
O reitor e seus esclarecimentos 

 

Há algumas semanas nosso Magnífico reitor enviou um e-mail com 

esclarecimentos sobre o valor investido em permanência estudantil. Em 20 de 

outubro o Magnífico resolveu esclarecer questões relativas a custos 

trabalhistas. Ambos os esclarecimentos, de fato, tornaram algo explícito: não 

há limites para falsos testemunhos!  

Nessa última semana, mais um golpe: no site da SAS houve mudanças 

em relação à descrição das creches, retirando dos alunos da graduação a 

possibilidade de vagas a seus filhos! Onde se lia: “A Divisão de Creches tem 

como objetivo atender gratuitamente as crianças filhas de funcionários, 

docentes e alunos da Universidade…”, agora se lê: “A Divisão de Creches tem 

como objetivo atender gratuitamente as crianças filhas de funcionários, 

docentes e alunos pós-graduação da Universidade…”. 

 

O reitor afirmou gastar mais com as creches do que com a soma de 

todos os auxílios-creche direcionados aos funcionários. Porém, o que foi que 

ele deixou de dizer?  

 

Ele deixou de dizer COMO chegou a esses números  

 

E, de fato, nunca saberíamos a conta feita, afinal NÃO HÁ 

TRANSPARÊNCIA EM RELAÇÃO AO CAIXA DA UNIVERSIDADE! 

Porém, interessados em discutir tal questão, fomos, nós (pais e 

funcionários das Creches), fazer a mesma conta. O que encontramos? Os 

números não batiam. Será que foram maquiados? 

O reitor afirmou gastar 24 milhões para 400 crianças nas creches. Nós, 

para chegarmos ao tal dos 24, buscamos o número total de crianças atendidas 

pelas creches e os custos referidos. Acontece que há muitos desencontros: a 

capacidade de atendimento das creches é de 543 crianças (e não 400), assim 

como não consta em nenhum documento de acesso público qual o custo total 

desse dispositivo deste e suas discriminações.  



 Ou seja, como saber se 24 milhões é o custo real das Creches? Além do 

que, em entrevista concedida ao Jornal da USP o reitor Marco Antonio Zago, 

na busca por legitimar os salários ilegais que excedem o teto de R$ 21.613,05 

reais, pagos a alguns servidores, afirmou que, sendo a soma de tais salários 

inferior a 1% do orçamento geral da Universidade, não haveria problemas com 

este valor. Zago afirma que o impacto do valor excedente não representa 

impactos à Universidade pois “a parcela gasta com o que excede o teto 

corresponde a menos de 1% do orçamento da Universidade”. 

Ora pois, mesmo que chegássemos a 24 milhões para um dispositivo 

que serve à tríade ensino-pesquisa-extensão, efetiva direitos dos trabalhadores 

e garante permanência estudantil, sendo este número muito inferior a 1% do 

orçamento total, qual seria o problema em manter as Creches? Um pequeno 

grupo de servidores da Universidade vale mais do que todo um projeto de 

Universidade e do que a soma de todos os estudantes e funcionários (docentes 

e não-docentes) juntos? 

Além desses, outros meandros da argumentação do reitor que tornam, 

ao menos, suspeito seu discurso: ele computou apenas o número de crianças 

que entraram esse ano, ou seja, impediu crianças de entrarem, mesmo 

existindo tais vagas, para poder dizer que cada criança custa muito mais caro 

do que custaria nas condições adequadas de funcionamento.  Além do que, 

podemos estimar (pelo alto valor resultante e diante da não publicização de tais 

contas) que o Magnífico incorporou nos 24 milhões computados o salário dos 

funcionários que trabalham nas creches. Tal ato levaria a uma outra dimensão 

ilegal e ilegítima das ações da reitoria: contar duas vezes os salários dos 

funcionários, pois necessariamente tais salários já estão inclusos na conta total 

da folha de pagamento da USP e, dito de outro modo, caso as creches deixem 

de existir, os funcionários continuarão existindo assim como seus salários! 

Para agravar tal quadro a reitoria e o próprio reitor têm sido, no mínimo, 

omissos – para não dizer propositalmente equivocados, mentirosos, 

desonestos e faltantes em relação à moral e a ética com o bem público – em 

relação às questões financeiras que atravessam as medidas absurdas que têm 

sido realizadas no quadro geral da Universidade e, inclusive, nas Creches da 

USP. Tanto o Ministério Público (através de inquérito civil) quanto o Professor 



José Renato de Campos Araújo da Escola de Artes, Ciências e Humanidades - 

EACH USP – (através do SIC USP) solicitaram todos os dados financeiros 

relativos às creches da USP e a USP, na figura de seus gestores, ignorou tais 

perguntas e não respondeu devidamente às solicitações, contrariando a Lei de 

acesso à informação. 

 

Ele deixou de dizer O QUE as creches significam no quadro geral da 

Universidade 

 

 Mesmo com as contas sendo feitas de maneira legítima, nosso 

Magnífico, muito provavelmente continuaria usando seus argumentos parciais. 

Argumentos parciais, pois o reitor insiste em reduzir o significado das creches 

dentro do contexto da Universidade. Quer concordemos ou discordemos, as 

creches estão engendradas na produção do ensino, da pesquisa e da 

extensão. É bem verdade que elas surgiram na USP, assim como no contexto 

brasileiro, ligadas à Assistência Social; porém assim caminha a humanidade e 

desde a LDB, de 1996, o dispositivo creche foi integrado à educação infantil - e 

se a USP não acompanhou o cenário nacional nesse contexto deve ser porque 

aqui os passos de formiga e a falta de vontade dominam nossa gestão também 

atrasada e antidemocrática. Articuladas ao ensino e à extensão, as creches 

servem como campo de estágio para alunos de diversos cursos da USP, dentre 

eles pedagogia, psicologia, fonoaudiologia, enfermagem, nutrição, odontologia, 

medicina. As creches servem como campo de pesquisa na área da educação 

infantil; de 2009 a 2014 foram realizadas 281 pesquisas nas cinco creches 

pertencentes à divisão de creches da SAS (foram computadas iniciações 

científicas, mestrado, doutorado e trabalhos apresentados pela equipe das 

creches). Além disso, os próprios trabalhadores das creches têm realizado 

produções científicas e compartilhando (através de publicações, congressos, 

simpósios, etc.) pensamentos e ações que têm sido produzidos dentro das 

creches. Foram realizadas, de 2009 a 2014, 6632 visitas monitoradas - 

pessoas/instituições de todo o Brasil vêm conhecer o trabalho de excelência 

realizado aqui na busca por construir uma educação infantil de qualidade. Ou 

seja, além de tudo, as Creches da USP se configuram como um exemplo de 



produção científica voltado para a sociedade em que vivemos, seu valor 

extrapola os muros da Universidade e chega, de fato, ao cenário social. Outro 

exemplo disso é o papel fundamental que o trabalho desenvolvido nas creches 

ocupou na construção dos padrões norteadores da educação infantil no MEC 

(inclusive, sendo diretamente citadas nos documentos elaborados). Assim, as 

Creches da USP operam, no Brasil, como uma vanguarda da educação infantil 

(referência também no exterior) e fazem parte do cenário que tornam a USP 

uma Universidade de excelência, ou seja, construindo uma educação superior 

de qualidade.  

A USP está indo na contramão do caminho percorrido por outras 

universidades de excelência ao redor do mundo, as quais têm afirmado a 

educação infantil (sobretudo na primeira infância) como tão ou mais importante 

que a educação superior e, por isso mesmo, têm investido e prezado por suas 

creches universitárias - quando não criado novas creches articulando ao 

ensino, a pesquisa e a extensão. 

Se, afirmar as creches apenas como lugar de assistência é o que tem 

permitido ao reitor levar adiante sua destruição, explicitamos: elas são muito 

mais do que isso. E se vamos falar em custo, então que tornem transparente 

todo o cofre e circulação de dinheiro da Universidade para, daí sim, podermos 

avaliar os custos de cada iniciativa produzida aqui dentro. 

  

Ele deixou de dizer QUEM fica de fora a partir de seus argumentos 

absurdos 

 

Dizemos apenas assistência porque somos contra o reducionismo que 

tem permeado a argumentação em prol do fechamento das creches, muito 

embora saibamos que a assistência também tem um lugar crucial na 

constituição de uma Universidade Pública, ou seja, para todos. 

Brasil, um dos países com o maior índice de desigualdade social do 

mundo. Um dos países em que ser pobre e preto quase determina sua 

exclusão da sociedade ou inclusão marginalizada. Isso que não entramos nos 

detalhes de ser mulher... Sabemos que, para que qualquer um (que teve o 

mérito de conseguir entrar) consiga permanecer na Universidade, cursá-la com 



qualidade e finalizar o curso, é necessário garantir certas condições. Certas 

condições que uns trazem (às vezes literalmente) de casa: têm dinheiro para 

(sobre)viver e, portanto, não precisam de um trabalho externo; têm dinheiro 

para conseguir um lugar para morar e, portanto, não dependem de uma 

residência universitária (vulgo, CRUSP) ou de um auxílio financeiro para 

moradia; têm dinheiro para se locomover e, portanto, não dependem de um 

passe de estudante ou de um transporte gratuito (ou de um BUSP); têm 

dinheiro para se alimentar e, portanto, não dependem de um Bandeijão; têm 

dinheiro para muitas coisas e, portanto, não dependem de um Hospital Público 

(como nosso atual desconhecido HU), de uma creche, etc. 

Não bastasse o quadro geral que implica na produção de uma 

Universidade excludente, olhemos para as especificidades das creches. É 

como se um discurso moralizante (para não dizer estapafúrdio, estúpido ou 

indiferente às produções da realidade) pairasse sobre nós: está na 

Universidade? Não tenha filhos! Não tenha filhos, pois aqui não há lugar para 

quem tem filhos. Não tenha filhos, pois não queremos crianças circulando pelo 

campus. Não tenha filhos porque se você trabalha ou estuda, isso se torna toda 

a sua vida. Não tenha filhos, pois se você já faz parte daquele grupo de pobres, 

talvez pretos, talvez indígenas, talvez mulheres, que já não queríamos que 

entrassem aqui, agora excluiremos qualquer possibilidade de você conseguir 

arcar com suas responsabilidades acadêmicas: não haverá mais creches para 

vocês - pobres, pretos, indígenas, mulheres - e não é problema nosso se isto 

os exclui do mundo acadêmico, das possibilidades de mudança de vida ou de 

transformação social cunhadas a partir de sua inserção na Universidade. 

As creches, assim como todas as ações ligadas à permanência 

estudantil ou aos direitos trabalhistas, são justamente dispositivos que nos 

permitem lutar contra a desigualdade social de nosso país e com a resultante 

exclusão que a Universidade já produz. E se, uma suposta justiça consegue 

obrigar a USP a garantir certas condições a seus funcionários (por mais que 

um auxílio-creche no valor de R$596,96 reais seja muito pouco para arcar com 

os custos de qualquer creche, imagine então uma com o nível de excelência 

das creches da USP...) ela ainda não consegue obrigar a USP a arcar com as 

necessidades dos estudantes. E somos nós, trabalhadores e estudantes 



pobres, talvez pretos, talvez indígenas, talvez mulheres, os que mais sofrerão 

com o atual DESMONTE universitário que chega também às nossas creches. 

 O modo de funcionar da Universidade, sustentado por sua estrutura de 

poder antidemocrática, tem permitido que ocorram atrocidades como o 

impedimento à entrada de crianças, a sobrecarga de trabalho pela falta de 

contratação de funcionários e, muito provavelmente, o fechamento de nossas 

Creches. Modo tal que o Reitor e seus lacaios tomam decisões e executam 

ações unilateralmente, ora sem consultar nem mesmo o Colegiado que deveria 

reger a Universidade (como tem feito com as Creches), ora contrariando as 

decisões do próprio Conselho Universitário – CO (como a atual estratégia de 

acabar com o Hospital Universitário). Até mesmo tal Conselho se constitui de 

forma antidemocrática e nada representativa em relação à comunidade 

uspiana...  

Enfim, Magnífico, estamos atentos ao projeto de Universidade que 

Vossa Senhoria busca colocar em andamento, intensificando a EXCLUSÃO de 

pessoas e produzindo o DESMONTE de uma conjuntura que sustenta a tríade 

ensino-pesquisa-extensão e que, até então, garante à Universidade de São 

Paulo seu nível de excelência. Essas atrocidades NÃO PASSARÃO! 
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