
 

 

 

  

Fortaleza, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

Moção de Repúdio aos ataques da Reitoria da Universidade de São Paulo às Creches da 

USP, expressos recentemente no fechamento da Creche Oeste no Campus Butantã 

 

A Associação Nacional de Pós-graduandos repudia veementemente a ação arbitrária da Reito-

ria da Universidade de São Paulo que vem, desde o ano de 2015, procurando restringir o fun-

cionamento das creches universitárias por meio da não abertura de matrículas para recepção 

de novos alunos, mantendo vagas ociosas. Quadro este que foi agravado com os Programas de 

Demissão Voluntária que, ao diminuir em equipe de funcionários, tende a precarizar as condi-

ções para o desenvolvimento de suas atividades. 

  

Em janeiro de 2017, os funcionários, famílias e crianças da Creche Oeste, bem como toda 

comunidade universitária foram surpreendidos com a determinação do fechamento daquela 

unidade. O despejo foi efetuado de forma intempestiva, acompanhado do cercamento do local 

com tapumes e auxílio da polícia militar. Essa medida acontece de forma autoritária, à revelia 

do Conselho Universitário, instância decisória máxima da Universidade, que, ao contrário, 

determinou, em 11 de novembro de 2016, o preenchimento das vagas ociosas nas creches. 

 

  

Sendo assim, entendemos que a Reitoria da USP segue atentando contra os direitos dos estu-

dantes da graduação e pós-graduação, trabalhadoras e trabalhadores que precisam da educa-

ção infantil para seus filhos e filhas, além de atentar contra os direitos das crianças no seu 

acesso à educação infantil de qualidade, na contramão das necessárias políticas de assistência 

estudantil àquelas e àqueles estudantes que são mães e pais e, especialmente, contra os direi-

tos das mulheres sobre quem historicamente, tem recaído a responsabilidade do cuidado com 

os filhos. 

 

  

Por isso, fazemos coro com o Movimento das Creches Mobilizadas, com a ocupação Creche 

Aberta e todos aqueles e aquelas que se levantam em defesa desse importante patrimônio da 

Universidade de São Paulo e da sociedade: as creches ficam! 

 

 

Associação Nacional de Pós-graduandos 

 

  


