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TEXTO DA MOÇÃO 

Os delegados presentes ao 34º CONGRESSO do ANDES-SN, realizado em 

Brasília/DF, no período de 23 a 28 de fevereiro de 2015, manifestam a Moção de 

Repúdio a Interrupção da entrada das crianças para vagas já disponibilizadas em 

2015.  

http://www.usp.br/coseas/COSEASHP/dps@usp.br


 

Após amplo debate sobre a situação das creches no país, a delegação da Adusp 

na Plenária do 34° Congresso Andes, Brasília denunciou a medida autoritária e 

unilateral tomada pelo Superintendente da Assistência Social, Waldyr Jorge, sobre a 

interrupção da entrada das crianças para vagas já disponibilizadas na USP. Um dos 

principais motivos alegados para esta medida injusta seria a grande adesão de 

funcionários ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PiDV), lançado em 

2014, gerando a impossibilidade de garantir a razão adulto-criança adequada para a 

continuidade da boa qualidade do atendimento.  

Esta determinação unilateral, reafirmada pelo próprio Superintendente da 

Assistência Social, Waldyr Jorge preocupa famílias de estudantes, funcionários, 

docentes e trabalhadores das unidades, uma vez que fragiliza direitos arduamente 

conquistados, sobretudo, o direito das crianças à Educação Infantil e cria um clima de 

incertezas em relação à continuidade de um trabalho de excelência dedicado à primeira 

infância há mais de 30 anos. 

Nas creches, a situação é bastante delicada. Sabemos que a indicação da não 

entrada de crianças, mesmo nos locais em que há condições ajustadas para recebê-las, 

provoca a “seca da nascente”, fazendo minguar a composição das novas turmas para o 

ano presente bem como para os subsequentes. Se essa decisão da SAS permanecer, o 

“efeito dominó” fará com que, em pouco tempo, o desmonte seja completo e o 

atendimento à Educação Infantil na USP deixe de existir! 

Frente à determinação, cada unidade reuniu-se com suas equipes e também com 

as Associações de Pais e Funcionários para desenvolverem e apresentarem propostas 

possíveis de atendimento, de acordo com suas realidades. Estas reorganizações foram 

encaminhadas, no entanto, estão sujeitas à aprovação do Superintendente da SAS para 

que entrem em vigor e as crianças sejam recebidas. 

A reposição de funcionários também continua sendo necessária e não pode ser 

esquecida, tanto que continua presente nos encaminhamentos feitos pelas equipes de 

cada unidade à SAS, bem como nas pautas de reivindicações dos movimentos 

trabalhistas da USP. 

Ressaltamos que a existência e a permanência das creches na USP, expressam 

muito mais do que o simples cumprimento de um dever legal por parte da Universidade 

em relação aos trabalhadores. Para além do direito trabalhista, o reconhecimento da 

excelência no atendimento à infância desenvolvido pelas creches e pré-escolas significa: 

(1) o direito das crianças ao acesso à Educação Infantil de qualidade; (2) parte do 



 

programa de permanência estudantil; (3) campo de formação de alunos da graduação e 

da pós-graduação da USP; (4) lócus de pesquisas, visitação, socialização de práticas e 

troca de saberes entre profissionais e instituições; (5) modelo de creche pública para 

outros profissionais da área da Educação; (6) fonte de pesquisa e matérias para 

programas renomados e de abrangência nacional, cujas temáticas versam sobre a 

Educação Infantil; (7) compromisso com a transformação da sociedade, entre outros 

aspectos importantes. 

A partir dessas considerações os Delegados do 34° Congresso Andes conclamam 

que haja a revogação imediata da interrupção da entrada das crianças já selecionadas 

para 2015 pois se houver a continuidade desta medida autoritária e unilateral, 

indagamos: Qual será o futuro real para as Creches e Pré-Escolas na USP?  

 

Atenciosamente, 

 

Delegados do 34° Congresso Andes 2015, Brasília 

 


