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Prezados, 
 

Nós, membros do Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano 
e Educação Infantil (CINDEDI), do Departamento de Psicologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, vimos mui respeitosamente 
manifestar nossa preocupação com as medidas que estão envolvendo o sistema 
de creches da Universidade de São Paulo, neste início de ano de 2015. 

Nossa preocupação vem da informação de que a Universidade suspendeu, 
sem qualquer aviso prévio, o ingresso de novas crianças em suas creches. As 
matrículas foram canceladas no final de janeiro, após adesão de um conjunto de 
funcionários ao Plano de Demissão Voluntária (PIDV), em pauta desde o final do 
ano de 2014, na USP. 

As creches da USP - cinco no total, sendo três no campus de São Paulo e 
duas no interior -, atendem anualmente a quase 600 crianças, filhos de 
professores, funcionários e alunos (graduação e pós-graduação). Com essa 
proposta de atendimento, a Universidade valoriza e viabiliza essa etapa de 
formação das crianças, considerada como direito da família e obrigação do 
Estado, desde a Constituição Federal de 1988. A existência das creches 
representa, ainda, uma das formas mais significativas no sentido de contribuir para 
a permanência estudantil de alunos/alunas junto à universidade, quando estes se 
encontram em situação de constituição de famílias, muitas vezes monoparentais e 
sem suporte alternativo. 

Para além disso, o sistema de educação infantil implantado na Universidade 
de São Paulo tem se mostrado como contexto significativo para a formação de seu 
próprio alunado. Nesse sentido, pode-se citar a Creche Carochinha, do campus de 
Ribeirão Preto, que tem ajudado a construir uma nova Pedagogia sobretudo para 
as crianças de zero a três anos, fundamentada em uma série de pesquisas, 
contribuindo para preparar um ambiente que favoreça a interação, a exploração e 
a autonomia das crianças. Suas contribuições nessa área foram e são 
socializadas não apenas através de artigos, livros e vídeos, como também através 
da recepção de alunos em estágios curriculares do curso, além de promover 
oficinas e receber grupos de visitantes de todo o país em visitas guiadas. 

Sua parceria com o sistema de graduação / pós-graduação vai além da 
Pedagogia, entrelaçando-se a vários outros cursos do campus, colaborando para  



                                                                                     
inúmeras pesquisas e estágios das várias unidades (Psicologia, Educação, 
Medicina, Enfermagem, Odontologia...). Suas educadoras e técnicas têm também 
contribuído para a formação de outras unidades educacionais, assim como têm 
participado de vários projetos junto à Coordenação de Educação Infantil (COEDI) 
do MEC. 

Ressalta-se, portanto, a importância das creches não apenas como 
prestadora de serviços às crianças e famílias atendidas, mas também como 
campo de aplicação para a formação de profissionais que irão atender a essa 
faixa etária, sendo colaboradora de projetos de pesquisa. Mostra-se assim 
necessário destacar o papel histórico e formador no decorrer destes 30 anos de 
atividade, em que essas creches e, particularmente, a Carochinha alcançou 
reconhecimento, no Brasil e no exterior, como pioneira na educação de crianças 
pequenas em ambientes coletivos. 

Com tudo isso, mostra-se altamente preocupante o cancelamento das 
matrículas, sendo que cerca de 25% das vagas foram suspensas, atingindo 
particularmente as crianças mais novas a frequentar a creche. Não só essa 
medida imporá limitações na organização das famílias participantes da 
Universidade (podendo trazer prejuízos inclusive à permanência delas junto à 
instituição), como afetará a formação de alunos e pesquisadores das várias 
unidades através da suspensão de atividades destas unidades de Educação 
Infantil. 

Dessa forma, o CINDEDI vem expressar profunda preocupação com as 
medidas de suspensão de matrículas e solicitar que seja encaminhada à reitoria a 
posição de revisão do encerramento de algumas de suas atividades. Há, ainda, a 
necessidade de contratação de pessoal, apesar da situação crítica da 
universidade, em função da relevância e situação especial relativa às creches. É 
fundamental que seja feito um investimento na reabertura das vagas, de modo a 
que se continue a conduzir os muitos trabalhos de excelência que essas 
instituições de educação infantil têm desenvolvido dentro da universidade e para 
além dela. 

Atenciosamente, 
 
Profa. Dra. Katia de Souza Amorim 

 
 

Profa. Emérita Maria Clotilde Rossetti-Ferreira 
 
 

Profa. Dra. Zilma Moraes R. Oliveira 
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