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Os cursos noturnos e a segurança na USP

O trágico assassinato do estu-
dante Felipe Ramos de Paiva,
do curso de Ciências Atua-
riais, na Cidade Universitá-

ria, deve precipitar a busca de soluções
para o problema dos cursos noturnos
na USP, no qual o da segurança tem cará-
ter primordial. Deve-se, no entanto, evi-
tar soluções pontuais e imediatistas.

A extensão territorial da Cidade Uni-
versitária e a maneira aleatória com que
foram construídos os prédios dos insti-
tutos e faculdades colocam obstáculos
sérios para uma solução tanto dos pro-
blemas de segurança quanto dos acadê-
micos e administrativos no período no-
turno. Os instrumentos de apoio ao en-
sino não funcionam no período notur-
no como no diurno: as bibliotecas, em
geral, fecham às 21h; os serviços de

apoio à graduação e os de secretaria e
sessões de alunos também não funcio-
nam durante todo o período das aulas.

Na maioria dos câmpus das universi-
dades americanas, as aulas teóricas são
ministradas quase que exclusivamente
em um prédio ou conjunto de prédios
vizinhos. Para essa área se deslocam qua-
se todos os estudantes. Aulas de labora-
tório são dadas nas unidades em horá-
rios convenientes.

A adoção de um sistema de uso do
espaço nesses moldes na Cidade Univer-
sitária daria condições para a implanta-
ção de um efetivo sistema de segurança,
mantendo-se uma guarda fixa nessa
área e uma móvel nas outras cujo horá-
rio de atividades deveriam ser comuni-
cados previamente. Essa reorganização
do espaço físico facilitaria também a re-

formulação dos currículos e dos servi-
ços de apoio acadêmico aos estudantes,
principalmente para os do noturno.

Hoje em dia é quase impossível mon-
tar uma grade curricular flexível e inter-
disciplinar, pois a dispersão geográfica
atual das unidades no câmpus torna in-
viável o deslocamento dos estudantes.

A discussão sobre a segurança na Ci-
dade Universitária é antiga. Na gestão
Hélio Guerra Vieira, este articulista foi
membro de uma comissão do Conselho
Universitário da USP encarregada de
propor diretrizes para um plano de segu-
rança do câmpus. Essa comissão entre-
vistou-se com o secretário de Seguran-
ça na época, Manoel Pedro Pimentel, e
elaborou um documento que foi entre-
gue ao reitor. Uma das recomendações
era a de constituir guarda universitária

que não portaria armas, mas que se-
ria treinada por membros da Polícia
Militar, que também lhe dariam reta-
guarda. Para esse fim, seria firmado
convênio entre a USP e a Secretaria
de Segurança. A guarda foi constituí-
da, mas o convênio e o treinamento
da guarda não foram realizados.

Soluções de caráter acadêmico pre-
cisam ser precedidas pela ampliação
dos serviços acadêmicos no período
noturno e, primordialmente, pela re-
formulação dos serviços de seguran-
ça, para os quais é fundamental a reor-
ganização geográfica das atividades
no câmpus.
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A organização geográfica
das atividades na Cidade
Universitária é fundamental
para a reformulação dos
serviços de segurança
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Filial do Cordon Bleu no Rio
vai formar chefs brasileiros

● Atual reitor da USP, João Gran-
dino Rodas propôs instalação de
catracas na Faculdade de Direito
do Largo São Francisco em
2008, quando era diretor da uni-
dade, no centro da cidade.

A proposta surgiu depois que o
assalto à mulher de um profes-
sor da faculdade foi levado à con-
gregação, instância máxima de
deliberação. “Só não passou por-
que estudantes foram contra e
fizeram pressão”, diz o diretor do
Centro Acadêmico XI de Agosto,
Gabriel Landi, de 19 anos.

Atualmente o prédio funciona
com vigilantes privados e por-
tões liberados, sem relatos de
violência.

“É sempre complicado propor
medidas de restrição de acesso
à universidade pública. Como
limitar acesso a serviços públi-
cos oferecidos?”, questiona. / F.M.
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Universidades se blindam contra crime
Enquanto USP discute segurança, Unesp e Unicamp ampliam parceria com PM; UFRJ tem vigias armados e UFPE, câmeras com som

● Alckmin
O governador de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin (PSDB), criticou
ontem a resistência de parte do
Conselho Gestor da USP à pre-
sença da PM no câmpus. “É res-
quício do período autoritário.”

Estudantes da São
Francisco vetaram
catracas em 2008

SEGURANÇA NOS CÂMPUS. Investimentos

Tecnologia. Universidade de Brasília tem um batalhão da Polícia Militar há dez anos e agora se prepara para comprar câmeras

Unicamp. Câmpus é monitorado com apoio de 240 câmeras UnB. Investimento de R$ 1,3 milhão em rede de segurança USP. Vigilância do câmpus é feita pela Guarda Universitária

Câmeras de vigilância, catra-
cas, seguranças à paisana e,
em alguns casos, policiamen-
to armado já fazem parte da ro-
tina de universidades públi-
cas e privadas. A “blindagem”
dos câmpus começou antes
mesmo da morte do estudante
da Universidade de São Paulo
(USP) Felipe Ramos de Paiva –
assassinado na quarta-feira
no estacionamento da Facul-
dade de Economia, Adminis-
tração e Contabilidade – e ago-
ra tende a se intensificar.

As outras duas universidades
estaduais de São Paulo, a de Cam-
pinas (Unicamp) e a Paulista
(Unesp), já adotam medidas de
segurança ainda consideradas ta-
bu na USP. Ambas contam com
vigilância da PM e, em breve, po-
dem ter circuitos de câmeras in-
tegrados aos sistemas de segu-
rança pública do Estado.

Na Unicamp, foram gastos R$
3 milhões para instalar 240 câme-
ras. A novidade pode ser a recep-
ção das imagens por um monitor
dentro do 7.º DP de Campinas.
“Foi minha sugestão”, diz o dele-
gado Tadeu Brito Almeida. Ele
relata que já existe contato onli-
ne com a universidade. “Antes
mesmo de se fazer o BO, recebo
um e-mail sobre o que houve.”

Almeida afirma que a parceria
com a Unicamp fez o número de
furtos e roubos cair 80% nos últi-
mos dois anos. Ele orientou a co-
locação de caixas eletrônicos
apenas na zona bancária do câm-
pus e procurou se aproximar dos
alunos, alertando os que vêm de
cidades pequenas sobre como se
portar em Campinas. A PM tam-
bém passou a fazer rondas no lo-
cal. Procurada, a universidade
preferiu não se manifestar.

Já na Unesp, o câmpus de Bau-

ru conta com policiamento da
PM há seis meses. Há ainda uma
base policial 200 metros distan-
te do local. O diretor da Faculda-
de de Engenharia, Jair Wagner
de Souza Manfrinato, propôs

um projeto que deve tornar a vigi-
lância mais efetiva nos câmpus
da instituição: câmeras com soft-
ware que reconhecem placas de
veículos. Os dados seriam repas-
sados a bancos de dados de ór-
gãos de segurança, que pode-
riam checar se o carro é roubado.

Enquanto a tecnologia não é
aplicada, a Unesp em Bauru tem
caixas eletrônicos desligados
nos fins de semana. Já no câm-
pus de Rio Claro, eles foram reti-
rados após onda de assaltos.

Na capital paulista, a Universi-
dade Federal de São Paulo

(Unifesp) tem projeto para insta-
lar catracas e base da PM nas pro-
ximidades do câmpus da Vila Cle-
mentino, na zona sul, por onde
circulam 30 mil pessoas por dia.

Outros Estados. A Universida-
de de Brasília (UnB) está inves-
tindo R$ 1,3 milhão em um siste-
ma de câmeras para conter, so-
bretudo, o roubo de veículos. Es-
se “big brother” é um dos refor-
ços na segurança do câmpus de
quase 4 milhões de m². A UnB
nunca registrou mortes, mas já
foi alvo de estupros, sequestros

e roubos à mão armada.
Um batalhão da PM está há

mais de dez anos no câmpus. Po-
rém, em 2010 o número de ocor-
rências quase dobrou, chegando
a 30 ao mês. A PM estima que
mais de 90% delas se referem a
roubo no interior de veículos –
toca-fitas, bolsas, estepes e ou-
tros objetos. Neste ano, foi aber-
ta concorrência para compra das
primeiras 15 câmeras.

A estratégia já é adotada no Re-
cife. A Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) terá 240
novas câmeras neste ano no câm-

pus e também no entorno. A
UFPE já conta com 32 câmeras
com som, que permitem avisar
alunos em situação de risco.

Na Universidade Federal do
Rio de Janeiro (UFRJ), seis viatu-
ras da PM já fazem policiamento
e foi sugerido crescer o efetivo,
para complementar o trabalho
de cem vigilantes armados na
Ilha do Fundão. Na Universida-
de do Estado do Rio (UERJ) são
160 homens. / WILLIAM CARDOSO,

FÁBIO MAZZITELLI, VANNILDO

MENDES, ALFREDO JUNQUEIRA e

ÂNGELA LACERDA
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Faculdades particulares põem seguranças na rua, na C3 }
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