
 
 

Moção de Solidariedade aos Estudantes da Universidade de São 

Paulo 

 

A Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem 

(ENEEnf) através desta moção demonstra seu apoio aos estudantes 

em greve da USP. Entendemos a ação como legítima, uma vez que os 

mesmos decidiram em assembléia entrar em greve geral como reação 

às atitudes da Reitoria, que culminou na vergonhosa ação policial de 

reintegração do prédio.  

A ENEEnf também apresenta nesta moção , repúdio a ação 

violenta e despropocional da policia e o autoritarismo do João 

Grandino Rodas (Reitor da Universidade de São Paulo), que deixa 

claro uma gestão indisposta à negociação das reivindicações 

estudantis, que faz uso da força militar para gerir a universidade e 

que nunca concretizou seu discurso de “gestão do diálogo”. 

No dia 08/11/11, a tropa de choque com 400 policiais, 

helicópteros e dois grupos de operações táticas levou a cabo a 

reintegração de posse da Reitoria, ocupada por estudantes da 

instituição. Tal fato reitera nosso posicionamento contrário a PM por 

representar uma ferramenta de repressão estudantil.  

Entendemos que os métodos utilizados na operação da PM, 

que prendeu mais de 70 estudantes, são inadequados, descabíveis, 

antidemocráticas e opressores. Julgamos a forma arbitrária e 

autoritária com que a gestão do reitor João Grandino Rodas tem 

administrado a USP como a principal responsável pela situação atual. 

Por este motivo, apoiamos integralmente as lutas pelo pleno 

exercício das atividades democráticas. Toda a comunidade uspiana, 

assim como toda a sociedade, tem direito a mais segurança. 

Entretanto, essa segurança não será obtida por meio da força e de 

métodos repressivos utilizados massivamente pela PM.  

Neste momento nos solidarizamos com os estudantes que 

sofreram a represália e processos judiciais, pois não acreditamos que 

justifica os limites impostos pela reintegração de posse para o fim das 

negociações e uso da violência. A ENEEnf acredita que por meio da 

união, da mobilização e do esforço político, conseguiremos que nossa 

voz seja ouvida e finalmente daremos uma aula de democracia para 

nossos governantes! 
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