
NOTA PÚBLICA DO COLEGIADO DO NDI/CED 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA CATARINA 

  

O Colegiado do Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI) da UFSC, (Escola de Educação 

Infantil que acolhe 212 crianças, entre bebês até crianças de 5 anos de idade) vem a público 

repudiar a ação violenta da Polícia Federal e Polícia Militar ocorrida no dia 25 de março de 2014 

nas proximidades deste Núcleo. O ato descomedido dessas duas instituições culminou num 

verdadeiro cenário de guerra colocando em risco a segurança das crianças e dos profissionais 

que ali estavam. A motivação para tanto foi uma suposta denúncia de tráfico de drogas no 

Campus. 

A ação policial, ao desconsiderar a existência de crianças próximas ao acontecimento 

gerou sérias consequências em relação ao pleno funcionamento do NDI neste dia, sobretudo nos 

encaminhamentos relacionados às crianças. Esta ação policial ocorreu apesar de a polícia ter 

sido alertada, que havia muitas crianças pequenas a menos de 100 metros do confronto.  A 

maioria das crianças pouco antes deste momento estava brincando na área externa do NDI e 

foram apressadamente encaminhadas para dentro das salas de aula quando se percebeu a 

gravidade da situação, lá permanecendo até o final da tarde, quando as famílias conseguiram 

chegar para buscá-las. 

O gás lacrimogêneo lançado pela policia invadiu a área externa do NDI atingindo com seus 

efeitos vários profissionais que se encontravam nesta área e diversas famílias que se dirigiam 

rapidamente ao Núcleo para buscarem seus filhos. O gás entrou, também,  pelas frestas das 

janelas das salas dos bebês e da cozinha.   

Nos dias seguintes a este triste episódio várias famílias das crianças relataram aos 

professores do NDI que seus filhos apresentaram reações físicas como vômito e diarreia.  

Destacamos ainda que não sabemos as consequências, do ponto de vista psicológico e 

emocional, que os efeitos das bombas e tiros de borrachas utilizados pela polícia poderão causar 

às crianças. 

Diante do desrespeito aos princípios da Universidade, aos profissionais, famílias e crianças 

do NDI, reiteramos a nota de repúdio emitida pela Reitora e Vice Reitora da UFSC e 

manifestamos a indignação com a inconsequência e truculência das ações policiais. 

A violência é inaceitável em qualquer situação, sobretudo próxima de crianças pequenas.  
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