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  A Congregação da Escola de Comunicações e Artes tomou conhecimento 

da interrupção da entrada de novas crianças nas creches da USP por meio da 

mídia e das associações de Pais e Funcionários destes estabelecimentos de 

ensino. 

A decisão foi comunicada em 26 de janeiro por meio de um email às 

famílias que participaram do processo seletivo para as Creches e Pré-Escolas 

(localizadas nos campi de São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos). Um dos 

principais motivos alegados 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. 

A reposição de funcionários é de fato necessária, porém cada unidade 

apresentou proposta adequando o atendimento à sua realidade atual, o que torna 

a manutenção da decisão da SAS-USP inconsistente e irresponsável. No 

momento, segundo documentos que tivemos acesso, as creches da capital teriam 

capacidade para o ingresso imediato de ao menos 50 crianças, número esse que 

com pequenos ajustes e contratações pode chegar a quase 100 crianças. 

Diante desta proposta de atendimento o ofício de resposta da SAS-USP às 

APEFs, do dia 3 de março de 2015 nos parece incosistente e demonstra o 

fechamento da atual administração ao diálogo com sua comunidade. 

Ressaltamos que a existência e a permanência das creches na USP 

expressam 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 Universidade pública, com seus pilares de ensino, pesquisa e extensão, 

tem a missão de promover avanços para a sociedade e criar modelos de 

excelência e qualidade. Por isso, esperamos uma verdadeira política de 

valorização dos projetos de Educação Básica e do atendimento à primeira infância 

que vem se consolidando há mais de 30 anos como referência de qualidade na 

área. 


