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UFG realiza 
ampla 
pesquisa 
sobre 
violência
Objetivo é identificar situações de violência, 
conflitos e crimes vivenciadas pela comunidade 
universitária. Dados subsidiarão o debate para 
formulação da Política de Segurança da UFG.

Silvânia Lima

A UFG está empenhada 
na construção da sua 
política de segurança 

e informação. Para tanto, a 
instituição desenvolve uma 
série de projetos e ações que 
busca abarcar as necessida-
des de todas as Regionais. A 
preocupação inicial estava 
mais relacionada à preser-
vação do patrimônio, bens 
públicos e particulares da-
queles que frequentam os 
espaços da universidade. As 
discussões apontam novos 
rumos para as estratégias 
de segurança e qualidade de 
vida nos câmpus. 

No momento, a ins-
tituição efetua a coleta de 
dados junto à comunidade 
universitária, a fim de cap-
tar subsídios para as futuras 
ações. Em agosto, uma ação 
no Bosque Auguste de Saint-
-Hilaire viabilizou manifesta-
ções sobre a reserva natural 
do Câmpus Samambaia. Em 
setembro, teve início o traba-
lho de campo de uma ampla 
pesquisa sobre violência na 
UFG. No início de 2015, está 
previsto um seminário aber-
to para discutir o assunto.

“O sucesso de toda e 
qualquer medida, que vise à 
qualidade de vida na univer-
sidade, requer o envolvimen-
to das unidades dos órgãos 
e setores em cada Regional. 
É preciso que todos partici-
pem informando, sugerindo, 

reivindicando e acolhendo 
medidas e ações”, ressaltou 
Ubirajara Pereira, responsá-
vel pela Central de Monitora-
mento da Gerência de Segu-
rança (Geseg) da UFG.

Por meio da pesquisa 
intitulada Violências, confli-
tos e crimes: subsídios para 
a formulação da política de 
segurança da UFG, a insti-
tuição quer conhecer os ti-
pos, níveis e como se dá a 
violência em seus espaços 
de convivência, da mesma 
forma, conhecer a opinião e 
as sugestões da comunidade 
sobre que ações podem e de-
vem ser tomadas para mini-
mizá-la. Cerca de 40 pessoas 
estão envolvidas no trabalho, 
sob coordenação-geral de Di-
jaci David de Oliveira, dire-
tor da Faculdade de Ciências 
Sociais (FCS), com o envol-
vimento direto do Núcleo de 
Estudos da Criminalidade e 
da Violência (Necrivi/FCS) e 
do Núcleo de Direitos Huma-
nos (NDH), ligado à Pró-Rei-
toria de Pesquisa e Inovação 
(PRPI).

A investigação está 
estruturada em três frentes 
de trabalho, todas em anda-
mento: a primeira faz o le-
vantamento bibliográfico e 
de pesquisa em todas as uni-
versidades brasileiras, com o 
objetivo de conhecer estudos 
semelhantes em âmbito uni-
versitário; a segunda realiza 
levantamento quantitativo e 
qualitativo sobre o registro de 

ocorrências nas quatro Regio-
nais da UFG e na Ouvidoria; e, 
por fim, a pesquisa qualitativa 
com os diversos segmentos da 
comunidade universitária. 

O trabalho de campo 
junto à comunidade univer-
sitária teve início na última 
semana de setembro e deve ir 
até dezembro, com a aplica-
ção de questionários e a rea-
lização de entrevistas em pro-
fundidade e de grupos focais. 

Ampla abrangência – O 
professor Dione Antônio de 
Carvalho, coordenador do 
Necrivi, ressalta que o gru-
po trabalha com uma defini-
ção mais ampla de violência, 
que engloba não só crimes 
contra pessoas e patrimô-

nios, mas também conflitos 
decorrentes de hierarquias, 
preconceito, discriminação 
e outros, entre os diversos 
segmentos da comunidade. 
A pesquisa trata ainda de te-
mas como consumo de dro-
gas, tráfico, roubos, furtos, 
visando, ainda, detectar pos-
síveis situações de discrimi-
nação, intolerância, assédio 
e outros conflitos internos.

O professor Ricardo 
Barbosa Lima, coordenador 
do NDH, salienta o pionei-
rismo da iniciativa. “Não há 
notícia de outra pesquisa 
com essa dimensão entre as 
Instituições Federais de En-
sino Superior (Ifes). Trata-se 
de uma ação institucional 
ousada que, certamente, 

Sistema Integrado de Segurança

Conforme já noticiado pelo Jornal UFG, o serviço de 
segurança da instituição passa por melhorias em sua 
estrutura, atualmente, mais voltada para a segurança 
patrimonial. O Sistema Integrado de Segurança (SIS), 
ligado à Geseg/UFG, é composto por quatro supervisões: 

• Supervisão de Prevenção e Combate a Incêndio 
(Brigadas), sob responsabilidade de Joaci Gonçalves; 

• Supervisão de Sistema Eletrônico de Segurança, 
responsável pela Central de Monitoramento, a cargo 
de Ubirajara Pereira;  

• Supervisão de Vigilantes e Vigias Terceirizados, a 
cargo de Osmar Ferreira que, juntamente à equipe da 
Vigilância Orgânica, realizam o monitoramento das 
áreas em postos fixos e ronda motorizada; 

• Supervisão de Assuntos Estratégicos, que 
efetua o serviço de investigação, tanto 
de caráter preventivo quanto apurativo, 
sob responsabilidade de Assis Brasil. 

Contatos Segurança da UFG 
Caso seja necessário, entre em contato com 
a Segurança da UFG pelos telefones:

Regional Goiânia   
Câmpus Samambaia – (62) 3521-1093 / 1337
Câmpus Colemar Natal e Silva – (62) 3209-6003

Regional Goiás – (62) 3371-2900
Regionais Catalão e Jataí – Serviço 
de segurança em implantação

O ambiente universitário deveria ser diferente?

Bosque em debate
Serena Veloso 

A comissão interdisci-
plinar responsável 
pela campanha Va-

mos conversar sobre o bos-
que? Diz Aí!, realizada nos 
dias 19 e 20 de agosto, fez 
um balanço dos resultados 
parciais da ação a partir 
das percepções e suges-
tões feitas pela comunida-
de acadêmica para melho-
ria do Bosque Auguste de 
Saint-Hilaire, localizado no 
Câmpus Samambaia. Estu-
dantes e servidores da UFG 
puderam registrar o que 
pensam sobre o espaço em 
painéis e urnas espalhados 
em quatro pontos do Câm-
pus Samambaia.

Na análise do material 
coletado, a comissão verifi-
cou que a comunidade consi-
dera como necessidades prio-
ritárias para a promoção da 
qualidade de vida no espaço 
a melhoria da infraestrutura 
– como iluminação e instala-
ção de mais bancos, mesas e 
lixeiras – e a preservação do 
bosque. Outro ponto bastan-
te citado foi o reforço da se-
gurança, diferentemente da 
temática do uso de drogas, 
que foi pouco citada. 

Para a professora do 
Centro de Ensino e Pesquisa 
Aplicada à Educação (Cepae), 
Sirley Aparecida de Souza, 
apesar de toda a mobilização, 
que incluiu atividades cultu-
rais, rodas de conversa e mú-
sica itinerante, a participação 
dos alunos foi pequena. Com 
base nos resultados da ação, 
a comissão pensará propostas 
para maior participação da co-
munidade acadêmica nas dis-
cussões e ações posteriores e, 
ainda, apresentará os resulta-
dos para a gestão da universi-
dade para avaliação de medi-
das a serem tomadas.

Paralelamente ao tra-
balho da comissão interdis-
ciplinar, outro grupo, sob co-
ordenação professora Marilda 
Schuvartz, foi formado para 
repensar o uso coletivo do 
espaço e a conservação am-
biental. O grupo é composto 
por professores do Cepae, das 
Faculdades de Enfermagem 
(FEN), de Informação e Comu-
nicação (FIC); dos Institutos 
de Ciências Biológicas (ICB), 
de Física (IF), de Química (IQ), 
de Estudos Socioambientais 
(Iesa); do curso de Engenha-
ria Ambiental; da Unidade 
de Conservação, além de ser-
vidores das Pró-Reitorias de 

Pesquisa e Inovação (PRPI), 
de Graduação (Prograd), de 
Extensão e Cultura (Proec) e 
de Assuntos da Comunida-
de Acadêmica (Procom); do 
Centro de Gestão do Espaço 
Físico (Cegef); da Assessoria 
de Comunicação (Ascom) e 
de representantes do DCE 
da UFG. 

Segundo a Sirley 
Aparecida de Souza, um dos 
objetivos do grupo é retomar 
atividades que deixaram 
de ser realizadas no espa-
ço, como o projeto A Escola 
Vai ao Bosque Auguste de 
Saint-Hilaire, além de ou-
tras relacionadas à educa-
ção ambiental, ao ensino, à 
extensão, à pesquisa e à for-
mação de professores. Tam-
bém está sendo pensada a 
inclusão do espaço em um 
circuito do Museu de Ciên-
cia, que ainda será criado, 
e atividades que causem 
pouco impacto ambiental. 
Outra proposta é a de am-
pliar a arborização, com a 
estruturação de corredores 
ecológicos entre os grandes 
fragmentos de mata que via-
bilizarão a circulação dos 
animais nativos, no intuito 
de aumentar o fluxo gênico 
entre as espécies.

Além da segurança do patrimônio público e privado, a pesquisa visa 
detectar outros tipos de violência no âmbito da universidade

Grupo efetivador do trabalho de campo em uma das reuniões 
de preparação para a coleta de dados nas Regionais da UFG
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resultará em muitos bene-
fícios para a comunidade 
universitária. O principal 
deles é dar elementos para 
a UFG construir o seu pró-
prio plano de segurança”, 
disse o professor.

O estudo tem a par-
ticipação de docentes, es-
tudantes de graduação e de 
pós-graduação da FCS e da 
Faculdade de Informação e 
Comunicação (FIC) da UFG, 
além do apoio da Geseg/
UFG, na Regional Goiânia. 
Também há o envolvimen-
to de entidades e de pesso-
as das outras Regionais na 
efetivação da pesquisa de 
campo, cujos dados servi-
rão ainda como subsídios 
para trabalhos acadêmicos. 

O cotidiano está repleto 
de situações de violência, das 
mais sutis às mais perversas, 
e são muitos os fatores que le-
vam as pessoas, muitas vezes, 
a agirem de forma desrespei-
tosa e truculenta, no convívio 
com outras. O mais comum 
deles, sem dúvida, constitui-
-se nos modelos apreendidos 
no processo de socialização, 
em que os indivíduos apren-
dem ao longo da vida a pen-
sar e a agir em determinadas 
situações, inclusive conflitos 
inevitáveis. Dijaci Oliveira diz 
que “muitas sociedades obti-
veram avanços na construção 
de práticas e valores que ga-
rantiram formas não violen-
tas de solução dos conflitos. 
Já outras, contudo, na au-
sência de sistemas educativos 
formais e informais, diante da 
presença de organizações so-
ciais enfraquecidas, ou pela 
deficiência de mecanismos de 
resolução de conflitos, aca-
bam por ceder espaço para a 
cultura de violência”.

Manifestações desta 
cultura de violência podem 
ser observadas em diversos 
níveis. Fatos corriqueiros 
estão relacionados ao des-
respeito às normas que dife-
renciam o espaço público do 
espaço privado. O que per-
tence a todos (público) não 
deve ser regido pelos interes-
ses privados. Dijaci Olivei-
ra ressalta, todavia, que em 
muitos espaços da sociedade 
observamos essa espécie de 
infração “tanto nos gover-
nantes (corrupção), quanto 
nos grupos criminosos (do-
mínio territorial). Entre os 
cidadãos em geral, no uso 
de prerrogativas variadas, 
como o chamado ‘jeitinho’, 
a realização de ‘justiça com 
as próprias mãos’ ou a sim-
ples destruição de um bem, 
a prática do vandalismo”.

Apesar do favoreci-
mento ao debate de ideias 
e às livres manifestações, o 
ambiente universitário não 
está imune ao que ocorre 

no restante da sociedade e 
pode ter nele a reprodução 
de situações semelhantes 
àquelas encontradas em 
qualquer ambiente externo. 
“Ainda é forte a tradição de 
que o conhecimento torna os 
indivíduos mais aptos para 
a resolução dos conflitos de 
forma não violenta, ao mes-
mo tempo em que são mais 
preocupados com a preser-
vação do espaço público. 
Mas essa tese se mostrou 
falha em vários momentos, 
como exemplo, na ascensão 
do Nazismo, que ocorreu em 
uma sociedade com avança-
do desenvolvimento educa-
cional e cultural. Contudo, 
continuamos a apostar no 
processo educativo como 
prática necessária para am-
pliar as possibilidades de 
constituição e consolidação 
de valores de defesa da coe-
xistência, convivência e de-
fesa do espaço público não 
violento e aberto para todos”, 
afirmou Dijaci Oliveira.


