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RESUMO 

As cidades passaram por transformações nos últimos tempos, em uma etapa de organização do 

processo social. Esses espaços são locais sociais específicos que convém um caráter público, nisso 

devem ser abertos a todos, fazendo interação com diferentes grupos sociais. O aumento da violência 

urbana se trata de uma realidade em nosso cotidiano, e nas universidades têm-se aumentado a 

sensação de insegurança nas pessoas que frequentam este local. Nesta vertente, nos deparamos em 

diferentes espaços no Campus de Campina Grande da UFCG em que se percebe uma espécie de 

medo entre as pessoas que o frequentam em que também se registram a violência contra as mesmas 

e contra o patrimônio. Neste trabalho tem por base desenvolver uma análise e a identificação de 

ocorrências ao nível de insegurança que ocorrem neste campus, no qual foi realizado uma pesquisa 

quanti-qualitativa sendo direcionada a comunidade acadêmica dessa localidade, com o objetivo de 

coleta de dados acerca do tema aqui debatido.  

     . 

Palavras-chave: Campus Universitário; Segurança; Espacialização. 
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ABSTRACT 

Cities have undergone transformations in recent times, in a stage of organization of the social process. 

These spaces are specific social places that should be a public character, in that they must be open to 

all, interacting with different social groups. The increase in urban violence is a reality in our daily 

lives, and in universities there has been a growing sense of insecurity among the people who attend 

this place. In this section, we come across different spaces in the Campina Grande Campus of the 

UFCG in which one perceives a kind of fear among the people who attend it, in which also the 

violence against them and against the patrimony are registered. This work is based on the 

development of an analysis and the identification of occurrences at the level of insecurity that occur 

in this campus, in which a quantitative-qualitative research was conducted, being directed to the 

academic community of that locality, with the purpose of collecting data about the subject here 

debated. 

 

Keywords:  University Campus; safety; Spatialization.  
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INTRODUÇÃO 

As cidades passaram por grandes transformações no decorrer da história, 

especialmente no que se refere as funções dos seus ambientes de uso público no qual há uma 

organização de um processo social que reage a si mesmo e a um mesmo tempo, 

caracterizando-se como produto e reprodutor de materialidades e relações sociais existentes 

(LIMA,2015).           

Cada local possui uma ambiência própria, sendo baseada em articulações de muitos 

fatores visíveis e invisíveis que se impregnam e definem sua identidade, influenciando o 

comportamento das pessoas. Esta ambiência é composta por aspectos físicos, culturais, 

sociais, muitos dos quais operam de modo inconsciente (THIBAUD, 2004).   

 Os espaços públicos são palco de interações sociais de um tipo específico. A 

especificidade deve-se ao seu caráter público, ou seja, aberto a todos e pela possibilidade de 

interações com desconhecidos. Portanto, espaços privados, são restritos aos familiares e aos 

conhecidos. Esses dois ingredientes dos espaços públicos – abertura e interações com 

estranhos – convergem para uma relativa imprevisibilidade das interações e, não raro, para 

o conflito. Por essas razões, ainda que os espaços públicos sejam abertos a todos há restrições 

sociais que emergem no processo de interação e que fazem com que os diferentes grupos 

sociais não frequentem todo e qualquer espaço público de um mesmo modo (ANDRADE & 

BAPTISTA, 2015) devido a diferentes eventos, entre os quais a violência tem se destacado 

por influenciar diretamente no uso desses espaços.     

O aumento da violência urbana é, de fato, um tema constante no cotidiano do povo 

Brasileiro e isso se materializa no cotidiano das universidades cujo espaço vem sendo cada 

vez mais influenciado pelo aumento da insegurança medo das pessoas de transitarem. 

 Apesar de ser um ambiente com vigilância própria no qual os usuários tenderiam 

ficar mais tranquilos, as universidades públicas passaram a ser alvos de assaltos e até outros 

tipos de crimes, fazendo assustar as pessoas que frequentam esse local de ensino, forçando 

assim aumentar a segurança desse local.         

As universidades públicas são equipamentos coletivos de ensino, pesquisa e extensão 

que desempenham um importante papel na qualidade de vida da população. A ausência ou a 

precariedade de segurança nesses espaços tem efeitos negativos nas formas de convivência 

social, implicando no confinamento da comunidade. 
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Ao longo dos anos em que cursamos o curso de Geografia e nos deparamos de 

diferentes espaços do Campus Central da UFCG, Pudemos perceber a materialização da 

insegurança expressos nas mudanças de hábitos dos usuários e nos diferentes registros de 

violências contra as pessoas (comunidade acadêmica) e contra o patrimônio. Tal fato nos 

incentivou a desenvolver a presente pesquisa tendo como objetivo principal analisar e 

identificar as ocorrências e o nível de segurança que se apresenta o campus I da UFCG e 

como a insegurança pode refletir na vida da comunidade acadêmica que frequenta esse local. 

   

Além da introdução e considerações finais, o texto está dividido em três capítulos. 

No primeiro (A influência da sensação de insegurança na apropriação do espaço), traz um 

retrato do cenário da insegurança no Brasil, as formas de violências, assim caracterizando 

como se comportar no espaço, até chegar no modo de Universidade e suas possíveis 

soluções. 

 No segundo capítulo (Procedimentos metodológicos) relata a metodologia aplicada para 

a realização dessa pesquisa, as formas, o conteúdo aplicado, toda a forma que completou para a 

complementação dos dados obtidos para saber a opinião sobre a insegurança que transmite no 

campus De Campina Grande UFCG. 

No terceiro e último capítulo (A análise da insegurança do campus I da UFCG: o grupo focal 

como recurso técnico) relata uma ponte feita da insegurança dos espaços públicos de ensino 

no Brasil para a falta de segurança no campus de Campina Grande da UFCG, fatos ocorridos, 

locais mais vulnerais e possíveis soluções para ter uma segurança para todos que frequentam 

o campus I da UFCG.          

Ao avaliar toda a estrutura de insegurança que circula dentro do ambiente da UFCG, 

campus Campina Grande, foi planejado uma entrevista com grupo focal com os principais 

representantes de cada centro que fazem parte do campus I para se discutir essa temática e 

como resolver esse problema de insegurança que assola toda comunidade acadêmica.  

A outra estratégia foi aplicação de formulários com questionários no qual foi 

entregue a estudantes, servidores e professores com a temática sobre a segurança do campus, 

as perguntas foram baseadas em questionamentos de fatos acontecidos e soluções a ser 

executadas no campus, através desses questionários os dados foram gerados e tabelas 

realizadas para representa as opiniões divididas 
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 Não é de hoje que os eventos de violência caracterizam as sociedades em suas 

diversas relações cotidianas variando apenas de intensidade de evento influenciador.  

Durkheim (1995), descreve a violência como uma instituição humana baseada na 

preservação na expansão de conflitos e transgressores nas formas de personalidades e formas 

de punição que baseada nas leis não podendo ser exercida pelo estado sem explicação. Tem 

a política como forma de diálogo predominante, mas incapaz de resolver as situações de 

diferenças inerentes a natureza humana.        

 A modernidade tem um papel importante no questionamento da violência colocando 

uma inversão de política como o centro de conflitos forçando a identidade tornando a 

estrutura a violência ao estado nacional, tendo o estado como uma violência paroxística 

como e o exemplos das guerras e enfrentamentos violentos (Girard, 1990) tendo como 

principal articulador o Estado Nação que surge como legítimo portador das armas e da 

legislação criada para definir as regras do comportamento humano.     

A modernidade buscou regular ao máximo a violência e seus processos na 

cooperação exigindo a identidade coletiva capaz de repudia-lo a violência de forma explicita 

ao habito social, exercendo o Estado o domínio a violência.      

De acordo com Hobbes (2004), a modernidade não se caracteriza como um contrato 

social capaz de pacificar os conflitos, embora tenha a política de hegemonizar as relações e 

transformar a violência em forma de ação política, incorporando um arcabouço da instituição 

subjetiva ao monopólio da violência legal, sendo que a história tem retratado que não há 

como controlar a escala e formas de violência organizada, simbólica e de longa duração. 

 As formas de violência são organizadas, legalizadas e normatizadas transformando-

se em contra violência, sendo o sujeito e as identidades instrumentalizadas diretamente a 

política de violência, ainda que simbólica. Apesar disso, a tentativa de harmonização não 

funciona devido os grupos homogêneos que controlam uma grande estrutura de poder que 

simbolizam a violência, assim como os rituais religiosos simbolizam as formas de violência 

e conflitos de desvios fortalecendo a violência no hábito sócio – político – cultural dos 

sujeitos (Girard, 1990).   

Por um lado, à violência e a política são antíteses no qual são objetos que podem 

prescindir um do outro onde a política segundo a concepção de Hobbes (2004) se 

diferenciam em aspectos positivos não justificando no qual e capaz haver um contrato social 
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para evitar a guerra de forma institucionalizada em nome da ordem, fazendo que a ordem de 

violência e a política funcionem como fatores que sobrepõem os conflitos como forma de 

pactos de intermediação a violência.          

No que se referem as formas de definições de violência Morais (1985) & Tailler 

(2000) classificam a violência como instituição social, agressão física. Já a Organização 

Mundial de Saúde (OMS, 2002, P.5) classifica a violência como uso intencional de poder 

físico como ameaça de morte, psicológicos danos, lesões, transtorno e privações.  

 No período atual surgem expressões de violência decorrente da exclusão social e 

lutas de classe e da organização social que monopoliza os sujeitos e grupos de ordem e o 

caso dos comandos e divisões estruturais de gênero, de etnia, religião, classe e de 

nacionalidade, como forma de violência simbólica do poder.       

 Outro fator relevante são as escalas de violência internacional e local, onde de acordo 

com Adams (2003), a militarização para a guerra externa ou segurança interna tem 

correlações para, prática de lançar mão da ultraviolência comum que reitera os mecanismos 

para o aumento exponencial da violência em função de política e economia através da 

militarização que cumpre o papel destinado pelo estado em ações cotidiano na sociedade 

atual. No qual se tem a violência um caso para o estado pode combater e banir qualquer 

forma de errada implantando uma norma que se torne imune às críticas que legalize um 

conjunto da atuação de normas assim denunciando à violência e suas representações com 

determinadas características do status e manutenção trata-se que o poder que a violência 

exerce na sociedade, Imbert (1992), classifica a violência em três tipos a violência real sendo 

elas a que acontece na realidade cotidiana das pessoas sendo representada na teledramaturgia 

das telecomunicações; A formal embutida na própria produção da mídia e imagens. Chesnais 

(1981): classifica violência em quatro tipos: criminal, não criminal, coletiva, paroxística- a 

guerra.            

 Já Michaud (1998) define a violência como o “o uso da força à margem da lei 

definindo em três classes: 1) violência Sociopolítica difusa, 2) violência do poder, 3) 

violência contra o poder. No que se refere a ineficiência do estado contra o crime existe 

fissuras do poder estatal corroído pelo poder econômico privado e o desinteresse e o 

abandono e o caso das milícias do Rio de Janeiro contra o poder do estado as polícias civil 

e militares PMERJ e PCRJ, que não tem poder à altura de enfretamento às milícias e ao 

poder paralelo do Estado e aos grupos de interesses.      
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 A unificação e aos desvendamentos das disputas de poder e da violência legítima e 

ilegítima sendo de natureza polissêmica, a violência psicológica, criminalizada, consentida, 

interpessoal e da pobreza que são fatores para o entendimento necessário dos fatos praticados 

como o tráfico de Drogas, violência contra menores, os quais não são muito divulgados na 

mídia como nos casos dos crimes de colarinho branco e os atentados às torres gêmeas de 

Nova York em 2001.          

Segundo Bourdieu (1976) op cit Porto (p. 18, 2010) a violência é classificada em 

duas categorias: simbólica e física. Já Wieviorka, (1997) enfatizar que a violência como 

forma de denominação e forma de sobrevivência como forma de manifestação de não 

cidadania e não de relação social as manifestações de insegurança do medo.  

 A violência é tida como forma de resolução dos conflitos das relações sociais 

completando o âmbito das repostas da ausência e falhas que resultam as ações de violência 

como estratégia de representação do fenômeno constitutivo do ser humano em responde o 

espaço homogêneos como cita Machado (1993, p.132), que analisar a violência urbana como 

manifestação particular da violência em um espaço homogêneo.     

A partir das reflexões sobre a violência que foram propostas por Michaud (1999, 

p.08) a violência é concebida como objetiva e subjetiva sendo definida quanto ao espaço e 

grupo social tendo a banalização e as indiferenças.       

  Considerando a violência como um dos problemas sociais mais complexos da 

atualidade por envolver práticas cotidianas naturais e naturalizadas, e suas influencias na 

reestruturação dos espaços, especialmente os urbanos nos quais as representações sociais 

expressam maior visibilidade, tem estimulado o interesse de geógrafos pelo tema.  

 Para representar estas análises dos fenômenos da violência no atual contexto 

Brasileiro é necessário que o pesquisador esteja atento às realidades que a provoca e 

participar dos debates inerentes a estas, não esquecendo do importante destaque que tais 

acontecimentos trazem e ainda do papel das universidades em analisar os mesmos, de forma 

a conduzir um diagnóstico dessa violência que a cada dia tem penetrado nas próprias 

instituições públicas como no caso estudado da Universidade federal Campus de Campina 

Grande.           

 A Geografia tem como intuito estudar a violência a partir das múltiplas relações 

territoriais existentes, a fim de compreender a complexidade que a sensação de insegurança 

provoca de diversos espaços. Este estudo acerca da violência é relevante por caracterizar 
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como suas consequências podem nos afetar, contudo podemos afirmar que os conteúdos de 

valores ideológicos são responsáveis pelas diferentes representações sociais da violência 

real.             

  Nesse contexto, se cabe as ciências sociais a compreensão da violência como 

produto das relações sociais enraizadas no tecido social ramificando um conjunto social, 

cabe ao geógrafo a análise e explicação da espacialização desses eventos nas redefinições 

dos usos dos espaços.          

 Para isso, tem-se como ponto de partida que as redefinições de apropriação e 

produção do espaço estão relacionadas ao reconhecimento de que as práticas de violência se 

configuram de forma complexa ou singular, explicativas; conceituais e múltiplas que 

identifica as classes territoriais condicionantes de grupos sociais, fato que explica a 

concentração da violência no espaço físico ou como campo ou área urbana onde se aplica os 

termos geográficos que definem as escalas como cartografia ou mapas dos vitimização. A 

violência é, portanto, associada ao espaço social através da promoção da insegurança real e 

simbólica.  

A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO E A VIOLÊNCIA 

O processo de urbanização potencializou a difusão da violência devido aos fatores 

de interferências e influências nas cidades transformando os espaços urbanos em lugares 

tidos como perigosos no qual à sensação de medo exerce um caráter crítico ao direito a 

cidade influenciando em diferentes escalas tornando os espaços urbanos em lugares tidos 

como perigosos e sendo associados à pobreza a lugares tidos como favelas, guetos e 

comunidades onde vivem pessoas de baixa renda.       

 A pobreza, no entanto, não é o único problema que impacta os processos de produção 

dos espaços urbanos resultando os processos de exclusão social que interferem diretamente 

também nos problemas da urbanização que desempenhadas pelo poder do capital sobre os 

mais pobres que incidira diretamente a violência nos espaços urbanos desordenados e 

desiguais.          

Entretanto umas das questões que estão mais interligadas diretamente entre a 

produção do espaço urbano e a violência são a pobreza e as desigualdades sociais de cunho 

social no âmbito geográfico onde os processos de urbanização trazem as consequências 

negativas sobre os impactos de protestos violentos e a insatisfatórios por partes das 

populações mais pobres, onde a exclusão social provoca uma onda de repressão sobre as 
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camadas mais pobres em espaços onde a urbanização é precária de infraestrutura. Além 

disso, podemos observar que a urbanização dos espaços e os processos são diretamente 

influenciados pelas políticas públicas e sociais como nos casos da produção de espaços 

urbanos cercados em forma de vilas, vielas, condomínios horizontais que resultam também 

acessos livres aos espaços urbanos policiados.       

 As atividades da produção urbana interferem contidamente nas ações no viés nas 

práticas de violência como o controle social, o cerceamento que geram conflitos sociais 

devidos as desigualdades e tentativas de expulsão de comunidades pela especulação 

imobiliária, tráfico de drogas que direta ou indiretamente influenciam a urbanização dos 

espaços públicos urbanos.      

Segundo Carlos (2001), os espaços urbanos passam por transformações que 

modificam o cotidiano no qual interagem ao modo de consumismo e diversidade da 

geografia urbana de esvaziamento dos espaços urbanos.      

 Entretanto a relação da produção dos espaços urbanos e a violência está relacionado 

ao processo de globalização devido a fatores que geram uma contribuição decisiva a 

violência das cidades principalmente aos aspectos socioeconômicos.   

 A violência decorre na sociedade em complexidade da realidade criando um ciclo 

vicioso nas cidades pois a falta de segurança e a repressão por partes dos governantes aos 

seus habitantes no qual é o responsável pela sensação de insegurança afligindo seus 

habitantes, resultando em uma sociedade insegura.       

 A relação intima da produção dos espaços urbanos com a violência se estreitam com 

laços através das ruas que percorrem a vias urbanas das grandes cidades. Nesses espaços o 

caos reflete na criminalidade (furtos, homicídios, chacinas) intervindo direto e indiretamente 

nas experiências políticas de segurança pública e convivência urbana da violência.  

 A mercantilização da violência leva a falência da cidade afugentando a sobrevivência 

de seus habitantes onde compreendemos que a violência urbana nos espaços urbanos decorre 

também da cultura da violência sendo liderada por grupos armados, gangue e milicianos 

através do tráfico de drogas em bairros populares carentes e desprovidos da ação do poder 

público e do estado. O símbolo da violência na produção dos espaços públicos reitera a 

cultura do asfalto nas metrópoles onde a forças de resistência e a popularidade da nova 

urbanidade no terceiro milênio e casos de grupos como as gangues que intervém na 

valorização social das culturas de urgência (PEDRAZZINI & SANCHES,1998).  
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Deve-se considerar que algumas práticas dentre os especialistas divergem de 

dinâmicas territoriais dentro de espaços urbanos no qual o próprio espaço urbano leva a 

compreender os efeitos espaciais e sociais, nos quais as cidade levam práticas sociais e 

urbanísticas levando a ciência urbana e o seus modelos interferem no campo da violência e 

interagem em uma nova forma de prática do espaço urbano relacionado a violência onde um 

território transita no meio espaço urbano onde a pobreza social leva diretamente à associação 

ao tráfico de drogas, armas e formulando espaços urbanos diversos. 

Os espaços urbanos se associam diretamente a fatores da violência onde a sociedade 

contribui direta ou indiretamente aos habitantes do lugar que associam lugares violentos as 

favelas dos grandes centros urbanos no qual os bairros periféricos estão incluídos. 

Entretanto, os espaços urbanos na atualidade estão organizados de forma desestruturada 

onde a miséria a falta de infraestrutura urbana, altas taxas de densidades demográficas e as 

falhas nas políticas de segurança pública interferem nos contextos de violência crescente nos 

espaços urbanos.   

A urbanização dos espaços cresce a partir das demandas de sua população quando as 

taxas demográficas aumentam e um desses problemas das demandas e a violência nos 

espaços urbanos que se expandem e invadem as cidades e seus territórios e espaços criando 

pelas altas taxas de urbanização que ocorrerem no Brasil nas regiões mais pobres onde há a 

representação das cidades ricas e pobres onde a urbanidade criam abismos sociais, entretanto 

segundo (GRANOTIER,1980; DAVIS, 2004) em sua obra “Planeta das Favelas” a maior 

parte das populações urbanizadas habitam favelas não as mansões e sim locais mais precários 

das periferias urbanas que contrastam as mazelas sociais. 

 O medo nos espaços urbanos se inter-relaciona de forma que apresenta a violência 

como principal fator de desiquilíbrio da insegurança das populações, especialmente em 

lugares onde prevalece o domínio das drogas em escalas onde a população e superior nos 

bairros periféricos.      

A ideia de que a universidade seja o lugar promotor das oportunidades de sucesso 

intelectual e, portanto, material, pode ser compreendida através da tese da meritocracia 

escolar. Os estudantes, uma vez inseridos na educação formal e expostos, em condição de 

equidade, aos ensinamentos acadêmicos, teriam seu desempenho educacional devido ao 

merecimento individual de cada um. Nesse sentido, as estruturas de ensino comporiam um 
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sistema imparcial, difusor de um conhecimento lógico, objetivo e transmitido de forma 

igualitária a todo o corpo discente, cabendo a cada estudante zelar pelo seu desenvolvimento 

intelectual. Assim a universidade é tida como neutra, racional e distribuidora de 

oportunidades de ascensão social. A ela é atribuída a função de minimizar os “abismos 

sociais” das distâncias entre as classes econômicas, além de contribuir para a superação do 

atraso econômico, do autoritarismo e de manipulações ideológicas (GOURLART et al, 

2015). 

A questão do medo de transitar em espaço público é a mesma quando se observa no 

campus de Campina Grande da UFCG, quando se teria de ter um ambiente tranquilo no qual 

as pessoas que frequentam este local, transitam em suas mediações sem sofrer nenhuma 

sensação de insegurança. Decorrente a violência urbana enfrentada nas cidades, com o 

aumento da criminalidade e o consumo de drogas essas condições chegam as universidades 

públicas no qual levam a sensação de medo nas pessoas que frequentam esses locais. Na 

UFCG as pessoas que frequentam esta localidade se deparam com a fragilidade da 

insegurança que se enfrentam, como assaltos, sequestros, venda e consumos de drogas que 

são relatos de acontecimentos naquela localidade. 

Porém devemos levar em consideração os estudos acerca da violência em 

universidades públicas em relação ao sentido de segurança e insegurança dentro Campus 

Universitários não e questionável compreender a realidade das Faculdades Particulares, 

tendo em vista que o investimento de capital e maior que deparamos em lugares que cobram 

mensalidade ao mesmo tempo são lugares que dão visibilidade a pessoas que comentem atos 

de violência como os caos de assaltos, porém trabalhamos como lugares de valores 

agregados ao mesmo tempo temos o objetivo de analisar e refletir que as faculdades 

particulares estão inseridas em espaços que são investidos em segurança de seus usuários 

tendo em vista que são espaços privados que tem acessos a capital financeiro maior que os 

usurários da universidade pública, onde os proprietários das Faculdades Privadas investem 

mais políticas que promovam a segurança dos usuários dos espaços como a instalação de 

câmeras de monitoramento, cercas elétricas, pagamento e a contratação  de seguranças 

particulares, entretanto já nas as administração das Instituições Públicas de ensino superior 

investem mais em segurança para proteção do seu acervo patrimonial e não dos seus 

usuários. 
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Metodologias aplicadas ao trabalho científico: O grupo focal e os 

questionários como base para a pesquisa de análise do discurso. 
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 A metodologia desse trabalho tem a base do estudo qualitativo e quantitativo, no qual 

relacionou à compreensão, interpretação de comportamentos, opiniões e expectativas de 

indivíduos que fazem parte da comunidade acadêmica como: professores, técnicos 

administrativos e estudantes. O trabalho aborda as percepções acerca dos acontecimentos de 

insegurança e soluções que pode ser adotada no campus de Campina Grande da UFCG. 

Nessa pesquisa os agentes da observação e da ação no mundo, a partir, das posições em 

contextos diversos: “A pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o 

observador no mundo. Consiste em conjunto de práticas materiais e interpretativas que dão 

visibilidade ao mundo” (DENZIN et al., 2006, p.17). 

Através da pesquisa qualitativa, é possível apontar informações aprofundadas e 

ilustrativas, não precisando ser uma amostragem de grande extensão, mas, que seja capaz de 

trazer novas informações. Este tipo de abordagem trabalha com o universo de significados, 

motivos, crenças, valores e atitudes, correspondendo a um processo mais aprofundado na 

relação com os dados. 

A presente metodologia utilizada nesta pesquisa advêm de referências  bibliografias de 

ferramentas como livros sob o tema de segurança pública e violência urbana, também foram 

utilizados artigos científicos, dissertações,  monografias  enquadrado nesse tema.   

 A proposta dessa pesquisa é de abordar a insegurança no Campus I da Universidade 

Federal de Campina Grande, Enquanto procedimentos adotados para a realização da pesquisa 

buscamos inicialmente descrever, através de consulta ao portal de periódicos da Capes, 

plataforma sucupira, repositórios de universidades, reportagens que relatam fatos de violência  

ocorridos no local e no entorno  do campus I da UFCG e  aplicação de 100 questionários piloto 

semiestruturados com 12 perguntas no qual foi dividido e preenchidos por 50 alunos de cursos 

diversos, 25 professores de vários departamentos, e 25 técnicos administrativos de todo o campus, 

além disso foi realizado uma entrevista com grupo focal realizado na data 13 de junho de 2018 

na sala 100 do bloco AB, no qual foram convidados  solicitando o contato formalmente via e-

mail, telefone e pessoalmente por representantes da comunidade acadêmica do campus de 

Campina Grande entre eles tiveram presentes diretores de centros acadêmicos, centro de 

humanidades CH, Centro de ciências e Tecnologia CCT, Centro de engenharia Elétrica e 

informática CEEI, centro de tecnologia em recurso naturais CTRN,  representes dos estudantes 

universitários o diretório central dos estudantes DCE, o representantes dos sindicatos e 

associações de professores e servidores, dentre eles ADUFCG  (associação dos docentes da 

universidade federal de Campina Grande, o SINTESUF/INTERPB, sindicato dos trabalhadores 
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de educação superior  das instituições federais de ensino intermunicipais do estado da Paraíba, a 

Prefeitura Universitária (PU), PRAC  ( Pro Reitoria de assuntos comunitários) que representou o 

magnifico reitor Vicemario Simões. 

 Com isso participaram do grupo focal os representantes da comunidade acadêmica no 

qual participaram das entrevista do grupo  o técnicos administrativo Aguinaldo Ferreira da Silva 

da unidade acadêmica de petróleo no qual  representou o CCT, Ana Célia Rodrigues Ataíde da 

PRAC representando assim a reitoria, o prefeito universitário Mario de Sousa Araújo Neto, Maria 

de Lurdes Pereira representando o SINTESUF/INTERPB, e o estudante Willian Fernandes 

representado a categoria dos estudantes universitários.      

A entrevista do grupo focal foi realizado com apenas cinco convidados, no qual alguns 

representantes ficaram ausentes da entrevista, que teve a participação do grupo de pesquisa GIDS 

(Grupo de Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterretorial), sendo de extrema 

importância para a realização dessa pesquisa e organização das entrevista no qual teve a 

participação dos alunos Alisson Barbosa, Maria Clara, Ysabel Britto, Pedro Leite e Yuri Lima e 

o segundo intermediador do grupo focal no qual Yuri Batista e Yuri Lima que realizou uma 

entrevista entre o grupo focal onde foram feitas pergunta aos convidados que representam a 

comunidade acadêmica questões como os tipos de sensação de insegurança no campus  da UFCG, 

os relatos próprios de algum tipo violência ocorridos dentro do campus universitário, e como   

poderia ser feito para melhorar a sensação de segurança dentro do campus  e que tipo de ação os 

convidados poderiam contribuir em prol da promoção da segurança do campus mais eficiente. 

2.1 ENTREVISTA COM GRUPO FOCAL 

Na entrevista do grupo focal foram debatidos através de um tópico guia sobre a 

sensação de insegurança no campus I da UFCG, quais locais do campus você poderia 

relacionar como inseguro, algum caso ou evento de violência que ocorreu dentro do campus, 

o que poderia de ser feito para melhorar a sensação de segurança dentro do campus 

universitário  e que tipos de ações você tem observado em prol da promoção da segurança 

no campus I, entre outras observações que foram citadas durante a entrevista com os 

convidados.            

A entrevista contou com a participação dos seguintes representados a categorias dos 

estudantes, categoria dos técnicos administrativos a representante do SINTESUF/ INTERPB 

Sindicato dos técnicos administrativos, representando a Prefeitura Universitária (PU), Já 
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representando os centros de cursos foi o técnico administrativo Do curso de engenharia 

mecânica (CCT) Centro de Ciências e Tecnologia, e representando a Reitoria e PRAC Pro 

reitoria de assuntos comunitários que foi indicada pelo reitor.   

 

   FOTO 1- Entrevista com Grupo Focal. FONTE: Silva, 2018.  

 A entrevista do grupo começou através de uma dinâmica onde todos os entrevistado 

seguiam o roteiro de um tópico guia respondendo às perguntas e os mesmos respondiam 

onde as entrevista era intermediada por dois interventores da entrevista do grupo focal de 

acordo com suas respostas respectivamente com suas observações que era relacionado à 

temática do grupo focal, no qual a primeira pergunta foi aos convidados sobre a relação com 

a UFCG, no qual o primeiro entrevistado a participar foi à professora, é professora do curso 

de medicina veterinária do campus de Patos e atua na UFCG desde do ano de 1989 e 

atualmente trabalha no campus sede de Campina Grande como pro reitora de assuntos 

comunitário; o entrevistado é técnico administrativo e laboratorista do curso de engenharia 

mecânica e de petróleo no qual tem sua relação com a universidade desde de 1985; já a 

representante do Sindicato dos Técnicos administrativos desde 1982 era servidora técnica 

administrativa da antiga unidade acadêmica de História e geografia onde trabalhou como 

uma das fundadoras do Pre - vestibular solidário da UFCG em 2000 e se aposentou em 2010 

e atualmente é secretaria do sindicato dos técnicos administrativo da universidade; Já o 

Prefeito Universitário tem relação com universidade desde 1999 onde começou quando o 

mesmo cursou engenharia elétrica e conclui em 2005 e no ano de 2008 passou por meio de 

concurso público na instituição na função de  engenheiro elétrico da instituição no qual  

desde de 2015 se tornou prefeito universitário e estar atualmente no seu segundo mandato 

nessa função neste campus sede onde atua coordenando ações de melhoria urbanas e física 

da universidade; por fim a relação do aluno com a UFCG, vêm desde 2014 onde se tornou 

aluno regular do curso de licenciatura plena em geografia e atualmente está em fase de  

conclusão de curso.  

Entrevista com grupo focal realizada 

no dia 13 de junho de 2018, nas 

dependências da UFCG com a 

proposta de debate acerca da 

insegurança em espaços públicos do 

campus I da UFCG. 
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 Finalizando a primeira pergunta da pauta do tópico guia, foi designada a segunda 

questão do tópico guia, que foi perguntado aos entrevistados quais eram os locais da UFCG 

que você poderia relacionar como inseguro ou vulnerável onde os entrevistados relacionaram 

locais inseguros respectivamente, no qual a professora Ana Celia relacionou locais do 

campus I da UFCG tido como inseguro a questão das entradas e saídas dos portões 

secundários laterais onde o fluxo de entrada e saída de pessoas onde há pontos tidos como 

“vulneráveis” principalmente por causa dos bancos onde há circulação carros fortes e 

grandes quantias de dinheiro, onde a esse caso dos bancos ela fez uma crítica a questão da 

presença das três agências bancárias do campus de  Campina Grande, o que traz uma 

sensação de insegurança devido aos espaços onde as agências bancárias estão atrair  

meliantes e suspeitos, o que de fato já aconteceu recentemente no campus crimes relacionado 

às agencias bancarias na UFCG. Ele se refere aos casos do assalto a agência da caixa 

econômica federais em 29 de janeiro de 2018, o qual os bandidos chegaram e assaltaram e 

renderam reféns dentro da agência deixando pessoas feridas no mesmo dia de volta às aulas 

no campus, e o caso do sequestro relâmpago de uma aluna de engenharia agrícola em março 

de 2014, próximo ao bloco CZ. 

   

 

 

 

 

 

FOTO 2 e 3. Portão de Acesso ao bloco CZ. FONTE: GOMES, 2018 

  

 Porém a professora Ana Celia relatou que os locais que relaciona a insegurança na 

UFCG, por ser uma instituição pública deveria existir uma segurança bem reforçada para as 

pessoas que transitam nesse local, além de relacionar as agências bancárias, portões laterais 

como inseguro que são tidos como pontos fracos da segurança no campus I, Outros locais 

tido como inseguros no campus I da UFCG, o espaço por trás da biblioteca central aonde 

  
Acesso ao Portão C3, Próximo ao Bloco CEEI e a comunidade Bento Figueiredo, segundo os 

entrevistados área tido como vulnerável as práticas criminosas principalmente no período da noite. 
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existe um matagal que  no período da noite se torna perigoso; o ginásio de esportes local 

esse que já houve registro de caso de violência contra um funcionário da própria instituição 

que foi agredido a coronhadas por dois suspeitos em março de 2017 em um assalto, o 

complexo esportivo no período noturno se torna propício para o matagal que se localiza em 

mediações do campus de futebol como ponto de esconderijo de meliantes; outro local tido 

como inseguro relatado pela mesma é a entrada do portão B1, próxima a entrada da praça de 

alimentação à noite a entradas das engenharias, porém a entrevista critica a questão da 

segurança patrimonial armada e seu efetivo e pontos de segurança devido às questões 

orçamentarias da instituição vem caindo anualmente o que interfere a na questão da 

segurança do campus.          

 Já o convidado Aguinaldo Ferreira descreveu os locais tidos como inseguro da 

UFCG, são as entradas das guaritas do campus de futebol do complexo esportivos próximo 

ao ginásio de esportes, onde há falhas nas entradas e saídas das guaritas de pessoas e veículos 

onde há questão da identificação de pessoas não há controle de checagem nas áreas de 

estacionamentos dos bancos e dos blocos de engenharias, onde segundo Aguinaldo a 

iluminação precária no turno da noite nas áreas de engenharias deixa muito a desejar 

contribuindo para sensação de insegurança no campus.     

Para o prefeito universitário Mário de Sousa os locais inseguros descrito pela 

prefeitura universitária como agente ou órgão de promoção de seguranças do campus, no 

qual ele descreve as falhas ocorridas na área da segurança do campus, ele descreve o feito 

do papel da segurança armada patrimonial que é promovida através de uma empresa 

terceirizada contratada pela instituição através de edital de licitação pública a cada cinco 

anos de contrato prestação de serviço. Ele ressalta o papel da instituição em promover a 

segurança para os usuários do campus I, porém ele ressalta que os pontos ou locais tidos 

como mais vulneráveis são a parte externa fora da instituição de ensino como as paradas de 

ônibus e o CCBS Centro de Ciências Biológicas da Saúde que não fica dentro do campus 

que fica afastado do campus principal da UFCG, as guaritas e os portões laterais do campus 

sede, o setor de vivencia do setor B, a Lagoa da UFCG, a caixa d’água e os prédios que estão 

com obras paralisadas que requerem mais atenção por parte da vigilância armada 

principalmente no turno da noite onde a iluminação é bastante deficitária.   

Já para o aluno Wiliam Fernandes, o mesmo apontou que os locais mais inseguros 

são as áreas das agencias bancarias, o ginásio de esportes, o campus de futebol, o matagal 
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próximo ao complexo esportivo, à biblioteca e a lagoa.    

 Maria de loures descreveu que os locais tidos como mais inseguro da UFCG, são os 

locais da biblioteca no período noturno, bancos e o matagal próximo ao complexo esportivo.

 A terceira pergunta da pauta do tópico guia da entrevista foi questionado aos 

entrevistados sobre a questão quais relatos de casos de violência que tenha ocorrido nas 

dependências internas do campus I da UFCG.      

 Segundo a professora Ana Celia os relatos de violência que ocorreu dentro do campus 

I, foi relatado através de um assalto à agência da Caixa econômica em janeiro de 2018; outro 

fato foi o assalto seguido de agressão contra um funcionário da UFCG no também no campus 

localizando no ginásio de esportes em março de 2017; outro relato foi um assalto à repórter 

da TV Paraíba, Larissa Fernandes em um ponto de ônibus de frente a UFCG ocorrido em 

julho de 2016; arrastão contra alunos que foram furtados bolsas, celulares e dinheiro no 

portão principal do campus I em julho de 2016; por fim o assalto a agencia dos Correios em 

frente à Universidade em 05 de Abril de 2018.      

O relator seguinte foi do Funcionário Aguinaldo Ferreira que descreveu o caso de 

violência ocorrido dentro do campus que ocorreu com sua própria pessoa no qual o mesmo 

sofreu um caso de violência, quando estava no laboratório de caracterização de engenharia 

química, quando  2 suspeitos entraram na sua sala armados e o renderam e em seguida o 

amarram as mãos para trás com o cadarço de tênis sob uma pistola apontado  para sua cabeça 

no qual toda a ação durou cerca de 15 minutos, onde foram levados todo o objeto de valor 

da vítima e do laboratório, assim descrevendo toda ação que foi gravada e estar arquivada 

com o mesmo, ele cita que os dois suspeitos da prática fugiram pelo portão lateral em direção 

para comunidade que fica por trás da Universidade, relatando as falhas no controle de quem 

entra e quem sai pelos portões laterais de acesso.  

Para Maria de Lourdes, o relato de violência foi relatado um caso de homicídio contra 

uma professora de engenharia de materiais ocorrida no fim da década de 90, crime este 

cometido por um ex-aluno que depois do ato cometeu suicídio.    

Já o aluno Wiliam Fernandes relata o caso de violência que tinha ocorrido dentro do 

campus da UFCG, foi o caso do assalto a agência dos Correios; assalto e agressão a 

funcionário no ginásio de esportes; assalto a caixa Econômica federal; furto contra uma aluna 

em 2015, próximo ao bloco BC; agressões físicas e brigas de alunos em festas movidas a 
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bebidas alcoólicas onde foram recolhidas facas e um carregador de pistola ponto 40 com 

nove munições intactas em agosto de 2017.  

Para o prefeito do campus Mario de Sousa os relatos de violência ocorrido dentro do 

campus foram os casos ocorrido uma festas que envolvia bebidas alcoólicas no próprio 

campus; destruição ao patrimônio público que ocorreu pichações e vandalismo no prédio da 

instituição; arrombamentos de laboratórios e furtos de materiais nos laboratórios de 

engenharia; arrombamentos de veículos em estacionamentos próximos à pró-reitoria de 

ensino; o prefeito relatou uma observação importante durante estes relatos de violências 

ocorrido dentro do campus são as questões do tráfico de drogas onde o campus da UFCG e 

um ponto onde a compra de drogas trazida por terceiros é o caso dos chamados “aviãozinho”, 

sobretudo a venda e o consumo maconha na praça de alimentação próxima ao bloco BG e 

BC.  

O tópico esteve relacionado com a ações para a melhoria da sensação de segurança 

dentro do campus”, no qual o prefeito universitário Mario de Sousa, ressaltou o que pode ser 

feito ao alcance da prefeitura universitária órgão e estrutura da universidade responsável pela 

promoção da segurança do campus universitário onde poderia ter melhoria na sensação e 

propagação da segurança no caso da ampliação e melhorias da iluminação pública em locais 

estratégicos, onde no turno da noite é bem críticos como no caso dos locais como a lagoa, 

biblioteca, estacionamento, bloco dos laboratórios das engenharias, Outra melhoria que pode 

ser citada em melhoria da segurança do campus são a questão da vigilância armada no qual 

os vigilantes durante o período diurno são desarmados e se tornam armados durante à noite 

onde há um esquema de planejamento estratégico na segurança do campus Universitário, 

onde nesse  esquema de segurança de vigilantes há pontos estratégicos.   

 Já a pró-reitora Ana Célia opinou pôr o que pode melhorar a sensação de segurança 

dentro do campus junto com projeto de plano de solução de segurança dentro do campus 

patrimonial e com investimentos na área de segurança para a comunidade acadêmica e seus 

respectivos usuários do espaço.        

 Para Aguinaldo Ferreira o que pode ser feito para a melhoria da sensação de 

segurança dentro do campus universitário seria a instalação de um modelo de segurança que 

é semelhante ao que é utilizado no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC), no qual há um 

sistema de software de segurança que registra o ponto da entrada e saída de pessoas no acesso 

do local registrando o horário e duração e a imagem através de uma caneta magnética.  
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Para William Fernandes o que pode ocorrer para a melhoraria da sensação no campus é 

campanha de conscientização através das mídias e redes sociais da própria instituição, com 

informes publicitário no próprio site com vídeos institucionais sobre a segurança no campus 

universitário da instituição com canal de denúncia, além disso, ele elencou uma maior 

presença de vigilância motorizada em locais estratégicos. Segundo Mario de Sousa o que 

pode ser feito para a melhoria da sensação de segurança no campus é a utilização da 

tecnologia e a inteligência da promoção da segurança do campus universitário no qual a 

própria UFCG tem parceria com os órgãos de segurança no qual a Polícia Militar da Paraíba 

(PMPB) e a Polícia Federal (PF) que tem parceria de projeto para utilização de um sistema 

tecnológico em conjunto com o curso de ciências da computação. Entretanto o prefeito tem 

a ideia de implementar esse sistema semelhante ao descrito por Aguinaldo Ferreira no IFSC, 

situação essa que barra por conta de questões orçamentarias onde a verba da universidade 

na área de segurança vem caindo anualmente devido à crise econômica; Outra melhoria que 

o prefeito sugeriu são o surgimento de um canal de denúncia sobre qualquer evento que 

ocorra na própria prefeitura  ou ouvidoria  onde o mesmo relatou que em apenas cinco anos 

à frente da prefeitura universitária recebeu apenas uma notificação de furto por conta de um 

celular, sofrido por uma aluna; no qual ele mesmo descreve que a própria prefeitura e a 

administração universitária não recebem dados de roubos e furtos que ocorrem dentro do 

campus e por isso há uma preocupação de realizar o próprio banco de dados da própria 

prefeitura universitária e assim tendo uma noção de como e onde agir no tocante a estratégias 

de segurança no campus; Outro relato é a de que a insegurança no campus são reportadas 

pela a mídia principalmente a meio de jornal televisivo no qual não procura saber o outro 

lado oficial da universidade  sobre a questão da sensação de insegurança dentro do campus 

da UFCG. Para a conclusão da entrevista foi questionado aos participantes que tipo de ações 

poderia ser observado em prol da promoção da segurança do campus.  

 Para o prefeito universitário as medidas e ações que tem se observado em prol da 

promoção e melhoria da segurança no campus são o fechamento dos portões durante os finais 

de semana e na semana junto com os portões secundários laterais a partir das 19 horas no 

qual é aberto apenas pelo o portão principal; Outra medida que tem surtido efeito na 

segurança do campus foram as suspenções de festas que se usavam bebidas alcoólicas e som 

dentro do campus, Outras ações que a prefeitura tem feito é a compra de equipamentos e 

materiais para a promoção e melhoria da segurança do campus e ampliação de iluminação 

em locais escuros à noite, revitalização e urbanização de espaços de vivencia, além disso, o 
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mesmo fez uma descrição interessante sobre a vigilância armada da universidade onde a 

segurança é feita por uma empresa terceirizada patrimonial que durante o dia os vigilantes 

trabalham desarmados e a noite usam posse de arma de fogo e atuando em cada ponto de 

vigilância nas guaritas postas trabalhando em um raio de 30 m de área como estratégia de 

controle rotativo e fiscalização do trabalho da vigilância armada patrimonial no qual cada 

vigilante troca de posto de atuação regularmente sugerido pela própria prefeitura 

universitária distribuído no mapa da universidade, além disso, tem ampliado o uso motos na 

vigilância armada com rádio onde as rondas são mais extensivas no período noturno. 

2.2 EXPERIENCIA COM GRUPO FOCAL 

           Sobre a experiência própria vivida com o grupo focal para a construção deste trabalho 

de conclusão de curso foi de grande importância pois assim com essa metodologia 

empregada na pesquisa de grupo focal, atende com precisão os elementos centrais da 

pesquisa, no qual nesta pesquisa focou precisamente a sensação de insegurança em espaços 

públicos que enfocou o campus da UFCG a partir do discurso da comunidade acadêmica, 

que por sugestão do professor orientador  Xisto Serafim, foi discutido a insegurança nos 

espaços público do campus  da UFCG,  reuniu todos os membros da comunidade acadêmica 

do Campus da UFCG de Campina Grande, em um debate. Assim, o grupo focal é uma 

metodologia bastante precisa que reuni todos os interesses da temática que economizar 

tempo e custos com a pesquisa uma vez que o método quanti-qualitativo proporciona uma 

maior complexidade no entendimento da realidade. Ele requer planejamento, informações 

sobre os entrevistados, dados estatísticos, infraestrutura com ajuda de pessoal para a 

realização da entrevista no qual requereu muito cuidado com os entrevistados, onde qualquer 

falha podia ocasionar desgastes entre os intermediadores e os entrevistados convidados. 

  

Além disso, o que mais me proporcionou nesta experiência com grupo focal foi o de 

papel de intermediador da entrevista no qual minha pessoa foi o principal interessado na 

pesquisa em obter a ajuda essencial. Nesta vertente a colaboração dos membros do GIDS, 

especialmente a de um aluno egresso do curso foi essencial na ajuda da realização da 

entrevista. Porém, houve dificuldades na entrevista com grupo focal, precisamente com a 

questão dos convidados que em sua maioria através de contatos e divulgação sucessivamente 

via e-mails, pessoalmente ou por telefone os convidados confirmavam a presença na 

entrevista, porém ao se aproximar a data confirmavam o não comparecimento na entrevista.
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 Outro fator importante que impulsionou as experiência com grupo focal foram as 

questões das temáticas que o intermediador da entrevista tem com os convidados sendo as 

questões éticas no qual antes dos entrevistados serem debatidos com a temática os mesmos 

assinaram um Termo de Consentimento Livre Esclarecido a proteção dos dados 

confidenciais dos entrevistados limitando apenas para fim de pesquisa. Além disso, cada 

entrevistado recebeu uma pauta com cinco questões que o entrevistados se basearam durante 

a entrevista o que proporcionou um amplo debate sobre a questão da insegurança e casos de 

violência e o pode fazer para diminuir os casos de violência que ocorrem e que ocorreram 

dentro campus de Campina Grande da UFCG nos últimos anos.    

 Este grupo focal teve o propósito de uma abordagem quanti-qualitativa que esteve 

relacionada à compreensão, interpretação de comportamentos dos entrevistados, opiniões 

divergentes e expectativas dos indivíduos durante o grupo focal que abordaram a temática 

proposta aos envolvidos no trabalho que posicionaram seus pontos de vista a observação, 

Também foi observado que a entrevista de grupo focal  contribui nas obtenções de 

informações precisas sob coleta de informações por meio das interações  de grupos focais. 

O objetivo principal de um grupo focal foi de revelar as percepções dos participantes sobre 

a sensação de insegurança e violência no campus de Campina Grande da UFCG.  

 Houve a colaboração na pesquisa, como voluntários, sendo eles estudantes de 

graduação participantes do Grupo de pesquisa GIDS: Yury Lima que participou como como 

intermediador no qual me auxiliou na intermediação do debate do grupo focal, além dele 

também houve o auxílio do estudante Pedro Leite do curso de História que colaborou na 

transcrição e coletas e partes  das falas dos entrevistados; Alessandro Michell, Maria Clara, 

Maria Isabel, todos coordenados pelo professor orientador Dr. Xisto Serafim de Santana de 

Souza Junior.          

Portanto a realização desta entrevista de grupo focal teve como propósito de 

cumprimento com seu papel social perante a comunidade acadêmica da UFCG, no 

aprofundamento e esclarecimentos das questões abordadas nos questionários aplicados aos 

docentes, estudantes e técnicos administrativos com diferentes pontos de vista e opiniões 

divergentes dos entrevistados, conduzindo aos senhores entrevistados ao debate e a reflexão 

sobre o espaço e o ambiente estudado e sobre suas próprias percepções, funcionando como 

ferramenta de coleta de dados e como ferramenta pedagógica no contexto da pesquisa.  
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FOTO 4: Comportamento dos participantes do Grupo Focal, FONTE: Silva, 2018. 

 

  De acordo do que Foi analisado nos discursos dos sujeitos participantes do grupo 

focal, foi perceptível uma convergência de opiniões para alguns tema que são considerados 

para prevenção dos atos de violência que ocasionam a sensação de insegurança entre os 

usuários dos espaços públicos do campus da UFCG como nos casos da câmeras de 

monitoramento, iluminação deficitária em áreas próximo às áreas de exatas no período 

noturno, que pode ser melhorada com investimentos por parte da administração da prefeitura 

universitária. 

  

2.3 ANALISE DOS QUESTIONÁRIOS 

O Objetivo desta análise é de compreender os dados e as informações obtidas através 

da aplicação de questionários semiestruturados que tem por finalidade a percepção sobre o 

questionamento de insegurança no campus da universidade federal de Campina Grande. 

Logo, a mesma se divide em três grupos: o grupo 1.1, é formado por docentes, o grupo 1.2, 

é formado por funcionários e técnicos administrativos e por fim o grupo 1.3, que é composto 

por alunos da instituição.          

Os questionários mencionados foram aplicados entre os dias 4 a 8 de junho de 2018 

no campus sede da UFCG, sendo os mesmos aplicados no universo de 100 pessoas, em três 

públicos com alvo nos membros da comunidade acadêmica da UFCG, sendo eles 25 alunos, 

25 técnicos administrativos e 50 alunos que responderam aos questionários semiestruturados 

com 11 perguntas cada, sendo que cinco questões fechadas e 6   abertas. O questionário teve 

como o objetivo de coletar um conjunto de dados e informações relevantes com a 

Entrevista do grupo focal, momento em que 

o servidor técnico administrativo do CCT 

Aguinaldo Ferreira, relatava o caso de 

violência que o próprio sofreu nas 

dependências da UFCG, quando foi 

assaltado dentro do seu gabinete de 

trabalho por 2 suspeitos armados que o 

amarraram e o assaltaram em 2017. 
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comunidade acadêmica da UFCG,  sobre a opinião  e a sensação de insegurança por parte 

dos alunos, docentes e técnicos administrativos dos centros de cursos de humanas e exatas, 

e os órgãos administrativos da Universidade que planejam e convivem em espaços públicos  

em torno da universidade além disso foram perguntados aos mesmos a quais eventos de 

violência que já ocorreram no interior do campus universitário e o que pode ser melhorado 

em prol da segurança do campus e da comunidade acadêmica que vive o espaço 

universitário. Observemos abaixo, no quadro (1), os convidados a participarem da entrevista 

com o grupo focal, e em seguida os resultados obtidos com através da realização da mesma 

(quadro 2).  

Quadro 1:  Convidados para participação do Grupo Focal.  

Convidado  Ana Célia Aguinaldo 

Ferreira 

Mario Sousa Willian 

Fernandes 

Maria de Lourdes 

Função  Pró-reitora 

de assuntos 

comunitários 

Técnico 

administrativo 

do CCT 

Prefeito 

Universitário 

Estudante  Sindicalista 

SINTESUF 
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Quadro 2: Classificação adaptada de acordo com a opinião dos entrevistados no Grupo 

Grupo Focal, locais da UFCG tido como mais inseguros. Fonte: GOMES, 2018. 

De acordo o discurso dos sujeitos pesquisado a existência de espaços “vazios” sem a 

devida intervenção técnica ( luminosidade e câmeras de monitoramento), influenciam na 

sensação de insegurança por proporcionarem ambientes de riscos, além disso durante a 

entrevista foi percebido uma opinião convergente sobre a leitura do tema relacionado, onde 

podemos perceber que a opinião dos sujeitos entrevistados referem-se aos questionamentos 

sobre a sensação de insegurança e as falhas que os mesmos relataram  como iluminação 

precária no período da noite em locais mais vulneráveis, a falta de controle nos acessos aos 

portões secundários e principal. 

SÍNTESE DA SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA 
DISCURSO A 

PARTIR DO 

GRUPO FOCAL 

ANA 

CÉLIA 
AGUINALDO  MARIO SOUSA WILLIAM  MARIA DE LOURDES 

Portões de 
Acesso 

secundário 

X X X   

Existência dos 
Bancos 

X X  X X 

Espaço por traz 
da Biblioteca 

X   X X 

Ginásio de 
Esportes 

X   X  

Complexo 
Esportivo 

X X X X X 

Falta de 
controle aos 

Acessos 

 X X   

Espaços 
Externos 

  X   

Lagoa da UFCG    X  

Prédios em 
construção 

  X   

Matagal    X X 
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2.2.1 DOCENTES  

Os questionários aplicados aos docentes foram concentrados em 25 professores 

distribuídos diferentemente em quatros centros acadêmicos sendo os de:  humanas, 

tecnologia, recursos naturais, engenharia elétrica e computação,  no qual obtivemos dados e 

informações sobre a sensação de insegurança no espaço acadêmico por partes dos docentes 

do campus I, Além disso os mesmos relataram nos questionários que a percepção de 

insegurança nos espaços públicos está relacionado, a vários fatores que interferem na 

sensação de insegurança em espaços públicos podendo acarretar a degradação do espaços 

onde não é um convívio com ambiente devido a sensação de medo no qual a violência é 

problema estrutural que persiste no espaço urbano da universidade.  

 Questionamos os docentes sobre suas opiniões na questão da segurança privada 

armada patrimonial realizada por uma empresa que é contratada por meio de licitação que 

faz a segurança de todo o campus. Segundo os próprios docente percebe-se  explicitamente 

nos questionários que o planejamento da segurança do campus universitário deixa-se muito 

a desejar principalmente na área dos centros dos cursos de exatas que é abrangida numa área 

de mata, sendo esse um espaço muito vulnerável para a prática de roubos e furtos 

principalmente nos laboratórios, Além disso a área dos centros  de cursos de tecnologia e 

recursos naturais está próximo a poucos metros da comunidade Bento Figueiredo que fica 

por trás da UFCG.   

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 e 6: Entrada de acessos para os blocos CCT e CTRN. FONTE: Gomes, 2018.   

Foi observado também nos questionários que os docentes se sentem inseguros por 

sentirem vulneráveis a assaltos especialmente do bloco das Humanidades os docentes da 

           

Área de acesso ao portão secundário dos blocos CCT e CTRN do Campus de Campina Grande da 

Universidade Federal de Campina Grande. Espaço tido como vulnerável acerca dos atos de violência, 

como citado pelos entrevistados. Observamos o espaço durante os horários noturno e diurno. 
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área de exatas percebem o ambiente de acesso aos locais de vulnerabilidade por conta da 

vegetação e da iluminação considerada precária e devido à pouca movimentação no período 

noturno no qual há uma escuridão na área, motivo esse que preocupa os docentes e discente. 

Podemos observar em uma das entradas do campus. 

Os docentes da área os centros de humanidades relataram nos questionários que se 

sentem mais “tranquilos” devido à grande fluxos e movimentações de alunos e funcionários 

e a maior iluminação pública nos seus blocos de aulas que fica próxima praça de alimentação  

Para eles o ambiente de acesso ao local de trabalho é  mais seguro do que os espaços 

das áreas de engenharia.         

 Além disso os docentes relataram que os espaços tidos como  escuros tendem a 

influenciar a Territorialização da sensação de medo e insegurança aos docentes que 

acarretam por outros fatores estruturais como a falta de iluminação pública em área 

vulneráveis onde a grande quantidade de arvores e a densa vegetação na área setor das 

engenharias, a entrada de pessoas suspeitas nos blocos e a salas dos docentes onde não há 

checagem de registro de acessos pelos portões secundários laterais, Além disso, há pouco 

efetivo de segurança desarmados durante o dia enquanto a noite há presença de mais 

segurança motorizada e armada no período da noite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 e 8: Área de vegetação próximo ao bloco CEEI. Fonte: Gomes, 2018. 

 

Observado assim nos questionários os locais do campus universitário tido pelos 

próprios professores  como mais inseguros e vulneráveis as área dos blocos das engenharias, 

bancos, estacionamentos, biblioteca e a lagoa, Porém a área dos setores das engenharias é 

                 

Área de vegetação densa próximo aos centros de centros de tecnologia, recursos naturais e 

computação engenharia elétrica, segundo os entrevistados esta área e tida como vulneráveis as 

práticas de violência devido a vegetação, principalmente por alunas dos cursos citados. Observamos 

o espaço durante os horários noturno e diurno. 
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considerado mais aparente pelos docentes das exatas. Outro fator mencionado na análise dos 

questionários por parte dos professores do campus da UFCG de Campina Grande, é a questão 

dos relatos dos casos de violência que os mesmos opinaram nos questionários. Para eles os 

maiores casos de violência que ocorreram ou que pode mais pode ocorrer envolta do campus 

universitário é a questão dos assaltos seguido de furto e depredação do patrimônio público 

da universidade, além disso eles relataram que durante o período da noite se sentem mais 

inseguro como no caso de arrombamentos nos seus veículos que segundo os mesmos devido 

a questão dos estacionamentos pouco iluminado a noite. 

 Entretanto para os docentes os mecanismos de segurança é o que pode ser melhorado 

em prol da questão da segurança do campus que hoje é feito por uma empresa de vigilância 

patrimonial armada,  Porém foram perguntados aos professores que lecionam no campus, 

sobre a questão da instalação de câmeras de monitoramento em locais estratégicos observar 

como ineficientes devido à falta de gestão e monitoramento, e embora seja possível o 

aperfeiçoamento pois, além disso foram questionados aos docentes sobre o que acham  da 

circulação da PM (Policia Militar) no campus; sendo que a maioria os posicionamento entre 

favoráveis.  

2.2.2 TÉCNICOS - ADMINSTRATIVOS 

Os questionários aplicados aos técnicos administrativos da UFCG campus I, foram 

concentrados no universo de vinte e cinco servidores administrativo da instituição no qual 

os mesmos opinaram através de questionários que abordavam suas opiniões e divergências 

sobre a questão da sensação de medo e os lugares de riscos que demonstram insegurança no 

campus da UFCG. Os questionários aplicados aos técnicos administrativos foram 

concentrados aos servidores do centro dos cursos de humanidades, recursos naturais, ciência 

e tecnologia, engenharia elétrica e computação, e aos órgãos administrativos da universidade 

como a Reitoria, Prefeitura Universitária e Pró-reitoria de assistência comunitária. 
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 Foi perguntado aos servidores e aos técnicos administrativos a opinião sobre a 

questão de locais no campus no qual os mesmos consideram mais inseguros Assim os 

servidores técnicos administrativos relataram que os locais tidos como inseguros apresentam 

as  áreas das agências financeiras dos bancos e assim questionam a fragilidades da segurança 

no campus devido a questão de um grande fluxo de pessoas apresentadas por não ser alunos 

nem servidores da instituição, mas pessoas que utilizam os serviços oferecidos pelos os 

bancos que são estão localizados neste local.  

Nos questionários foram abordados os recentes acontecimentos em entornos da 

agência bancária que foi relatado pelos técnicos administrativo episódio do qual a agência 

da caixa econômica federal sofreu em janeiro de 2018, tal situação levar a uma crescente 

sensação de medo e insegurança, Além disso outros lugares que os servidores descreveram 

nos questionários é o bloco das engenharias, os portões de acesso principais e laterais do 

centro de exatas durante o período diurno e a noturno é bem mais crítico devido à pouca 

iluminação e a zona de mata localizado no campus Além disso, a biblioteca e a lagoa segundo 

os técnicos administrativos apresentara no período uma vulnerabilidade à prática de crime. 

práticascromonosas cccriminosa criminosas.  

 

 

FOTO 9 e 10. Área de mata próximo ao bloco CAA. FONTE: GOMES, 2018. 

 

       

Área de vegetação vizinho a Biblioteca Central e de frente ao bloco CAA, área segundos os 

entrevistados esta área e tida como insegura no período da noite por parte das alunas, docentes e 

servidoras técnicas administrativas e alunas dos blocos das engenharias. Observamos o espaço 

durante os horário  noturno contrasta uma maior sensação de medo e insegurança o dia. 
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FOTO 11 e 12: Área de mata por trás da biblioteca central da UFCG. FONTE: GOMES, 

2018. 

 

Outro fato de total relevância para a categoria dos técnicos administrativos foram 

respondidos nos questionários pela categoria no qual foi relatado com o caso de violência 

ocorrido envolta do campus e mencionado nos questionários foram ocorrido através dos 

assaltos, arrombamento e furtos ocorridos nos laboratórios durante o recesso acadêmico, a 

depredação do patrimônio público, Além  disso, foi relatado quatro casos de violência que 

ocorreu no campus  da instituição no qual os servidores técnico se envolveram em um caso 

de homicídio contra uma docente de engenharia de materiais no bloco do setor das exatas 

nos anos 90; um sequestro relâmpago de uma aluna de engenharia agrícola em 2014 próximo 

aos bancos e o assalto a agência da caixa econômica em janeiro de 2018, também houve um 

assalto seguido de agressão contra um servidor da instituição na quadra de esportes em 

março de 2017.  

Outra questão de total importância relatada nos questionários relatados pelos 

servidores técnicos dos órgãos administrativos foi o caso da prefeitura universitária no qual 

há indícios de tráfico de drogas que ocorre dentro do campus, também as festas que eram 

promovidas que envolvia o uso de drogas e bebidas alcoólicas e assim foram proibidas pela 

própria prefeitura universitária em agosto de 2017 após ocorrência de casos de violência, de 

agressões físicas, usos de bebidas alcoólicas, drogas e armas.  

 
 

      

Área por traz da Biblioteca central, próximo ao canal que desagua na lagoa da UFCG, rodeada de 

vegetação de bambu, esta área segundo os entrevistados apresenta um certo risco as práticas de 

violência, segundo os mesmos evitando a passagem por traz da Biblioteca no período da noite, 

como podemos observar.  



P á g i n a  | 42 

 

 

Foram requisitados aos servidores técnicos administrativos a opinião sobre a questão 

do planejamento da segurança dentro campus universitário em relação a implementação das 

câmeras de monitoramento. O resultado foi que compreende como aceitável a implantação 

das câmera pois é eficiente e inibe a violência, os próprios funcionários relata nos 

questionários que umas das formas de melhora na redução da sensação de medo no campus 

é a ampliação da iluminação por parte da prefeitura universitária principalmente na área do 

setor B.           

Além disso foi requisitado a opinião dos servidores técnicos administrativos a 

opinião sobre a circulação da PM dentro do campus para dezoito servidores relataram que 

são favoráveis, entretanto já para sete técnicos administrativos são contrários a circulação de 

profissionais da segurança pública estadual em instituição federal de ensino. 

2.2.3 ALUNOS  

  Os questionários aplicados aos alunos foram concentrados em um universo de 50 

discentes da instituição sendo distribuídos aos alunos de quatro centro diferentes sendo os 

de  ciências humanas, recursos naturais, tecnologias, engenharia elétrica e informática, onde 

foi obtido dados e informações necessárias e relevantes sobre a sensação de insegurança no 

espaço acadêmico por partes dos alunos do campus de Campina Grande, onde os mesmos 

relataram nos questionários suas opiniões e divergências sobre percepção da sensação  de 

insegurança nos espaços públicos no campus da UFCG, estando eles  relacionados a vários 

fatores que interferem na sensação de medo e insegurança por parte dos discentes em espaços 

públicos dentro e fora campus universitário.   

  Foram requisitados aos alunos sobre a questão dos locais tidos como mais inseguros 

pelos próprios alunos que responderam nos questionários sendo os mesmos dependendo do 

seus percursos diários dentro da instituição e da espacialização dos espaços geográfico que 

mais frequentam as áreas dos centro de exata, seguido da área de humanidades e praça de 

alimentação ambas no período noturno, além disso a área da lagoa, dos bancos, restaurante 

universitário e dos portões de acessos  laterais segundo os alunos dos cursos de  exatas 

percorrem mais estas áreas e ofereceram maiores risco nas áreas citadas segundo os mesmo 

estas área é tida como “esquisito” pouco movimentadas e mal iluminadas no período noturno 

porém os alunos dos cursos de humanidades que percorrem a área de grande fluxos de 
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movimentação de pessoas e maior iluminação relatados dos próprios alunos passam uma 

sensação de “segurança” aos alunos. 

 Além disso, foram requisitados aos alunos suas opiniões e divergências sobre 

questões dos relatos de casos de violência que os mesmos já presenciaram ou já tiveram 

alguma experiência relacionada no campus I. Para os alunos foram respondidos casos em 

que a maior quantidade a questão dos assaltos seguida de furtos, arrombamentos e 

depredação do patrimônio da instituição é em menor escala a questão de agressão física 

relatados pelos alunos.         

 Outra questão bastante citada pelo alunos nos questionários foram os relatos de 

violência que ocorrem fora do campus, destacamos os assaltos e furtos celulares e bolsas de 

alunos em paradas de ônibus próximo ao portão principal que antes de adentrarem na 

instituição o que para os alunos crescem a sensação de insegurança e medo provocado por 

suspeitos que os abordam, realidade esta  que ocorreram como nos casos de um arrastão em 

julho de 2016, além do assalto agência dos correios em ambos os casos em frente a UFCG 

em pleno horário de aula.         

 Além disso foram requisitados dos alunos durante aplicação dos questionário  sobre 

o poderia ser feito para reduzir a sensação de insegurança e medo por partes dos discentes 

da campus, no caso da implantação das câmeras de monitoramento foram favoráveis 

dezessete já a maioria e contrário à ideia cerca de trinta e três, pois segundo os alunos a 

ineficiência é a falta de gestão e para o monitoramento são os problemas;  outra questão que 

trinta e sete alunos relataram em perguntas abertas no questionários em que o maior 

contingenciamento de segurança armados, outra questão citada nos questionários aos alunos 

foi sobre a circulação ou não da PM dentro campus I da UFCG, para 30 alunos são favoráveis 

a circulação da PM já 20 discentes são contrários a circulação de agentes públicos dentro do 

campus universitário.   
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FOTO 13 e 14: Entrada principal do Campus Campina Grande – A1 (UFCG). FONTE: 

GOMES, 2018. 

 Diante dessa situações apresentadas pelo os resultados dos questionários, podemos 

fazer uma relação sobre o perfil dos entrevistado junto com os resultados dos questionários, 

no qual podemos afirmar que os locais considerados mais vulneráveis e perigosos pelos 

entrevistados em geral são alguns portões de acesso, o ginásio de esporte e a lagoa, locais 

esses conhecidos como mais perigosos, assim podemos afirmar que a grande maioria dos 

entrevistado já presenciaram fatos de violência ocorridas no campus como assaltos, 

arrombamentos e agressões físicas, também importante relatar a opinião dos entrevistados 

sobre soluções para combater a insegurança no campus como a implantação de câmara de 

monitoramento, circulação da polícia militar e polícia federal e aumento da segurança 

patrimonial armada, onde a maioria são a favor a esses quesitos mencionados.  

 

 

 

 

 

 

 

Acesso ao setor A1, portão principal do Campus de Campina Grande da UFCG, segundo os alunos 

que citaram nos questionários, área tida como insegura antes e segura após adentrar no campus 

universitário. Observamos o mesmo no período noturno e diurno. 

 

COLOCAR DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA PAISAGEM 
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CAPITULO 3  

 

 

 

 

 

 

 

A análise da insegurança do campus da UFCG: o grupo focal como 

recurso técnico. 
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A Universidade, enquanto Instituição de Ensino Superior, não pode ser pensada fora 

das implicações das atuais transformações políticas, econômicas, tecnológicas e culturais, 

pois os efeitos destas refletem nas práticas cotidianas dos usuários do campus. A exemplo 

do estudante de enfermagem que atacou violentamente uma professora, após ser informado 

de sua reprovação, chegando a quebrar-lhe os dois braços e também alguns dentes, o qual 

chegou a ser preso, julgado e condenado a dez anos e seis meses de prisão no Rio Grande do 

Sul por agredir a professora com cadeiradas e socos. (FOLHA DE S. PAULO, 2011).  

 Devemos considerar que atos físicos e/ou verbais, não ocorrem sem antecedentes nas 

relações. Assim o que estaria acontecendo nas Instituições de Ensino Superior entre os 

discentes e docentes?  

No que se refere às Universidades Públicas, não se encontra notícias publicadas sobre 

atos agressivos de discentes contra os docentes, como encontramos nas universidades e 

faculdades privadas. Isso, no entanto, não implica que as práticas de agressão não ocorram 

uma vez que a universidade pública também está inserida dentro da sociedade. É preciso que 

a universidade pública esteja preparada para lidar com este contingente de situações e 

oferecer respostas compatíveis de prevenção e resolução dos conflitos e violência 

universitário.  

Segundo Almeida Filho (2012), “o campus é um campo”, portanto o campus é 

também um campo de pesquisa. Isto quer dizer que a vida estudantil deve tornar-se um objeto 

de estudo, que configure sujeitos e que necessita de um espaço concreto para sua realização. 

Isto requer identificar os contextos de construção dos temas de investigação, configuração 

em objeto e a própria elaboração da construção social específica manifesta na pesquisa sobre 

a Universidade, sobre seus habitantes, sobre o quê e quem configura esta tribo e, 

principalmente, seus espaços na universidade.       

Isto implica em reconhecer que são múltiplos os contextos no campo institucional da 

formação de conhecimento: contextos plurais, múltiplos, de produção intelectual e social. 

Conforme ressaltou Almeida Filho “reconhecemos ainda um contexto social na medida em 

que podemos citar que a universidade se encontra na sociedade, a universidade faz parte da 

sociedade, e universidade, de alguma forma, reproduz ou participa do processo de 

reprodução social” (ALMEIDA FILHO, 2012, p.62). Nessa direção necessitamos 

compreender o contexto social mais amplo, para compreender a história da instituição 

universitária, como base para analisar sua inserção atual, seus compromissos, sua missão. 
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Para completar, o contexto político faz parte da vida humana e não se pode pensar a vida 

social sem a política.           

 As influências dos eventos de violência, expressos materialmente e subjetivamente, 

tem despertado o interesse dos geógrafos2 que se dedicam a análise das práticas cotidianas 

na promoção da qualidade de vida por caracterizar-se como uma ciência cujo objetivo 

encontra-se alicerçado na análise das relações sociais mantidas pelo homem no espaço 

geográfico. Félix (2002) comenta que o homem, ligado a um contexto socioespacial, é o 

principal objeto dos estudos da Geografia Humana, e o seu bem-estar e a sua qualidade de 

vida também deve ser o foco de investigação geográfica.     

 Por muito tempo a Geografia urbana preocupou-se com o estudo do crescimento 

demográfico e da expansão espacial das cidades e buscou identificar as funções econômicas 

e o seu nível de difusão para outros espaços do sistema econômico. Contudo, as discussões 

sobre as desorganizações sociais ocorridas no interior das cidades, tais como a criminalidade, 

eram preocupação exclusiva de sociólogos e criminólogos (FÉLIX, 2002).  

 A geografia preocupa-se, também, com a organização do espaço, e isso remete à 

questão do planejamento urbano, que tem por objetivo desenvolver estratégias que 

possibilitem a criação de um espaço estruturado, onde se possa circular com segurança e que 

apresente boa qualidade de vida para a população. Mas o planejamento urbano esbarra no 

fenômeno da criminalidade, que vem provocando um rearranjo no espaço citadino. Souza 

(2003) comenta que esse tecido socioespacial que emerge apresenta-se 

segmentado e compartilhado por poderosas fronteiras 

invisíveis e não-oficiais [...], onde os fatores violência, 

medo e busca de segurança reduzem a mobilidade 

espacial intra-urbana [...] e criam e recriam exclusões e 

auto-exclusões (SOUZA, 2003, p.268). 

Almeida (1997) identifica como agentes modeladores do solo urbanos proprietários 

fundiários, o Estado, os promotores imobiliários, os proprietários dos meios de produção e 

os grupos sociais excluídos. Corrêa (1989) percebe que outros fatores passaram a tomar lugar 

nesse processo. São eles a criminalidade violenta e o tráfico de drogas, considerados os mais 

poderosos e os que mais ampliaram o processo de segregação urbana.    

 Destaca-se que a criminalidade violenta é intensamente mais visível nas grandes 

metrópoles, pois o grau de urbanização atingido por elas é maior do que em outras cidades 

                                                             
2 O estudo da criminalidade violenta é bastante antigo, mas as discussões se restringiam ao campo 

da Sociologia, da Criminologia e da Antropologia, principalmente 
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brasileiras. Desse processo de urbanização acentuada resulta o que alguns autores, tais como 

Almeida (1997) e Souza (2003) chamam, respectivamente, de enclaves e auto exclusões. 

 A década de 1990 é marcada pelo aumento da segregação socioespacial nas 

metrópoles brasileiras. Se antes apenas os pobres é que eram excluídos ou postos à margem 

da sociedade, agora os ricos também começam a participar de um processo de auto exclusão. 

Almeida (1997), comenta que, para os ricos existem os condomínios exclusivos, ao passo 

que para os pobres, os enclaves de favelas: 

Nas metrópoles brasileiras dos anos 90, os 

mecanismos de segregação sócio-espaciais 

tornaram-se muito mais complexos, pois além das 

clássicas clivagens entre ricos e pobres [...], são 

percebidas áreas fortaleza ou cercos de defesa para 

ricos e para pobres [...]. No caso dos ricos: os 

condomínios exclusivos [...]; no caso dos pobres os 

enclaves de favelas em áreas de alto valor da terra. 

(ALMEIDA, 1997, p. 75). 

De acordo com Câmara (1997) a exclusão espacial da qual Almeida (1997) e Souza 

(2003) se referem é entendida como sendo uma exclusão dos processos formais de 

urbanização ou de planejamento, e mantém pontos de contato com a exclusão social e/ou a 

econômica.   

Félix (2002) comenta que as análises que são feitas da relação entre exclusão e 

criminalidade com a urbanização destacam que esta desenvolve permite o desenvolvimento 

da impessoalidade das relações urbanas, afrouxa os mecanismos de controle social e 

enfraquece a vida familiar. A autora destaca que estas manifestações, dentre muitas outras, 

levam à desorganização pessoal, às atitudes violentas e à prática do crime. Destaca-se, 

contudo, que o crime não está presente apenas em áreas excluídas espacialmente. Porém, ele 

atinge com mais severidade às classes menos privilegiadas da sociedade contemporânea. 

Isso ocorre porque, geralmente, confluem num mesmo território diversos problemas tais 

como a baixa escolaridade, o desemprego e a miséria, no grau mais extremo da pobreza. A 

insatisfação gerada por essa situação é que predispõe o desencadeamento da violência nessas 

áreas.           

Paixão (1983) faz uma análise da relação entre a marcha evolutiva da violência e da 

criminalidade com o processo de industrialização, que promoveu a concentração 

populacional no meio urbano.         

 Os conceitos sobre a violência são amplos e, por isso, permitem que a sua análise 
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seja feita sob diferentes prismas. Essa variabilidade de conceitos, segundo Camacho (2003, 

p.183), ocorre primeiro “porque o seu entendimento não é o mesmo nos diferentes períodos 

da humanidade e, segundo, porque cada pessoa interessada no tema pode se permitir 

compreender a violência conforme seus valores e éticas”. Ressalta-se, ainda, que a análise 

da violência pode se diferir entre os diversos profissionais que discutem o assunto, pois cada 

área apresenta um objetivo específico em sua análise. Dessa forma, o enfoque dado à 

violência pela Sociologia, a Antropologia, a Criminologia e a Medicina, se difere daquele 

realizado pela Geografia, pela História ou pela Economia, por exemplo. Se a violência é um 

fenômeno multifacetado, que apresenta diferentes análises, é necessário, portanto, que a 

discussão sobre ela seja feita de forma interdisciplinar (MELLO JORGE, 2004).    

A busca do entendimento e da análise das causas e dos efeitos da violência, bem 

como dos espaços onde ela ocorre são de extrema importância para a implementação de 

políticas públicas estratégicas que permitam a sua diminuição e o seu combate. Essa análise 

interdisciplinar, alicerçada em diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, possibilita 

múltiplos enfoques e olhares sobre a temática da violência.     

Adorno e Cardia (2002) observam que vários estudos e pesquisas têm sido 

desenvolvidos, no Brasil, com o intuito de decifrar a violência - as percepções, os fatos e 

acontecimentos; o impacto sobre a justiça; as diversas formas e significados da violência 

para os distintos grupos sociais; as relações entre cidadania, segregação urbana e violência 

são alguns deles. Neste trabalho, mostraremos a importância dos estudos geográficos na 

análise espacial dos homicídios. 

O fato é que os eventos de violência e a sensação de insegurança tem se tornado uma 

constante no ambiente universitário a exemplo dos eventos ocorridos nas próprias 

dependências do campus da UFCG de Campina Grande, entre os quais destacamos alguns 

fatos ocorridos: 
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A) SEQUESTRO RELÂMPAGO: 

No dia 24/03/2014 uma universitária foi vítima de sequestro-relâmpago na tarde de uma 

segunda-feira (24), dentro do campus de Bodocongó da Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG). No qual a estudante, do curso de Engenharia Agrícola, estacionava o carro nas 

proximidades do bloco CZ, quando foi rendida por dois homens. No momento em que foi 

abordada, dois homens desceram de um Fiat Siena que também estava no estacionamento da 

UFCG. Um deles estava armado e rendeu a jovem. A estudante foi colocada no banco de trás do 

seu próprio veículo, enquanto a dupla levava o carro para a zona rural do município. Ainda de 

acordo com o depoimento da jovem à polícia, durante o trajeto um dos criminosos falava ao 

celular que "tinha dado certo pegar o carro". Não houve nenhum preso (G1 PB, 2014).  

B) AGRESSÃO FÍSICA: 

No dia 23/03/2017, um homem de 54 anos, funcionário da UFCG foi ferido com uma 

coronhada na cabeça durante um assalto na tarde de quinta-feira (23). O caso ocorreu no setor de 

esporte da universidade. Os agressores conseguiram levar um celular de um dos alunos que 

estavam no local. O funcionário foi socorrido e levado para o hospital de emergência e trauma de 

Campina Grande, não houve nenhum preso (Jornal da Paraíba, 2017). 

C) ASSALTO A BANCO: 

No dia 29 de janeiro de 2018 foi praticado um assalto em uma agencia bancaria da caixa 

econômica federal localizada dentro do campus da UFCG, no qual leva medo para toda a 

comunidade acadêmica que frequenta este local, ação foi praticada pelo menos por 15 homens 

armados, onde além de assaltarem e quebrarem agência fizeram 2 reféns, um segurança e o 

gerente da agencia bancaria que foram rapidamente solto, até outubro de 2018, a Policia Federal 

tinha feito uma operação mandados de buscar e apreensão  para prender 9 suspeitos  da quadrilha 

que roubou a agencia. (Jornal da Paraíba e Portal Correio, 2018). 

D) LOCAIS DE ACESSIBILIDADE: 

Casos de violência são relatados em frente da universidade nos pontos de ônibus no quais 

a grande maioria dos estudantes utilizam para sua locomoção, e não se tem nenhuma segurança 

nesses pontos, um caso de arrastão aconteceu a vários estudantes, que aconteceu no dia 

12/07/2016, quando vários estudantes foram assaltados em frente ao campus de Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), no bairro de Bodocongó, em Campina Grande. O caso 
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aconteceu na noite da terça-feira (12) e alguns alunos que estavam dentro das salas trancaram as 

portas para não serem vítimas dos criminosos. O arrastão foi registrado pelo Centro Integrado de 

Operações Policiais (Ciop) às 21h05. O grupo de estudantes estava no ponto de ônibus que fica 

em frente à universidade quando quatro homens passaram pelo local, renderam os alunos e 

levaram dinheiro. Após o assalto, os quatro homens fugiram a pé em direção ao bairro do 

Pedregal. O Ciop informou que policiais fizeram buscas na área, mas nenhum suspeito de ter 

participado do assalto foi localizado. (G1 PB, 2016). 

E) HOMICIDIO CONTRA DOCENTE OCORRIDO DENTRO DO CAMPUS 

Na década de 1990 quando a UFCG campus I ainda pertencia a Universidade Federal da 

Paraíba UFPB como campus II, ocorreu um caso de caso homicídio contra uma professora da 

unidade acadêmica de engenharia de materiais de nome Ana Claudia crime cometido na época 

por um ex aluno da Instituição, onde o suspeito atirou contra a docente na sua sala em seguida se 

suicidou após o ato criminoso. (RELATO DO GRUPO FOCAL, 2018).  

F) ASSALTO À AGENCIA DOS CORREIOS EM FRENTE A UFCG. 

O fato ocorrido em abril de 2018, na agência dos correios e telégrafos em frente ao 

campus universitários da UFCG, onde 3 suspeitos armados assaltaram e renderam clientes da 

agencia que funciona também como banco postal do banco do Brasil, onde durante 3 horas 

renderam os reféns até se entregarem aos policiais militares que negociaram a rendição. Os 

suspeitos foram levados a polícia federal em seguida foram levados para o presidio regional 

padrão do serrotão para cumprir prisão preventiva e todos os participantes da ação foram 

denunciados pelo MPF ministério público federal. (G1 PB, 2018). 

Após os fatos ocorridos nas reportagens citadas a prefeitura universitária começou a 

interveio em cumprir medidas para melhorar a segurança dos campus da UFCG campina Grande 

algumas medidas como o fechamento dos portões secundários laterais a partir das 19 horas da 

noite, outra medida foi a proibição de festas dentro do campus universitário e a proibição da 

entrada e uso de consumo de bebidas alcoólicas por partes dos usurários principalmente em 

eventos que envolvia alunos feras dos cursos no período noturno, a implementação de mais 

iluminação em locais que são mais escuros e vulneráveis a práticas de crimes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A análise do questionários aplicados aos 100 membros da comunidade acadêmica do 

campus I da UFCG foi de extrema importância pois obtivermos uma noção de como a 

sensação de insegurança e do medo pode acarretar e influenciar aos alunos e profissionais 

do ramo universitário neste caso os professores e servidores técnicos administrativos a 

percepção de como a violência poder agir na vida urbana mas também na universidade, além 

disso as opiniões divergentes podemos identificar as falhas de acesos e saídas na segurança 

de uma instituição pública de ensino superior, falhas essas onde o tamanho da áreas a 

espacialização do lugar poder conter informações indiretamente precisas nos questionário 

como caso que área mais suscita a uma maior vulnerabilidade na segurança do campus e 

área das engenharia pois está inserida no contexto de vegetação densa e próximo a uma 

comunidade carente e uma maior quantidade acessos laterais próximo a essas áreas.

 Outro fator preponderante foi a questão da insegurança em espaços públicos. No caso 

UFCG, segundo o discurso da própria comunidade acadêmica, a questão da estrutura a 

exemplo de ausência de iluminação pública em áreas escuras principalmente no período da 

noite o que prejudica mais alunas e professoras em locais tido como mais inseguros. No 

entanto nas análises houve um equilíbrio na divergência de opiniões sobre os lugares tidos 

como mais inseguros. Entretanto a área dos alunos e profissionais exatas se sentem mais 

inseguros pois seus locais ficam e área afastadas do fluxo de pessoas.  Já para os alunos dos 

cursos de humanidades e técnicos administrativos se sentem mais “seguros” tudo por causa 

da maior quantidade pessoas, iluminação pois fica a poucos metros do portão principal ao 

contrário das exatas que ficam mais distantes.    

 Outo fato preponderante na análise dos questionários são os tipos de crime que os 

membros da comunidade acadêmica reproduzem em suas opiniões que são tipos de crimes 

como assaltos e furtos de objetos como celulares, pneus reservas de carro dentro dos 

estacionamentos, arrombamentos em laboratórios, depredação do patrimônio da instituição 

crimes estes que ocorrem não casos relatados principalmente no período diurno maior que 

no período noturno.          

 Ao analisar todo o trabalho, concluímos que os dados obtidos podem se refletir para 

uma nova política de segurança nos campus, no qual torna de extrema responsabilidade para 
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os responsáveis administradores do campus Universitário, ampliar a segurança em locais 

estratégicos e principalmente os principais locais mencionados pelos entrevistados implantar 

as ideias para fortalecer a segurança de todos que frequentam o campus I da UFCG.  

 Portanto o trabalho teve como propósito analisar também a realidade da segurança 

no campus I da UFCG, com outras instituições universitárias do Nordeste e como as próprias 

administrações universitárias lidam com a violência dentro dos seus recintos universitário 

como no caso da UFPE Universidade Federal de Pernambuco e a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte UFRN, onde ambas têm projeto de planejamento na área de segurança 

dos seus campi universitários. 
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1. Assalto a agência dos Correios defronte a UFCG – em abril de2018. Disponível em: 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/grupo-faz-refens-durante-assalto-a-agencia-dos-correios-em-

campina-grande.ghtml. Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

2.  Assalto contra funcionário da UFCG seguido de agressão, próximo ao Ginásio de esportes ocorrido em 

março de 2017. Disponível em: http://www.jornaldaparaiba.com.br/vida_urbana/funcionario-e-agredido-

durante-assalto-dentro-do-campus-da-ufcg.html Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

3. Sequestro-Relâmpago de universitária do curso de engenharia Agrícola ocorrido próximo ao bloco CX em 

março de 2014, disponível em: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2014/03/universitaria-e-vitima-

de-sequestro-relampago-dentro-da-ufcg.html Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

4. Assalto contra reporte da TV Paraíba em frente à UFCG, quando a mesma fazia uma reportagem sobre o 

tema ocorrido anteriormente em julho de 2016. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/07/reporter-e-assaltada-em-reportagem-sobre-

inseguranca-na-paraiba.html.  Acessado em 02 de dezembro de 2018. 

5.  

Reportagens de eventos de violência na área interna e externa do Campus 

1 
2 

3 4 
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Continuação dos Anexos 

Reportagens de eventos de violência na área interna e externa do Campus 

  

  

5. Arrastão contra estudantes da UFCG na parada de ônibus próxima a instituição, fato ocorrido em julho de 2016. 

Disponível em: http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2016/07/estudantes-sao-vitimas-de-arrastao-em-ponto-de-

onibus-em-frente-ufcg.html Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

6. Assalto contra a agencia da caixa econômica Federal da UFCG Campus de campina grande, ocorrido em janeiro de 

2018. Disponível em: https://portalcorreio.com.br/bando-armado-invade-ufcg-faz-refens-e-assalta-agencia-da-

caixa/ Acesso em 02 de dezembro 2018.   

7. Reportagem sobre as consequências das festas que ocorreram dentro da UFCG em agosto de 2017. Disponível 

em: https://portalcorreio.com.br/festa-em-campus-da-ufcg-acaba-em-confusao-com-agressoes-facadas-e-furtos/  

Acesso em 02 de dezembro de 2018. 

8. Determinação por parte da administração da prefeitura Universitária para proibir as festas dentro do campus I da 

UFCG. Disponível em:  http://www.prefeitura.ufcg.edu.br/ultimas-noticias/105-desligamento-da-rede-eletrica-2 

Acesso em 02 de dezembro de 2018. 
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7 8 

5 
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APÊNDICES 

               APÊNDICE 1: Modelo do Questionário que Foram aplicados a pesquisa. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

UNIDADE ACADÊMICA DE GEOGRAFIA 

CURSO DE GEOGRAFIA 

Título da pesquisa: A Espacialização dos Espaços Públicos de insegurança da UFCG: Uma Análise 

Geográfica do Campus de Campina Grande. 

Orientador: Prof. Dr. Xisto Serafim de Santana de Souza Júnior 

Local da Pesquisa: _______________________________ 

Data e Hora da Pesquisa: __/__/__, __h__min. 

I- DADOS A SUA FUNÇÃO NA UNIVERSIDADE? 

(  ) Professor    (  ) estudante (  ) técnico administrativo 

2.Você está vinculado Qual Unidade acadêmica? 
_______________________________________________________________________ 

3. N escala de 1 a 10 qual é sua nota para a segurança no Campus? 

0 a 3 (  ) 4 a 7 (  )  7 a 9 (  )  10 (  ) por que?_________________________________________________ 

4. Informe Três locais no Campus que você considera mais inseguro? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 5. Mencione pelo menos um relato de caos de violência no campus? 

___________________________________________________________________________________ 

Quando ocorreu? 

___________________________________________________________________________________ 

Qual o horário? (  ) manhã (  ) tarde (  ) noite 

6. qual e a sua opinião sobre a implementação de câmeras de segurança no Campus? 

(  ) Eficiente, pois inibe a violência  

(  ) ineficiente, pois falta gestão para o monitoramento 

7. quais os maiores riscos de violência aqui no Campus? 

(  ) assalto (  ) furto (  ) estupro (  ) arrombamento (  ) depredação (  ) outros: __________ 

8. o que poderia ser feito para reduzir a sensação de medo no campus? 

__________________________________________________________________________ 

9. Você e a favor circulação da Polícia Militar aqui no Campus? (  ) sim (  ) não (  ) por que? 

_____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

_________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Centro de Humanidades 

Unidade acadêmica de Geografia  

_________________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

A Espacialização dos Espaços Públicos de insegurança da UFCG: Uma Análise Geográfica do Campus de 

Campina Grande. 

 

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima citada, o qual corresponde a um 

trabalho de TCC. O documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que 

estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós. Mas se desistir a 

qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. 

Eu, __________________________________________________________, profissão_________________, 

Residente e domiciliado na __________________________________,  portador da cédula de identidade (RG) 

___________________________________, Nascido ____/___/____, e inscrito no CPF/MF 

____________________, abaixo assinado (a), concordo de livre espontânea vontade em participar como 

voluntário (a) do estudo “ A Espacialização dos Espaços Públicos de insegurança da UFCG: Uma Análise 

Geográfica do Campus de Campina Grande”. 

Declaro que obtiver todas as informações necessárias, bem como todas os eventuais esclarecimentos quanto às 

dúvidas por min apresentadas, estando ciente que: 

I)  Identificar os espaços de violência à no Campus da UFCG de Campina Grande e arredores. 

 

II) A participação neste projeto não tem objetivo de denegrir minha imagem sendo o destino das 

informações por mim fornecidas utilizados para fins acadêmicos como publicações e 

apresentações em eventos científicos; 

 

III) Estou ciente do procedimento metodológico adotado nesta pesquisa e, em caso de dúvidas quanto 

a finalidade do mesmo, tenho o todo o direito e autonomia de não autorizar o uso das informações 

fornecidas; 

 

IV) Nos casos dos pesquisados que optaram pelo anonimato, existirá a possibilidade de identificação 

uma vez que alguns representantes de coletividades. Contudo, no caso em que a opção tiver sido 

pelo anonimato assumiremos como estratégia a não identificação da categoria na qual o 

pesquisado está pesquisado; 

 

V) Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a colaboração neste estudo no momento em que 

desejar, sem necessidade de qualquer explicação; 

 

VI) A desistência não causará nenhum prejuízo à minha saúde ou bem-estar físico; 

 

VII) Os resultados obtidos durante este ensaio serão mantidos em sigilo, mas concordo que sejam 

divulgados em atividades científicas, desde que meus dados pessoais não sejam mencionados, 

exceto quando for por mim devidamente autorizado; 
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VIII) Caso eu desejar, poderei pessoalmente tomar conhecimentos dos resultados ao final desta 

pesquisa através de arquivo digital fornecido pelo pesquisador. 

 

(  ) Desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

(  ) Não desejo conhecer os resultados desta pesquisa. 

 

IX) Autorizo o uso de gravador na condição de áudio ou transcrição do conteúdo não seja utilizado 

para finalidades que não sejam acadêmicas, exceto quando o pesquisador solicitar a minha 

aprovação pessoal; 

 

X) Com relação a captura de imagens através de filmadora ou outro instrumento similar: 

 

(  ) não autorizo 

(  ) autorizo na condição de que o material não seja de domínio público; 

(  ) autorizo sem restrições 

  

XI) Com relação a captura de imagem através de máquina fotográfica ou outro instrumento similar: 

 

(  ) não autorizo  

(  ) autorizo na condição de que o material utilizado seja utilizado seja normatizado segundo as 

orientações da ABNT e que não exista indicação do meu nome, exceto quando for por mim 

devidamente permitido; 

 

XII) Caso me sinta prejudicado (a) por participar desta pesquisa, poderei recorrer ao CEP/HUAC, do 

Comité de Ética em pesquisas em Seres Humanos do Hospital Universitário Alcides Carneiro. 

 

 

 

 

Campina Grande,       de             de  2018   

 

 (  ) Sujeito pesquisado:...................................................................................................................... 

 

 Responsável Pelo Projeto:_______________________________________________________  

  Prof. Dr. Xisto Serafim de Santana De Souza Júnior, Matrícula SIAPE 1770425 

Universidade Federal de Campina Grande 

Unidade Acadêmica de Geografia 

Rua Aprígio Veloso, 882, Cidade Universitária 

Campina Grande – PB, 58429-140 

Telefone Para Contato: 83.2101-1277 / xtojunior@yahoo.com.br  

_________________________________________________________________________ 

CEP/HUAC – Comitê de Ética em pesquisa com Seres Humanos. Rua: Dr. Carlos Chagas, s/n, São 

José. Campina Grande- PB. Telefone: (83) 2101-5545.2 

 

mailto:xtojunior@yahoo.com.br
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APÊNDICE 3: Tópico – Guia Para Entrevista do Grupo Focal 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

Centro de Humanidades 

Unidade acadêmica de Geografia  

Título da pesquisa: A Espacialização dos Espaços Públicos de insegurança da UFCG: Uma Análise 

Geográfica do Campus de Campina Grande. 

Declaro a quem interessar que as informações contidas nesse questionário serão de uso exclusivo para o 

trabalho de iniciação cientifica desenvolvemos junto ao curso de licenciatura Plena em geografia da UFCG. 

    

   TÓPICO – GUIA PARA A ENTREVISTA 

I – Qual sua relação com a UFCG? 

II – Quais os locais aqui na UFCG você poderia relacionar como inseguro? 

III – Você poderia relatar algum caso de Violência ocorrido aqui no Campus? 

IV – O que poderia ser feito para melhorar a sensação de segurança dentro do Campus? 

V – Que tipo de ações você tem observado em prol da promoção da segurança no Campus?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


