveis naturezas criminais vivenciadas no campus e imediações e conhecer se a 

atual condição dessas áreas afeta a vida da comunidade acadêmica e o que pode ser feito para amenizar possíveis 

problemas. A metodologia seguiu a abordagem quali quantitativa e foi aplicada no formato de questionário 

Online divulgado entre a comunidade acadêmica através da rede social Facebook e contou com questões 

objetivas e subjetivas, sendo que oitenta e cinco pessoas responderam ao questionário. Também foram analisadas 

algumas discussões, referentes ao tema segurança, dos membros da universidade na rede social em questão. Os 

resultados mostraram que a comunidade acadêmica se sente insegura nas imediações da FUP devido às situações 

de violência já vivenciadas. Os resultados mostram ainda que muitas pessoas que vivenciam situações de 

insegurança optam por não registrar o Boletim de Ocorrência. Pode-se concluir que os membros da comunidade 

acadêmica que responderam ao questionário sentem-se mais seguros quando percebem a presença da polícia nas 

proximidade da FUP, mas que essa ronda ocorre de forma insatisfatória. Foi possível perceber que a comunidade 

acadêmica toma suas providencias para evitar viver situações de violência, uma dessas práticas é fazer o 

percurso pra FUP em grupos, já que segundo eles, isso inibe as tentativas e realizações de assaltos, umas das 

situações de violência mais comuns nos deslocamentos para à FUP. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O Papel da segurança Pública 

 

A sensação de insegurança afeta a vida da sociedade como um todo, mas em certos 

locais essa insegurança se agrava, devido ao alto índice de acidentes e a falta de segurança 

pública. 

A Constituição Federal do Brasil define que segurança pública é um dever do Estado, 

constituindo em direito e responsabilidade de todos, exercido para preservar a ordem pública 

e incolumidade das pessoas e o patrimônio (BRASIL, 1988). 

O dicionário Aurélio da língua portuguesa (2008) descreve que segurança é: 

“Conjunto das ações e dos recursos utilizados para proteger algo ou alguém; o que serve para 

diminuir os riscos ou os perigos; Aquilo que serve de base ou que dá estabilidade ou apoio a 

ação ou efeito de tornar-se seguro;” Em outras palavras segurança é o estado qualidade ou 

condição de quem ou do que está livre de perigos, incertezas, assegurado em que nada há a 

temer. 

Ambientes que desenvolvem o processo Ensino-aprendizagem, tais como: escolas, 

universidades, institutos de ensino, entre outros, devem pautar-se por locais seguros e livres 

de qualquer natureza criminal, pois são locais que reúnem um número expressivo de pessoas 

que formam a comunidade acadêmica (alunos, professores, funcionários e público externo) 

com os mais diversos objetivos: estudo, pesquisa, trabalho, debates, reuniões, eventos 

culturais, entre outros.  

O presente trabalho tem por objetivo compreender como é a perspectiva, segundo a 

comunidade acadêmica, em relação à segurança na Faculdade UnB Planaltina e suas 

imediações, com a análise do questionário respondido pelos participantes da pesquisa, que 

identificou: 1º a diversidade de posicionamentos quanto a atual aplicação de políticas que 

impedem o cometimento de práticas criminais no campus e ruas adjacentes; 2º as principais 

naturezas criminais que a comunidade acadêmica possivelmente vivenciou ou foi vitima 

nestas áreas e 3º as atitudes apontadas como necessárias para que a comunidade acadêmica 

sinta-se segura dentro e nas imediações da FUP, como por exemplo deslocar em grupos. 

 O anseio de realizar a pesquisa ocorreu após o pesquisador vivenciar alguns relatos 

de situações de insegurança e discussões em várias comunidades acadêmicas do campus na 

rede social facebook, dos quais foram colhidos os principais relatos e posteriormente 

adaptados pelo autor no texto para a garantia do sigilo das informações. Além disso, todos os 

comentários adaptados foram devidamente autorizados pelos respectivos emissores 

respeitando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido elaborado para a finalidade do 

estudo dos comentários.   

A pesquisa aqui apresentada também surgiu da necessidade de conhecer se a atual 

condição de segurança da FUP e imediações (interna e externa) afeta a vida dos estudantes, 

professores, funcionários e demais pessoas que diariamente fazem uso do espaço físico e o 

que pode ser feito para amenizar possíveis problemas. Até o presente momento, nenhum outro 

trabalho, focado na questão da segurança, havia sido realizado no campus da FUP. 
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1.2. Objetivo Geral 

 

Analisar a perspectiva da comunidade acadêmica em relação à segurança no campus, 

através de informações extraídas de questionário aplicado e discussões em redes sociais. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

 Conhecer se a atual condição de segurança da FUP e imediações afeta a vida da 

comunidade acadêmica e o que pode ser feito para amenizar possíveis problemas; 

 Compreender a atual necessidade de se discutir frequentemente o tema segurança em 

um ambiente com infinitas finalidades (ensino, trabalho, lazer, cultura...) proposto 

pelos envolvidos;  

 Identificar as possíveis naturezas criminais sofridas pelos frequentadores do campus 

e imediações, objetivando buscar padrões que impeçam tais prejuízos e alcancem 

uma melhor sensação de segurança nestes espaços. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Breve Histórico da Faculdade UnB Planaltina 

 

A Faculdade UnB Planaltina (FUP), é um campus inaugurado no dia 16 de maio de 

2006 graças ao Plano Básico de Expansão da UnB proposto em 2005, e essa 

“descentralização” da Universidade de Brasília surgiu antes mesmo da implantação do 

planejamento estratégico do Governo Federal de expansão do ensino superior no país, mais 

conhecido como Reuni (Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) cujo decreto 

é 6.096/2007. No Brasil, após o surgimento do Reuni, houve um aumento significativo de 

universidades e institutos federais distribuídos por muitos estados. 

 No Distrito Federal, atualmente três (3) cidades foram beneficiadas com a expansão 

da Universidade de Brasília: Planaltina, Gama e Ceilândia, respectivamente. O atual projeto 

político do Governo Federal para a Educação não impede que no futuro outras cidades 

também recebam campus novos.  

O campus da FUP está situado na cidade satélite de Planaltina-DF, distante 40 Km de 

sua sede em Brasília (campus Darcy Ribeiro, fundado na capital federal em 21 de abril de 

1962). No total, são 30 hectares de área na entrada da cidade ficando às margens do bairro 

Vila Nossa Senhora de Fátima. A FUP está inserida em duas importantes áreas de preservação 

ambiental: a Estação Ecológica de Águas Emendadas e do Parque Recreativo Sucupira. Além 

disso, conta atualmente com quatro (4) cursos de graduação: Ciências Naturais, Gestão do 

Agronegócio, Gestão Ambiental e Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) e dois (2) 

cursos de pós-graduação: Mestrado em Ciências de Materiais e Mestrado e Doutorado em 

Educação Ambiental. 
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Do público total do campus, sua grande maioria é formada por alunos, professores, 

funcionários e membros da comunidade que fazem uso do espaço interno e externo 

(biblioteca, auditório, xerox, lazer, entre outros) pois, além de ser local de estudo e trabalho 

para muitos, tem como pilar básico servir a comunidade com projetos e ações culturais. Toda 

essa dinâmica no campus ocorre diariamente sem que qualquer pessoa precise de autorização 

para uso da maioria dos espaços. 

Atualmente, a FUP é composta por 95 docentes, 1.258 discentes, sendo 419 de 

Ciências Naturais - CN; 306 de Gestão do Agronegócio - G. Agron.; 282 de Gestão. 

Ambiental - G. Amb; 251 de Licenciatura em Educação do Campo - LEDOC; 51 funcionários 

de carreira (técnicos administrativos) e 33 terceirizados.  

Como apresentado anteriormente, o local é frequentado por muitas pessoas e 

consequentemente acaba sendo demandando políticas que atenda todo público.    

 

 

2.2. A Segurança na Faculdade UnB Planaltina 

 

Como mostrado nos dados, o campus em questão é um local amplo e que atende 

diversos públicos com as mais diversas finalidades. 

Quando pretende-se estudar a questão da segurança de forma mais precisa, evitando-

se generalidades, é importante dividi-la e analisar individualmente suas espécies (segurança 

pública, segurança privada, segurança em ambientes de ensino, entre outros), levando em 

consideração suas particularidades para que consequentemente obtenha-se com maior 

exatidão tais informações. A espécie escolhida que serviu para o estudo é a questão da 

segurança em um campus universitário e suas imediações. Para que ocorresse uma maior 

probabilidade na correta interpretação dos dados analisados, o melhor foi entender como 

ocorre a demanda das políticas e necessidade de execução dos processos de segurança no 

meio. Para tal, a melhor forma escolhida foi a obtenção dos dados diretamente no ambiente 

foco de estudo (FUP e imediações). 

O índice de violência em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, é 

extremamente elevado. A violência cresce em disseminação, magnitude e frequência. Esse 

índice preocupante eleva a violência a um grave problema de Saúde Pública, e suas 

consequências não se limitam às crescentes taxas de mortalidade, mas englobam sequelas 

biopsicossociais e morais em nível pessoal, familiar e coletivo (YUNES; RAJS, 1994 apud 

MILANI 2004). 

É comum constatar relatos de universitários que já vivenciaram situações de 

violência dentro e fora de estabelecimentos de nível superior que frequenta. Pesquisas 

revelam que é comum ocorrer práticas de violência dentro da faculdade. 

Uma pesquisa apresentada por Cubas, Alves, Carvalho, Natal e Castelo Branco 

(2013) mostrou o caso de um estudante assassinado dentro da USP- Universidade de São 

Paulo em 2011 e depois desse acontecimento optou-se pelo policiamento comunitário. Outro 

fato recente ocorreu ainda neste ano na própria UnB Campus Asa norte, no qual uma jovem 

foi assassinada pelo ex namorado dentro de um laboratório. Diante dessa situação foi 

repensado o papel do policiamento dentro da Universidade, pois muitos percebem que essa é 

uma necessidade que poderia evitar situações semelhantes a esses assassinatos. 

De acordo com Cubas et al (2013), as universidades precisam aplicar políticas de 

segurança precisas e satisfatórias, pois são espaços que constantemente sofrem problemas de 

segurança. 
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Indaga-se o seguinte questionamento: Como oferecer uma Universidade segura a 

toda a comunidade acadêmica, sem com isso utilizar do policiamento ostensivo em seu 

interior? 

 

2.3. Polícia não entra em Universidades: Necessidade/ Resistência 

 

Desde que ocorreu a Ditadura Militar na década de 60, a Universidade de Brasília e 

seus membros são contra a utilização constante da força policial dentro de suas imediações. 

Durante esse período muitos estudantes foram torturados e os professores impedidos de 

realizarem suas aulas de forma autônoma. 

O documentário Barra 68 - Sem Perder a Ternura, mostra um pouco do que 

aconteceu durante aquela época, mas há questionamentos quanto essa resistência em não se 

aceitar o policiamento, diante de diversas questões de insegurança e violência que afetam 

diariamente os estudantes. 

Em 2010 foi realizado um seminário na UnB que discutiu essa questão, pois a 

resistência a utilizar a segurança oferecida pela polícia é uma questão histórica e nesse 

seminário foi criado um documento que traz pontos de vista sobre a necessidade de se ter 

policiamento dentro da UnB. 

Devido a isso, para muitos membros da universidade, há a reprovação de que as 

forças policiais façam patrulhas nas áreas da UnB, ocorrendo de forma infrequente e somente 

após casos que causam repercussão na mídia e que impactem a própria comunidade 

acadêmica.  

No ano de 2006 foi inaugurado o campus UnB Planaltina, na cidade de Planaltina DF 

e desde então, há muitos relatos de estudantes que sofreram algum tipo de violência nas 

proximidades da FUP.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Quando se fala de segurança, seja ele em qualquer segmento: segurança pública, 

segurança no trabalho, segurança educacional; para que haja uma correta interpretação dos 

dados a serem analisados, o melhor é entender como esses processos de segurança devem 

ocorrer. E a melhor forma para isso acontecer é a obtenção direta dos dados no ambiente de 

estudo. 

Foi realizada uma pesquisa exploratória para obtenção de informações, exatamente 

porque esse tipo de pesquisa busca conhecimentos acerca de fenômenos de pouco 

conhecimento. O delineamento da pesquisa seguiu métodos qualitativos, mas usou meios 

quantitativos na obtenção e organização dos dados, já que além de buscar as informações 

numéricas sobre os dados de segurança, foi feito também um estudo aprofundado das causas 

desses números (Boente; Braga 2004). 

Houve um delineamento do público a participar da pesquisa e de acordo com Barbato 

(2008), esse é um diferencial marcante na pesquisa qualitativa. 

No método de pesquisa qualitativa é normal e frequente que o pesquisador procure 

entender os fenômenos, segundo as informações que os participantes contribuem no momento 

da coleta de informações, ou seja, é a partir desse momento que ele (pesquisador) tem a 

capacidade de defender sua interpretação segundo o que os fenômenos estudados apontaram.  



 
 

5 
 

A escolha pela pesquisa qualitativa se deu porque neste método a obtenção dos 

dados, em sua maioria, são feitos no próprio local de origem da informação e também porque 

o trabalho possui estudo de enfoque social, e levando para a questão da segurança em um 

campus universitário, objetivo do presente trabalho, o melhor foi estar inserido na pesquisa 

durante todo o processo de obtenção de dados. Além do mais, durante o desenvolvimento de 

um estudo de pesquisa qualitativa projeta-se um corte temporal-espacial de determinado 

fenômeno a ser estudado. (JOSÉ, 1996 Apud MANNING, 1979, p. 668). O objeto de estudo é 

feito levando-se em consideração uma parte específica do todo (segurança em um campus 

universitário e suas imediações, consequências da segurança, tipos de segurança...) e não de 

forma ampla (segurança pública). Além disso, deve ser limitado por um período de lapso 

temporal que os fenômenos ocorrem para a devida caracterização do estudo. 

 

3.1. Participantes 

 

A pesquisa atingiu um total de 85participantes, ficando disponível por 15 dias, 

iniciado no dia 19 de setembro e término no dia 03 de outubro do presente ano. 

 

 

3.2. Materiais, Instrumentos e Técnicas De Pesquisa 

 

Para análise dos dados foi criado um questionário e disponibilizado na internet e, 

dentro do próprio questionário foi feito um TCLE Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (Apêndice1), no qual os participantes declaram ter ciência de que os resultados 

da pesquisa seriam utilizados para fins acadêmicos, mas o participante não precisaria se 

identificar para responder a pesquisa. 

O questionário ficou disponível por 15dias, tendo como meios de divulgação 

murais, redes sociais facebook e Whatsapp, além de ter sido feito convite pessoal às pessoas 

encontradas no campus. 

O questionário contou com doze questões, sendo que apenas a primeira era 

subjetiva, ou seja, permitia com que o participante escrevesse sobre o tema segurança 

pública. As demais questões eram de marcar a opção e oferecia a oportunidade do 

participante escolher o item “outro”, como alternativa para que o mesmo pudesse descrever 

com suas palavras. O questionário se encontra no Apêndice 2. 

Segundo Gil (1999, p.128) “questionário é definido como a técnica de investigação 

por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, cujo 

objetivo é obter o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas e 

situações vivenciadas.” 

 

3.3. Procedimentos para Construção dos dados  

 

A Análise do roteiro foi feito agrupando as questões que tinham mais semelhanças e 

dessa forma foi organizado a forma de responder aos objetivos propostos no trabalho. Com 

esses agrupamentos foram criados temas centrais para discutir os temas de acordo com a 

literatura existente. 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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4.1.  Relatos dos estudantes que motivaram a pesquisa 

 

Ultimamente, muitas pessoas, principalmente alunos e pessoas sem vínculo com a 

FUP (comunidade usuária dos espaços do campus), tem relatado nas redes sociais que o 

campus se tornou um local inseguro, com o trânsito de pessoas suspeitas em seu interior e 

adjacências e o cometimento de atos ilícitos penais, principalmente o tráfico ilícito de 

substâncias entorpecentes e roubos que, segundo eles, ocorrem a qualquer hora do dia, 

principalmente nas ruas que cortam o campus. Apesar da lei atual do Brasil não permitir o uso 

e venda de substâncias entorpecentes, não é difícil flagrar o uso dessas substâncias em locais 

dentro do próprio campus, segundo comentários analisados. Os espaços da FUP são locais de 

acesso às salas, laboratórios, biblioteca, xerox, cantina e auditório, utilizado por alunos, 

professores e pessoas da comunidade, inclusive crianças.  

A repugnação do uso de substâncias proibidas no campus são, em sua grande 

maioria, dos próprios alunos, conforme comprovação pela pesquisa aplicada e relatos nas 

redes sociais. 

Alguns alunos tem se expressado, principalmente através de comentários em redes 

sociais, contrários a falta de políticas de segurança no campus, sugerindo a presença de 

seguranças nas guaritas e controle na entrada e saída de pessoas no campus para que, 

consequentemente, diminua-se as chances do cometimento de ações criminais em seu interior. 

A aluna, de nome fictício Barbara, por exemplo, em um de seus comentários no facebook 

(grupo de participação pública: Faculdade UnB Planaltina) afirmou que a chance de te sido 

assaltada no estacionamento da FUP por dois homens que estavam próximo a ela era 

iminente. Segundo a mesma aluna em um de seus comentários: “no intervalo da aula, 

enquanto deslocava ao meu carro para pegar um material que havia esquecido, notei a 

movimentação de dois homens estranhos próximos de mim...eles me encararam. Fiquei 

apavorada e achei que ia ser assaltada por eles. Bati a porta do carro e saí correndo” (fala 

adaptada pelo autor). Após ter narrado no facebook a situação na qual havia passado, muitos 

alunos se solidarizaram com a colega Barbara, apoiando a ideia do controle na entrada do 

campus, enquanto outros afirmaram terem passado por experiências parecidas no campus.  

Apesar de várias pessoas apoiarem a ideia no controle de entrada no campus, muitos 

outros comentários com opiniões contrárias surgem, contrapondo a opinião de Barbara e 

demais colegas, surgindo inclusive comentários ofensivos ao grupo em questão. Outro 

participante do grupo diz que Bárbara está sendo “preconceituosa e querendo pregar a 

segregação de pessoas em um espaço público” (fala adaptada pelo autor), em um evento que 

ela mesmo não saberia precisar se realmente aconteceria. Um terceiro participante sugere que 

Barbara desista de seu curso e não frequente mais o campus por achar que o mesmo lhe 

oferece riscos. Vários comentários surgem com opiniões fortes; uns inclusive são facilmente 

identificáveis como atingindo direitos à honra dos participantes, entre os quais difamação aos 

que sugeriram mudanças. Um membro do grupo, de nome Laila, diz não concordar com o que 

a aluna Barbara narrou e argumentou que a FUP deve ser um ambiente de fácil acesso pela 

comunidade: “os incomodados e preconceituosos que se retirem; as universidades federais 

em sua essência devem servir a comunidade e não se deve fechar os portões à eles” (fala 

adaptada pelo autor).  

 

Outros relatos de alunos que presenciaram ou foram vítimas do cometimento de 

algumas naturezas criminais são conclusos quanto à falta de segurança na FUP e adjacências. 

É comum ouvirem-se de alguns membros, principalmente daqueles que dependem de 

transporte público, que os mesmos procuram estudar no turno diurno ao invés do noturno, 
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tendo em vista os riscos potenciais que aquele período oferece, principalmente nas ruas 

adjacentes à FUP.  

 

Dentre os que foram vítimas de roubo, boa parte apontou as ruas adjacentes à FUP 

como sendo os locais preferidos dos autores para o cometimento dessa natureza criminal. 

Afirmaram ainda, que os principais objetos alvos dos meliantes são celulares e mochilas. 

Muitos desses alunos sugerem uma maior ostensividade das forças de segurança pública nos 

locais. O aluno Robert, de Gestão Ambiental, em uma de suas afirmações diz: “precisamos da 

ronda de policiais na frente e no interior da Fup...mês passado mesmo (julho), tive o celular 

levado por dois jovens enquanto subia para pegar ônibus” (fala adaptada pelo autor). Os 

alunos Caíque e Julia, disseram que precisam formar grupos para irem embora juntos. “À 

noite, quando termina as aulas, fico esperando meus colegas para irmos juntos pra parada; 

se andamos sós, podemos ser vítimas de assalto” (fala adaptada pelo autor).  

Para os participantes, a presença policial inibe o cometimento de ações delituosas 

tanto no campus quanto nas imediações da FUP. Os gráficos abaixo mostram, 

respectivamente, o quanto os participantes notam a presença de rondas policiais naqueles 

espaços e como é a dinâmica de deslocamento no campus e adjacências. Vinte e cinco 

participantes (25), ou seja, 29,4% do total que responderam a alternativa, informaram que 

transitam pelo campus em grupo, diminuindo as chances de serem vítimas de possíveis 

crimes. Isso confirma o relato dos alunos Caíque e Julia, em comentários acima que foram 

extraídos do facebook. 

 

 

 
  Gráfico 1: policiamento                                                                Gráfico 2: locomoção 

  Fonte: autor                                                                                   Fonte: autor 

 

Voltando à questão da segurança, é possível fazer a identificação de dois grandes 

grupos nas discussões acerca do tema: os que defendem mudanças na política de segurança da 

FUP e os que são contrários à ela. Além do mais, é possível notar que a rejeição por 

mudanças nos processos que poderiam potencializar os efeitos da segurança no campus, são 

em sua maioria, defendidos por alunos contrários a presença policial no campus e que 

segundo eles, eventuais mudanças poderiam prejudicar o convívio da comunidade com a 

universidade. 

A rejeição da presença policial no campus por um grande número de alunos que 

afirmam que a polícia é “truculenta”, “agindo contrários à lei em muitos momentos” e que a 
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presença dos mesmos na FUP poderia desencadear “conflitos” é um assunto que virou tema 

para discussões nos corredores da FUP e redes sociais. Esses comentários podem ser 

facilmente extraídos das redes sociais e debates promovidos casualmente no campus. No dia 

08 de setembro do presente ano, foi realizada às pressas no auditório da FUP, graças à 

intensas trocas de opiniões a respeito da segurança no campus, um debate promovido por 

representantes do Centro Acadêmico de Ciências Naturais sobre o tema e com a defesa de 

posicionamentos que quase sempre apresentavam-se em contraposição. Alguns participantes, 

não satisfeitos com a falta de políticas que pudessem ser implantadas no campus, informaram 

que a reunião realizada não levou a sério a demanda de todos, principalmente do grupo de 

pessoas que são a favor da presença de policiais no ambiente universitário, pois sequer ouve a 

extensão do convite aos representantes dos órgãos da segurança público para o debate (polícia 

militar e civil). 

Como Fadul (2007) defende em seu trabalho sobre a ligação da universidade, 

comunidade e segurança pública, do que ela chamou de três relações, a autora diz que a 

universidade apesar de fazer pesquisas sobre os aspectos da insegurança, não prima pela 

construção dos trabalhos em cooperação com os membros da segurança pública, ignorando-os 

muitas vezes. “[...] pode-se dizer que apesar da existência de pesquisas neste campo, há um 

certo isolamento ou distanciamento da universidade, dos pesquisadores, com relação aos 

órgãos da segurança pública” (p. 35). 

Quando perguntado aos participantes se a equipe de segurança da FUP seria capaz de 

suprir as demandas de segurança no campus, mais da metade, 56,5%, informaram que 

“pouco”, como mostra o gráfico: 

 

 

Gráfico 3: Equipe de segurança  

Fonte: autor 

 

Atualmente, existem muitas demandas de criação de políticas públicas de segurança 

em estabelecimentos de ensino superior e consequentemente surgem projetos de lei que 

tratam do assunto. Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 4454/2016, de 

autoria do Deputado Alberto Fraga, que cria o Batalhão Universitário da Polícia Militar do 

DF, cujo as atribuições seriam voltados pela ordem pública nas instituições de ensino 

superior, após o caso do assassinato da estudante Louise Ribeiro dentro da Universidade de 

Brasília, morta por seu ex namorado. Ambos eram estudantes da UnB. Segundo o mesmo 

autor é necessário a criação de um setor voltado para as instituições de ensino, dado ao 

elevado índices criminais nestes locais (BRASIL. 2016). 
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A deputada Andreia Zito do PSDB-RJ vai mais além. Ela cria a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) 38/11 sugerindo a alteração do artigo 122 da CF88, somando ao rol de 

instituições de segurança pública a Polícia Universitária, cujo trabalho seria o patrulhamento 

dos campi das 64 universidades federais, dos 38 institutos federais de educação e demais 

instituições de ensino à época. Para ela, as universidades federais são inseguras (BRASIL. 

2011). 

 

4.2.  A Pesquisa colocada em Prática  

 

O questionário contendo a pesquisa foi divulgado na rede social facebook, 

especificamente em dois grupos da FUP: Ciências Naturais – UnB e Faculdade UnB 

Planaltina – Fup, sendo que somente este último é aberto a qualquer participante. Além do 

mais, foram afixados sobre murais no campus informações a respeito da pesquisa.  

A pesquisa ficou disponível no dia 19 de setembro de 2016, às 13h e foi encerrada no 

dia 03 de outubro do presente ano. Totalizando 15 dias de participação. Foi atingido um total 

de 85 participantes que responderam ao questionário de forma voluntária e online, dos quais 

89,4% se declaram discentes da FUP e apenas 4,7% (4 participantes) eram professores; os 

demais, frequentadores do campus sem vínculo e funcionários. Dos alunos que responderam, 

52,6% (41 participantes) são do curso de Ciências Naturais; 30,8% são do curso de Gestão do 

Agronegócio; Gestão Ambiental 6,4% e apenas 1,3% do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo. Sete participantes (7), declaram ser de outros cursos, ou seja, 9%. 

 

 

Gráfico 4: Perfil da comunidade acadêmica 

Fonte: autor 
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4.3. O que é Segurança? 

 

A primeira questão do questionário era de resposta discursiva e pedia para que o 

participante definisse segurança, segundo suas concepções. Um dos participantes respondeu 

que: “Segurança seria a sensação de poder ir e vir para qualquer lugar sem se preocupar em 

ser coagido ou abordado por terceiros”. Outro participante respondeu que: “Ser livre para 

andar sem ter medo”. Isto está de acordo com que é descrito na Constituição Federal de 1988, 

mostrando que todos temos direitos e responsabilidades na preservação da ordem pública.  

 

 

Gráfico 5: Situações de violência 

Fonte: autor 

 

Como mostra o gráfico 5, mais da metade dos participantes da pesquisa já vivenciou 

ou presenciou algum tipo de situação de insegurança na FUP e/ou imediações: 54 % relataram 

já terem presenciado tráfico ou uso de drogas nestes espaços, enquanto 11,4% relataram que 

já foram vítimas de roubo. 

Em contrapartida, o gráfico abaixo aponta que apenas 12,5% registrou boletim de 

ocorrência ao ser vítima de alguma dessas situações de insegurança. É comum as vítimas de 

violência não registrarem B.O. devido ao medo que ficam em tornarem-se vítimas novamente. 

Segundo Kahn (2005) apenas 1/3 dos crimes que ocorrem no Brasil são registrados no BO: 

 
Para que um crime faça parte das estatísticas oficiais são necessárias três etapas 

sucessivas: o crime deve ser detectado, notificado às autoridades policiais e por 

último registrado no boletim de ocorrência. Pesquisas de vitimização realizadas no 

Brasil sugerem que, em média, os organismos policiais registram apenas um terço 

dos crimes ocorridos, percentual que varia de acordo com o delito. Além disso, o 

aumento das estatísticas oficiais de criminalidade podem estar refletindo flutuações 

causadas por práticas policiais mais ou menos intensas, ou por modificações de 

ordem legislativa, ou administrativa (p.4). 

 



 
 

11 
 

 

Gráfico 6: Registro de B.O. 

Fonte: autor 

 

No caso da FUP não foi diferente, muitas vítimas, por medo ou porque terão grande 

dificuldade de conseguir devolução do bem material (em caso de roubos), optam por não 

registrar o BO. 

Ocasionalmente, manifestações em campus universitários provocados por estudantes 

e transmitidos pela mídia, provocam a insatisfação da presença policial nesses eventos. Da 

mesma forma, muitos estudantes são contra o policiamento ostensivo nos campus mesmo em 

tempo de normalidade. Uma pesquisa feita pelo Datafolha1 em novembro de 2011 com 

estudantes da USP aponta que 58% deles apoiam a presença policial no campus, enquanto 

36% eram contra; 0,6% não opinaram ou ficaram com dúvida (AZEVEDO. 2011). 

Os participantes da FUP na pesquisa, em sua maioria, apontaram serem a favor da 

presença policial no campus, semelhante ao que responderam os alunos da USP no estudo 

realizado pelo Datafolha em 2011.    

 

 

Gráfico 7: Rondas policiais 

Fonte: autor 
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Quando perguntados de que forma a FUP poderia promover a segurança em sua área, 

dos 71 participantes que responderam a alternativa; 29 participantes (40,8%), disseram que 

seria através de rondas policiais em seu interior; enquanto: controle na entrada 19 (26,8%); 

debates 14 (19,7%), oficinas 6 (8,5%) e palestras 3 (4,2%), respectivamente como mostra o 

gráfico. 

 

 

Gráfico 8: Promoção de Segurança 

Fonte: autor 
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5. Considerações Finais 

 

Apesar das inúmeras opiniões que muitas vezes entram em contraposição, o direito à 

livre expressão, direito de todos e garantido pela nossa Constituição Federal de 1988, deve ser 

respeitado. O presente trabalho apesar de ter transcrito a defesa de dois grandes grupos (os 

que defendem mudanças na política de segurança e/ou se sentem inseguros na FUP e 

imediações e os que são contrários a ela) é relutante em defender ambas as opiniões de seus 

membros. Isso não quer dizer que uma grande maioria não deve ser beneficiada simplesmente 

porque existe a defesa de dois ou mais grupos que defendem seu ponto de vista. E como 

mostra os resultados da pesquisa, a grande maioria dos participantes são a favor de mudanças 

na aplicação de políticas de segurança no campus, o que deve ser respeitado pela minoria. 

Importantíssimo para o convívio pacífico da comunidade acadêmica são os debates 

promovidos para seus membros a respeito do tema segurança. Nos dias atuais um dos 

principais fatores fundamentais para um ensino de qualidade é a dinâmica sistemática dos 

processos de ensino-aprendizagem livres de situações de insegurança em qualquer unidade de 

ensino. Consequentemente, os membros desses estabelecimentos de ensino com seus ensejos 

educacionais serão moldados diariamente para que no futuro possam ter o prazer de 

manifestar suas experiências educacionais de respeito ao ser humano, surgindo novos 

cidadãos críticos capazes de tornar um mundo melhor com suas ações aprendidas em locais 

livres de insegurança. 

O resultados apontaram também que algumas posturas individuais, como por 

exemplo andar em grupo, diminuem as chances dos alunos serem vítimas de ações criminais 

no campus e adjacências. Enquanto isso, muitos participantes sentem a falta do policiamento 

ostensivo nesses mesmos locais, o que poderia tornar o ambiente mais seguro. 

Até o presente momento, nenhum outro trabalho, focado na questão da segurança, 

havia sido realizado no campus da FUP e houve a conclusão de que a maior parte da 

comunidade acadêmica acredita que a conscientização e mudança de paradigma são capazes 

de ocasionar uma maior sensação de tranquilidade e consequentemente um melhor uso desses 

espaços de ensino e convivência por toda comunidade acadêmica. A linha que este trabalho se 

propôs a desenvolver deve ser ponto de partida para o contínuo estudo do tema por outros 

pesquisadores, pois é algo de muita relevância para a comunidade acadêmica. 

Os comentários mais polêmicos e debatidos na rede social facebook acerca do tema 

segurança na FUP foram analisados e adaptados, obedecendo a critérios que os deixaram 

fielmente confundidos com os relatos fiéis de seus emissores, colocados no texto somente 

após autorização por escrito dos mesmos, ou seja, seguindo padrões éticos e critérios rígidos 

para elaboração e divulgação final do trabalho nos mais variados ambientes educacionais 

presentes.     
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APÊNDICES 

Apêndice 1 

TCLE- Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

Prezado (a) senhor (a), Meu nome é Fernando Barboza Granjeiro, sou aluno de Licenciatura 

em Ciências Naturais da Faculdade UnB Planaltina e estou realizando uma pesquisa sobre as 

percepções de segurança no Campus da UnB Planaltina, sendo essa pesquisa parte do meu 

TCC- Trabalho de Conclusão de Curso, cuja temática é as percepções de segurança da 

comunidade acadêmica da Faculdade UnB Planaltina. Sou orientado pela Professora Gislâine 

Cardoso Claudio. 

 

Sua participação na pesquisa é voluntária e garanto que seus dados serão mantidos em sigilo. 

Sinta-se à vontade para responder ao questionário que segue, caso não se sinta à vontade em 

responder alguma das perguntas, você pode deixa-la sem resposta. 

Meu e-mail é: fernando.granjeiro@gmail.com e fico a disposição caso tenha alguma dúvida 

ou ainda, queira saber mais sobre essa pesquisa. 

 

CONSENTIMENTO DO/A PARTICIPANTE * 
DECLARO que fui esclarecida/o quanto aos objetivos e procedimentos do estudo pelo 

pesquisador e CONSINTO aminha participação neste projeto de pesquisa, sendo que estou de 

acordo em responder as perguntas do questionário, publicação em revistas científicas e/ou 

formação de professores. 

SIM, estou de acordo com o TCLE 

 

Apêndice 2 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

1. Como você descreve segurança? 

2. Você se sente seguro no interior da FUP (estacionamento, praça, restaurante, quadra 

esportiva, banheiros, salas, auditórios, xerox, etc)? 

3. Você se sente seguro nas imediações da FUP (ruas, parques, parada de ônibus)? 

4. Já vivenciou ou presenciou situações de risco e/ou insegurança na FUP e imediações? 

5. Se foi vítimas de uma dessas situações de insegurança, registrou B.O.? 

6. Como você costuma transitar nas imediações da FUP? 

7. Você acha necessário a presença de rondas policiais no interior do campus da FUP? 

8. Com que frequência você nota a presença de policiamento nas imediações da FUP? 

9. E sobre a equipe de segurança (funcionários) presentes na FUP: ela supre a demanda 

de segurança? 

10. De que forma a FUP poderia promover a segurança? 

11. Em qual padrão de participação você se enquadra: 

12. Se for discente, qual seu curso? 

Exemplo de categorias: conceito de segurança; situações de risco. 


