
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

Segurança e vivência na Unicamp: uma análise sobre a 

perspectiva dos agentes de segurança 

Palavras-Chave: segurança universitária, segurança mista, vivência 

Autores/as: 

Cecília Pereira Ciochetti, IFCH/Unicamp 

Prof.ª Dr.ª Susana Durão, IFCH/Unicamp 

INTRODUÇÃO: 
A segurança é um pilar fundamental do desenvolvimento de todas as atividades da universidade.  

A segurança, assim como, por exemplo, a limpeza, garante as condições físicas, materiais, culturais e 

subjetivas nas quais a pesquisa, a extensão e o ensino se dão. É importante olhar para a política de 

segurança das universidades para pensar questões como produtividade acadêmica, infraestrutura, 

saúde mental, evasão e permanência. Da mesma forma, o sentido democrático e público da 

universidade deve se refletir na segurança. A segurança universitária, entendida de forma integrada, 

compreende a atuação conjunta de diversos profissionais e setores na garantia da integridade física e 

patrimonial da instituição e na coibição de infrações, mas também na promoção do bem-estar, como 

apontam Durão e Paes (2019): 

 Nessa medida, se observa nestes ambientes a tentativa de demarcar “bolhas de 
segurança", espaços onde a princípio se tem a percepção de estar mais 
salvaguardado, embora sempre com limites vulneráveis ao que ocorre de modo 
mais amplo - daí o termo "bolha". Estes empreendimentos têm uma ambição: gerar 
sensação de bem-estar. (DURÃO; PAES, 2019, pg. 29) 

De forma geral, pensar a segurança na universidade perpassa pensar as relações entre os 

segmentos que compõem o espaço, considerando, inclusive, a mudança de perfil social e racial na 

academia. Na Unicamp, a aprovação das cotas raciais e do vestibular indígena em 2017 constituem um 

marco importante dessa mudança. Perpassa também refletir sobre as diferentes formas de ocupar o 

espaço e as possibilidades que o ambiente oferece, compreendendo a íntima relação entre segurança 

e um espaço vivo, acolhedor e ocupado. Nesse sentido, a Unicamp vem reavaliando sua política de 

segurança e, em 2017, criou a Secretaria de Vivência nos Campi (SVC). 

Esta pesquisa se dedica a estudar o impacto deste novo orgão e do novo projeto de segurança 

por ele construído e aplicado, com um olhar voltado, principalmente, para compreender as práticas de 

segurança, que se concretizam no trabalho dos agentes de segurança do campus, tanto orgânicos 

quanto terceirizados.  

 

METODOLOGIA: 
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A metodologia empregada na pesquisa compreendeu duas etapas que, apesar de serem 

complementares, não ocorrem, necessariamente, em sequência. Uma das etapas aliou a pesquisa 

teórico-qualitativa e a análise documental. Consistiu na elaboração teórica sobre o modelo de segurança 

apresentado pela Secretaria de Vivência dos Campi, que perpassou, em primeiro lugar, a análise dos 

documentos de formulação e discussão do projeto dentro das diferentes instâncias da universidade. 

Envolveu também uma revisão bibliográfica do campo de segurança e das especificidades que 

atravessam a segurança universitária, como o tema da segurança mista, o desenvolvimento da 

segurança pública e do setor privado e seus pontos de diálogo, da terceirização e dos vigilantes 

enquanto categoria. A análise documental permitiu uma compreensão mais profunda da proposta cuja 

implementação foi estudada, e a pesquisa bibliográfica levantou considerações teóricas sobre como 

situar o projeto em um contexto mais amplo de debate sobre segurança.  

A outra etapa tem um caráter prático de trabalho de campo e também consistiu em duas tarefas. 

A primeira é a observação participante dos espaços e iniciativas da Secretaria de Vivência nos Campi, 

como os seminários e as reuniões mensais do Conselho de Vivência da Unicamp (CVU), além dos 

trabalhos do Grupo de Trabalho Integração dos(as) Trabalhadores(as) das Empresas Prestadoras de 

Serviço à Comunidade Universitária, que deu seus primeiros passos em 2021 a partir de um debate no 

CVU mas se organizou em 2022. A segunda etapa, que não foi ainda realizada pois o projeto está em 

fase de avaliação no Comitê de Ética em Pesquisa, é a realização de entrevistas (cuja forma será 

discutida com a orientadora a partir das primeiras experiências em campo) com os agentes de segurança 

da Unicamp e outras pessoas pertinentes para compreender o contexto em que a pesquisa se 

desenvolve.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 A Secretaria de Vivência nos Campi da Unicamp foi criada, por uma política da reitoria, como um 

órgão administrativo com governança sobre a segurança, centralizando o Programa Campus Tranquilo, 

a gestão operacional da vigilância e a gestão de tecnologia da informação e comunicação em um 

ambiente com um projeto de segurança. Em diálogo com a literatura sobre segurança universitária, a 

SVC parte de um consenso que, segundo Durão e Paes (2019), já existe entre as universidades de que 

o melhor projeto para a sua segurança é a prevenção. De acordo com os autores, “a grande maioria dos 

especialistas em matéria de segurança no mundo defendem que não existe chance de ter sucesso na 

efetiva resolução de incidentes e crimes sem prevenção” (DURÃO e PAES, 2019, pg. 28). O projeto de 

segurança da SVC se propõe a construir uma segurança universitária preventiva, participativa e 

colaborativa, alargando os horizontes da compreensão da segurança ao aliar à uma gestão integrada 

dos sistemas de segurança da Unicamp ao fomento da ocupação do espaço, com a implementação de 

projetos de vivência, como apresentou Durão no evento “Segurança sob um novo olhar: Construindo 

redes de cooperação”, realizado em 13/05/2022. Como apontado no Relatório de Gestão da SVC (2021),   

Houve a consolidação de um conceito de segurança que ultrapassa o limite de 
apenas proteger o patrimônio, para dar suporte e condições para a vivência e a 
convivência na Universidade e de coordenação geral de todas as dimensões que 
possam afetar a segurança no campus. Tudo o que faz parte da vida na 
Universidade: aulas, ensino, pesquisa extensão, manifestações, arte, ações 
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comunitárias, saúde, têm relação com a ação da SVC. (SECRETARIA DE 
VIVÊNCIA NOS CAMPI, 2021, pgs.7-8) 

Através de um modelo construído a partir da combinação de saberes técnicos (dos gestores e da 

administração pública), práticos (dos trabalhadores da vigilância), e o conhecimento acadêmico, 

produzido na própria universidade, a segurança na Unicamp atualmente é pensada pela integração 

interdisciplinar de diferentes perspectivas. 

 Para efetivar esse projeto de segurança, a SVC trabalhou com diversas iniciativas. Como consta 

em seu relatório final (2021), durante o seu primeiro quadriênio de atuação, a SVC se dedicou tanto ao 

incentivo e regulamentação de ações de vivência quanto à formulação e implementação de um novo 

modelo de segurança preventiva na universidade. Assim, parte importante do trabalho realizado entre 

2017 e 2021 perpassou a reestruturação e adaptação do próprio setor de segurança e dos parâmetros 

de trabalho da SVC, como demostra a Instrução SVC nº 01, de 24 de março de 2021, que “estabelece 

papéis e responsabilidades na gestão da segurança universitária nos Campi” (pg.1), a deliberação CAD-

A-006/2021, de 06/04/2021, que “dispõe sobre o Regimento Interno da Secretaria de Vivência nos Campi 

– SVC e institui o Conselho de Vivência Universitária – CVU” (pg.1), e a resolução GR-045/2017, de 

02/08/2017, que “institui a Secretaria de Vivência nos Campi (SVC)” (pg.1), documentos fundamentais 

para compreender o projeto de segurança da Unicamp.  

 No período compreendido pela pesquisa, entre 2021 e 2022, a SVC se encontrava em uma nova 

etapa de atuação. No sentido da segurança preventiva, destacam-se a realização das campanhas de 

conscientização e de divulgação da SVC e seus serviços, com emails e newsletters mensais, além de 

um passo importante na integração do trabalho das equipes de portaria e vigilância eletrônica e o 

programa do Campus Tranquilo, centralizados na SVC.  

 O tema da participação da sociedade e da comunidade acadêmica é central na proposta da 

Secretaria de Vivência e nesse sentido, foi criado o Conselho de Vivência da Unicamp (CVU) (UNICAMP, 

2021). Apesar de existir desde 2018, o CVU foi oficialmente instituído em 2021, com o objetivo de  

funcionar como instância plural e participativa, com vista a assegurar um ambiente 
de reflexão colaborativa entre os diversos elementos que participam da construção 
coletiva de convivência, com foco na prevenção, resolução de problemas 
relacionados à segurança, na promoção da paz social e criação de projetos de 
vivência de interesse público e comunitário. (UNICAMP, 2021, pg. 3) 

 Como uma instância consultiva da universidade, o papel central do CVU é construir um debate 

amplo, aberto e transparente sobre a gestão do campus no que toca a vivência e a segurança. Contando 

com 24 entidades, sua composição pretende dar conta de garantir a representação de todas as 

categorias da universidade (funcionários, professores e estudantes da graduação e da pós-graduação), 

além de envolver os órgãos de segurança pública de Barão Geraldo e setores da administração da 

Universidade que são diretamente impactados e podem trazer também seus acúmulos, como o Serviço 

de Atendimento ao Estudante (SAE), Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico ao Estudante 

(Sappe), Secretaria de Atenção à Violência Sexual (SAVS), a Prefeitura do Campus, entre outros. 

Durante a realização da pesquisa, o acompanhamento das reuniões mensais do CVU permitiu entrar 

em contato com a expressão concreta da concepção de segurança da SVC, se provando um espaço 

importante que comportou debates de grande relevância para a comunidade acadêmica, sobre as saídas 
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para a onda de furtos nas proximidades dos campi, a organização de grandes eventos como a atividade 

do Lula na Unicamp e a gravidade dos ataques fascistas e racistas em Barão Geraldo, por exemplo.  

 O CVU proporcionou também a construção de redes de colaboração com entidades externas à 

Unicamp, como as corporações policiais (Polícia Militar, Guarda Municipal e Polícia Civil) e, 

principalmente, com o Conselho de Segurança de Barão Geraldo (CONSEG). O diálogo com estas 

entidades teve um peso significativo nas ações da SVC, com a atuação conjunta diante dos casos de 

furto em Barão Geraldo, a realização de seminários de debate e troca de experiências entre a segurança 

pública, privada e universitária de Campinas e formações conjuntas para os agentes de segurança da 

Unicamp. 

 Na ponta da implementação desse projeto está o agente de segurança da Universidade. Diante 

do projeto da SVC, estes trabalhadores ganham uma nova relevância, já que são eles os responsáveis 

pela prática da segurança cotidiana, que lidam diretamente com a comunidade da Unicamp e com os 

conflitos que emergem na convivência. Na Unicamp, a segurança tem um modelo misto, composto tanto 

por uma equipe de trabalhadores concursados (ou orgânicos) quanto por trabalhadores terceirizados. 

Os agentes orgânicos, efetivamente funcionários da universidade, cumprem o papel de supervisor, 

estabelecendo um elo entre os trabalhadores terceirizados e a comunidade e política universitárias e 

dando coesão à equipe de agentes de segurança. Como coloca o relatório da SVC,  

A experiência tem mostrado que a efetividade e sucesso da segurança depende 
essencialmente de uma boa equipe de agentes orgânicos, pois são eles que 
conhecem e são integrados de forma mais permanente à cultura da Instituição. 
Conhecem a comunidade e particularidades dos diversos órgãos. (SECRETARIA 
DE VIVÊNCIA NOS CAMPI, 2021, pg. 14) 

 Estes agentes conhecem melhor e tem uma experiência mais longa e permanente com o 

cotidiano, a cultura e as relações da instituição. Com o modelo da Secretaria de Vivência, os sentidos 

de seu trabalho mudam, já que os supervisores deixam de se dedicar tanto à execução da segurança e 

passam a cumprir um papel mais gestor, pensando estratégias de atuação e sendo parte ativa da 

definição do plano de segurança.  

  A mesma proximidade com a universidade, o espaço e as pessoas não necessariamente se 

reflete nos vigilantes terceirizados. Com um contingente maior de agentes, os terceirizados garantem 

que todos os postos e horários de trabalho sejam cobertos e, portanto, estão em contato constante com 

todos que participam da vida da universidade. Apesar disso, são parte do setor que é sistematicamente 

excluído e invisibilizado da vivência na Unicamp. Apesar de iniciativas como o Grupo de Trabalho 

Integração dos(as) Trabalhadores(as) das Empresas Prestadoras de Serviço à Comunidade 

Universitária (projeto de extensão discutido no CVU), que almeja mitigar os mecanismos sociais, 

institucionais e legais que afastam os vigilantes terceirizados da universidade, estes seguem submetidos 

à precarização de seus direitos e empregos que resultam da terceirização, como descrevem Vieira e 

Lima (et al) (2010), em seu livro “O cotidiano dos vigilantes: trabalho, saúde e adoecimento”. 

CONCLUSÕES: 
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 De forma geral, o novo projeto de segurança da Unicamp tem se concretizado por meio da 

Secretaria de Vivência com impactos reais à segurança e vivência nos campi, sendo bem sucedida na 

democratização do debate sobre a ocupação dos campi. Além disso, a concepção de  

uma segurança integralmente não armada, preventiva, protetiva e não reativa, 
para a mediação de conflitos, com fiscalização permanente, prestação de contas 
e atuando em parceria regulada com as instituições policiais do Estado, da cidade 
e locais. (SECRETARIA DE VIVÊNCIA NOS CAMPUS, 2021, pg. 1) 

e que se preocupa explicitamente com a vivência e ocupação segura dos campi abre espaço para 

diálogos com setores como as entidades estudantis, que historicamente lutam pelo seu projeto de 

segurança universitária. É necessário ir mais a fundo no debate com esses setores, que seguem 

desconfiados, principalmente, com a proximidade às corporações policiais.  

 Por fim, é urgente ponderar acerca das vantagens e, sobretudo, das desvantagens da 

terceirização da segurança universitária, tanto para a universidade quanto para os trabalhadores que 

garantem sua segurança. Compreendendo a questão orçamentária que empurra as universidades a 

terceirizar serviços essenciais, é  necessário considerar a possibilidade real da implementação completa 

do projeto de segurança da Secretaria de Vivência diante das condições materiais destes trabalhadores, 

e pensar saídas, como faz o Grupo de Trabalho Integração dos(as) Trabalhadores(as) das Empresas 

Prestadoras de Serviço à Comunidade Universitária. 
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