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Segurança e Violência na 
UFSC

Análise do discurso nos jornais 
Diário Catarinense e Notícias do Dia



Apresentação

Monografia
Organização dos capítulos
Metodologia: Análise do Discurso
Tema
Jornais escolhidos
Processo de pesquisa



Período: maio de 2013 - maio de 2015 
Fontes de pesquisa: Jornais impressos Diário 
Catarinense e Notícias do Dia
Delimitações: 
Notícias e notas opinativas sobre 
violência/segurança nas cidades Florianópolis, 
São José, Biguaçu e Palhoça;
Notícias e notas opinativas sobre 
violência/segurança na UFSC;
Notícias e notas sobre Segurança Pública;



Organização por temas:
Roubos / Assaltos - cotidiano policial
Atentados / Sistema carcerário
Presídios / menores infratores
Falta efetivo policial / Mais polícia nas ruas
Armas
Tráfico de drogas
Violência em São José / Palhoça
Imagem institucional das Polícias
Culpabilização do legislativo/judiciário



Temas na UFSC:
Polícia no campus
Alunos desprotegidos / vítimas
Festas na UFSC
Uso de drogas/Tráfico de drogas
Iluminação
Portões
25 de março
Cobrança por ações da Administração Central



Introdução 



A forma como as notícias 
são escolhidas e elaboradas 
consiste em um método que, 
muitas vezes, contribui para 
a repetição e intensificação 
da percepção sobre 
determinados temas. 









“É  através da seleção que 
se aplica na prática a linha 
editorial. A seleção significa 
portanto a ótica através da 
qual a empresa jornalística 
vê o mundo.” (MELO, 1985, p. 59)







Gatekeeping
Jornalistas e editores são 
responsáveis por escolher, entre 
um vasto universo de 
informações, quais serão 
apresentadas ao público.

O jornalismo tem 
sua própria 
maneira de 
perceber os fatos 
e também de 
reproduzi-los 
(GENRO FILHO, 
2002)

Framing

Sugere que que os assuntos 
discutidos pela sociedade - a 
agenda pública - são 
influenciados pela agenda da 
mídia.

Agenda-setting

Enquadramento; a forma como a 
imprensa apresenta os 
acontecimentos ao público 
contribui para definir como 
compreendemos informações



Período analisado
Durante toda sua 
existência, exceto por 
um breve período de 
quatro anos, teve à 
frente da Reitoria 
apenas homens. 

Profª Roselane Neckel 
simbolizou uma figura 
de reitor(a) diferente do 
habitual na instituição. 

Vice-reitora: Profª Lucia 
Pacheco
Gestão: 2012 à 2016.



http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/03/prisao-de-aluno-por-porte-de-maconha-na-ufsc-acaba-em-tumulto.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/03/prisao-de-aluno-por-porte-de-maconha-na-ufsc-acaba-em-tumulto.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/03/prisao-de-aluno-por-porte-de-maconha-na-ufsc-acaba-em-tumulto.html


Cidade e Segurança Pública
• Narrativa literária
• Terrorismo
• Maniqueísmo
• Superficialidade
• Enquadramento



Aumento do efetivo policial 
nas ruas: solução para 
combater a violência;

Policiais: heróis sem 
recursos;

Exaltação das 
personalidades ligadas à 
Segurança Pública;

Guerra do bem contra o 
mal: ideologia militarista 
reproduzida pelos jornais;

Incentivo ao armamento;

Mais polícia... 
mais segurança?



“São várias as 
estratégias para não 
dizer, mas nesse 
trabalho interessam-me 
aquelas que para 
silenciar se diz algo 
diferente, ou se diz o 
contrário” 
(ORLANDI, 2006, p.264)

Precariedade do sistema 
prisional;
Falta de contingente 
policial;
Baixos salários;
Constantes greves; 
Falta de estrutura física 
adequada para os agentes 
da segurança; 
Integração das mulheres 
às polícias e o machismo 
que as cerca;
Má-formação dos policiais; 
Necessidade de 
desmilitarização da 
Polícia;



Diferentes enquadramentos

Iluminação

Portões no Campus

25 de março



A decisão deliberada de destacar temas de 
segurança na UFSC pode ter contribuído para 
os resultados da pesquisa: 

Na UFSC “à noite, os inseguros somam 48%, os 
pouco seguros 35,4 e os seguros 16,7%” 
(SÁLVIA, 2015, p. 62). 

Ou seja, a sensação de insegurança dentro 
do campus da Trindade, no período noturno, 
é de 83,3%. 



(In)Segurança Universitária



Segurança Institucional 
da UFSC

O entorno e a 
descontextualização



Conclusão
A descontextualização da UFSC nas notícias 

sobre violência, em relação à Cidade, colabora para 

a ideia de que apenas a UFSC é insegura, 

enquanto sabemos, tanto pelas notícias quanto 

pelos dados oficiais que a criminalidade ocorre na 

cidade inteira;



Quando se trata de violência, os jornais 

estudados parecem esperar que a UFSC se 

torne uma espécie de oásis da Segurança, 

ignorando o fato que o campus está localizado 

em uma região central de Florianópolis, no 

segundo bairro mais populoso da cidade;



Insistem em repetir que apenas com 

policiamento no campus resolverá o problema 

da insegurança, porém vemos que a polícia está 

longe de possuir efetivo suficiente para 

assegurar até mesmo as rondas nos bairros 

mais violentos de Florianópolis.



As ideias políticas se baseiam em propostas 
para reduzir as angústias e medos da 
sociedade, ou seja, a visibilidade conferida pelos 
jornais à violência e a criminalidade costuma ser 
muito bem aproveitada por políticos e difusores 
de ideologias que tem como base a cultura do 
medo;

Consequências: campanhas de “ordem e 
justiça”, a militarização da segurança pública, o 
direito penal máximo e o amplo uso de 
equipamentos securitários.



A reitora quer transformar a 
UFSC numa república de 
maconheiros

http://www.youtube.com/watch?v=op6NAL9SB1M


Segurança no Campus da 
UFSC preocupa Cancellier

http://www.youtube.com/watch?v=DLF2PLu6T9g


http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/novo-reitor-da-ufsc-quer-policia-mais-proxima-do-campus-579
8399.html

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/novo-reitor-da-ufsc-quer-policia-mais-proxima-do-campus-5798399.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/novo-reitor-da-ufsc-quer-policia-mais-proxima-do-campus-5798399.html
http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/05/novo-reitor-da-ufsc-quer-policia-mais-proxima-do-campus-5798399.html
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