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A Universidade Mackenzie vai
adotar neste ano um sistema de
catracas para aumentar a segu-
rança do câmpus, localizado no
limite dos bairros da Consola-
ção e de Higienópolis, região cen-
tral da capital. A mudança será
feita com aval dos universitá-
rios, após uma pesquisa em que
estudantes e funcionários tive-
ram de responder se eram favorá-

veis ao controle mais rígido de
acesso à instituição.

De acordo com a universida-
de, 87% dos colaboradores e
69% dos alunos foram favorá-
veis à adoção de catracas, previs-
ta para ocorrer até o fim deste
ano. O câmpus principal do Mac-
kenzie tem cinco portões de en-
trada, dois na Rua Itambé, um na
Rua Piauí, outro na Rua Maria An-

tonia e o da Rua da Consolação.
“Votei que podia ter porque é

uma alternativa, mas não sei se
vai resolver problemas de segu-
rança”, afirma Priscila Carro, de
20 anos, aluna do 3.º ano de Enge-
nharia de Produção. “Se eu pedir
a liberação de entrada para um
amigo ou parente e outros fize-
rem o mesmo, vai liberar para to-
do mundo e a catraca perde o sen-

tido”, diz.
Outros dois colegas de classe

de Priscila também votaram
“sim” para as catracas, mas guar-
dam as mesmas dúvidas. “Per-
guntaram ‘vai ter mais seguran-
ça no câmpus se tiver catraca?’.
Ficava difícil responder não”,
lembra Daniel Lopes, de 25 anos.

A instalação de um controle
mais rígido no acesso ao câm-

pus, porém, está longe de ser con-
senso. “A universidade tem a ca-
racterística de ser aberta, igual à
USP. Com a catraca, a gente vai
se sentir meio controlado”, diz
Tiago Ricciarelli, de 21 anos, alu-
no do 4.º ano de Arquitetura.

O controle de acesso ao câm-
pus universitário por meio de ca-
tracas é bastante polêmico. “Um
sistema como esse de controle
de entrada e saída de alunos po-
de servir também para barrar os
estudantes inadimplentes nas
universidades e faculdades parti-

culares”, afirma Victoria Weisch-
tordt, vice-presidente da Asso-
ciação dos Professores da PUC.

Dos seis câmpus da PUC-SP,
dois têm catracas – Barueri e So-
rocaba. A direção diz que só no
último o sistema funciona por
uma exigência local. Na Universi-
dade Metodista e na ESPM, tam-
bém há catracas. “Muitos fala-
vam que não era necessário, mas
foi importante”, diz Diego Salga-
do de Carvalho, integrante do
Centro Acadêmico de Jornalis-
mo da Metodista. / F.M. e W.C.

● Mackenzie
Tem sistema de monitoramento
por meio de câmeras, vigilantes
dentro e fora do câmpus (even-
tualmente à paisana) e prevê a
instalação de catracas em seus
portões até o fim deste ano.

● PUC-SP
Tem vigilantes no câmpus (even-
tualmente à paisana), sistema
de câmeras em quatro dos seis
câmpus e só usa catraca em um
deles por uma necessidade lo-
cal, segundo a pró-reitoria.

● ESPM
Vigilantes dentro e fora do câm-
pus, alguns com motos, monito-
ramento com câmeras, controle
de entrada por meio de catracas
e serviço de transporte até a
estação de metrô mais próxima.

Adoção de catracas nas entradas é polêmica
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Faculdades
particulares
põem vigias
até nas ruas
Para garantir segurança, instituições
infiltram agentes à paisana entre alunos

Além de cartões magnéticos de
identificação, catracas para con-
trole do acesso e câmeras de mo-
nitoramento, universidades par-
ticulares de São Paulo amplia-
ram estratégias de segurança di-
versificando o trabalho de vigi-
lantes. Em algumas instituições,
seguranças já fazem rondas e
marcam presença até fora dos li-
mites do câmpus, em espaços pú-
blicos do entorno frequentados
pelos universitários – e também
deixam o uniforme de lado para
se infiltrar “à paisana” no meio
dos alunos.

No Mackenzie, o uso dos segu-
ranças nas áreas públicas foi ins-
tituído há alguns anos no prédio
da pós-graduação, localizado na
Rua Maria Borba, quase na fren-
te do Elevado Costa e Silva (Mi-
nhocão), região central. A ideia,
de acordo com a universidade, é
adotar uma postura ostensiva pa-
ra inibir as ações de criminosos.

Na noite de sexta-feira, quatro
seguranças transitavam entre a
Maria Borba e o acesso da Rua
Amaral Gurgel para a Rua da

Consolação. “Ainda que não seja
função da instituição educadora
o trabalho fora de seus muros, é
uma área de grande trânsito de
professores e alunos e não pode-
mos fechar os olhos a isso. Tenta-
mos colaborar de alguma manei-
ra”, diz Maria Lúcia Vasconce-
los, ex-reitora do Mackenzie e
atualmente professora da uni-
versidade. “Não são pessoas ar-
madas e ninguém está querendo
fazer o papel da polícia. Eles es-
tão ali muito mais para uma fun-
ção inibidora”, afirma.

Na Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM), as
três quadras que separam o pré-
dio da graduação da Estação Vila
Mariana do Metrô viraram alvo
de monitoramento frequente de
seguranças da instituição. O cor-
redor, dizem os alunos, tem um
histórico de crimes e, à noite, é
ainda mais problemático. “Mo-
tos fazem rondas pelos princi-
pais trajetos dos alunos, quando
chegam e saem da escola”, diz o
diretor de Extensão e Opera-
ções, Ismael Rocha.

Infiltrados. Na Pontifícia Uni-
versidade Católica (PUC), o pró-
reitor de Cultura e Relações Co-
munitárias, Hélio Deliberador,
afirma que, após o assassinato
do universitário na USP, enviou
um ofício ao reitor, pedindo o
aprimoramento de ações que já
vêm sendo tomadas, como a ins-

talação de câmeras em todos os
seis câmpus da universidade –
dois deles ainda não têm.

O pró-reitor não quis infor-
mar o número de seguranças e
câmeras existentes no câmpus
de Perdizes, o maior de todos,
pelo qual circulam 5 mil pessoas
por dia, na zona oeste. Questio-

nado sobre se havia vigilantes “à
paisana” entre os universitários,
respondeu: “Fazemos um traba-
lho de inteligência. Tanto com a
Polícia Civil, quando é apresenta-
do mandado judicial, quanto
com nosso próprio quadro”.

Ao contrário da maioria das
universidades particulares, a

PUC-SP não faz o controle de
acesso dos alunos por meio de
catracas. “O território da univer-
sidade tem de estar integrado à
comunidade”, diz. “A nossa segu-
rança não se faz por meio das ca-
tracas, mas de um diálogo perma-
nente com a Polícia Militar, a Po-
lícia Civil e a Prefeitura.”

Assim como a PUC, o Macken-
zie também adota, ou pelo me-
nos já adotou por um período,
seguranças à paisana, afirmam
os estudantes. A tática teria sido
usada no ano passado como res-
posta a uma série de furtos no
câmpus de celulares e note-
books de estudantes, alguns den-
tro da sala de aula. A universida-
de diz não dar detalhes de seu
sistema de segurança. / FÁBIO
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Prevenção. Seguranças do Mackenzie na Rua Maria Borba, perto do Minhocão: proteção para os alunos da universidade
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