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Resumo 

Este trabalho comprova, através da análise de dados públicos disponibilizados 

pela Universidade de São Paulo, que o fechamento das vagas nas Creches/Pré-

Escolas da mesma universidade causaria mais prejuízos do que benefícios, 

tanto financeiros como para a atividade-fim. Com o impedimento da entrada de 

novos alunos para preencher as vagas ociosas, a universidade aumentará em R$ 

1,2 milhão o gasto com auxílio-creche para servidores docentes e não-docentes 

somente entre 2015 e 2016. Outros setores da universidade, como o Serviço de 

Comunicação Social, por exemplo, despendem mais recursos e possuem menos 

funcionários dos que esses estabelecimentos de ensino, pesquisa e extensão de 

Educação Infantil. 

As Creches/Pré-Escolas da USP tem por finalidade atender crianças de 

4 meses a 6 anos de idade, filhos e filhas de docentes e não decentes da 

universidade. Promove a formação integral das crianças, nos vários aspectos: 

físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, sociais, em consonância com os 

princípios políticos, éticos e estéticos prescritos nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para Educação Infantil (2009).  Além disso, tem como finalidade 

promover apoio ao ensino e à pesquisa, oferecendo um campo de estágio e 

investigação para alunos e docentes. Ainda promove a difusão do 

conhecimento e a discussão sobre o atendimento em Educação Infantil para 

                                                                 
1  Arquiteta da Superintendência do Espaço Físico da USP 
2
 Jornalista e doutoranda no Departamento de Estudos Judaicos e Árabes.  

3
 Doutora em Física pelo Instituto de Física da Universidade de São Paulo.  

4
 Mestre em Letras e Doutora em História Social pela FFLCH-USP. 

5
 Doutoranda do programa de Engenharia de Materiais da Escola Politécnica da Universidade 

de São Paulo  



2 
 

profissionais da Rede Pública de ensino. As Creches/Pré-Escolas da USP 

recebem gestores, funcionários e professores de escolas, creches e demais 

interessados, como professores de outros países para realizarem visitas 

monitoradas. Tal atividade configura a chamada extensão. 

Nos últimos meses, a gestão da Universidade de São Paulo tem 

defendido o corte de vagas nas suas Creches/Pré-Escolas e o aumento da 

oferta de auxílio-creche aos servidores docentes e não-docentes como 

caminho para reduzir custos e equi librar sua balança financeira. Para tanto, em 

2015 e 2016 não foi permitido o preenchimento das vagas abertas pela saída 

das crianças que deixaram as creches e as que se formaram. Essas vagas se 

encontram ociosas. 

 Em um primeiro olhar, essa defesa pode parecer coerente. Mas se 

observarmos o conjunto dos dados, constatamos que, na verdade, o 

argumento não se mostra eficaz. Isso por que, apesar de o fechamento de 

vagas permitir uma economia nos valores de custeio das Creches/Pré-Escolas 

–que equivale a 0,03% do orçamento total da USP–, a Universidade seguirá 

tendo de realizar os mesmos investimentos na folha de pagamentos, que 

consome mais de 90% dos recursos direcionados à área –que equivale a 0,48 

% do orçamento total da USP. Além disso, a não abertura de vagas obrigará a 

instituição a ampliar a oferta de auxílio-creche aos servidores docentes e não-

docentes, ao mesmo tempo em que terá de manter a estrutura de 

funcionamento das Creches para as crianças que já estavam matriculadas 

antes de 2015. Com isso a USP terá um gasto desnecessário de R$ 1,2 milhão 

ao pagar auxilio-creche para crianças que poderiam estar matriculadas nas 

unidades das Creches/Pré-Escolas.  

Este trabalho tem por objetivo demonstrar através de uma análise de 

dados que a USP despende mais recursos ao insistir em não matricular mais 

crianças em suas unidades de Educação Infantil. Os dados foram retirados dos 

websites da USP, como o da Coordenadoria de Administração Geral1, o 

Anuário Estatístico da USP de 2009 a 20142, o Portal Transparência USP3. 

Também foram solicitadas informações junto ao Serviço de Informação ao 

Cidadão - SIC da Superintendência de Comunicação Social no dia 10/11/2015 

que seguem anexos a esse trabalho.  
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Creches/Pré-escola da USP versus Auxilio-Creche 

Conforme se observa na Tabela 1, de 2010 para 2016, o orçamento das 

Creches/Pré-escolas subiu R$ 14 milhões, sendo que em qualquer ano da 

série a folha de pagamento corresponde a proporções superiores a 90% do 

total. Comparando-se 2015 e 2016, a redução do orçamento de R$ 26,5 

milhões para R$ 26,1 milhões, manteve o gasto com pessoal no mesmo 

patamar –na verdade, ainda contribuiu para que atingisse o pico no período 

(94,5%). Esse dado comprova que, com a não-abertura de vagas, a USP 

economiza uma porcentagem de 5.5% do custeio, valor insignificante frente ao 

desembolso que terá de ser feito com a folha de pagamento e com a ampliação 

da oferta do auxílio-creche.  

Tabela 1: Orçamento das Creches/Pré-Escolas da USP, entre 2010 e 2015, e também a 

previsão para 2016. Os valores foram retirados do site do CODAGE, da Transparência USP e 

de Tabela fornecida pela Reitoria.  

Ano 
Orçamento 

(R$) 
Custeio 

(R$) 
Custeio 

% 
Folha Pagamento 

(R$) 
Folha 

% 

2010 12.977.423,84 1.000.000,00 7,7 11.977.423,84 92,3 

2011 16.055.180,18 1.350.000,00 8,4 14.705.180,18 91,6 

2012 18.049.337,69 1.498.500,00 8,3 16.550.837,69 91,7 

2013 26.341.239,22 1.800.000,00 6,8 24.541.239,22 93,2 

2014 23.919.755,05 1.800.000,00 7,5 22.119.755,05 92,5 

2015 26.470.883,00 1.800.000,00 6,8 24.670.883,00 93,2 

2016 26.110.883,00 1.440.000,00 5,5 24.670.883,00 94,5 

 

A USP gastou, em 2015, R$ 380 mil a mais com auxílio-creche. Esse 

benefício foi pago aos pais das crianças que não ocuparam as vagas que  

existiam e ficaram ociosas. Para 2016, a previsão é de um desembolso de R$ 

886 mil. Com isso, a Tabela 2 indica que a instituição terá gastos 

desnecessários de mais de 1,2 milhão –entre 2015 e 2016– com auxílio-

creche, recursos que poderiam ser economizados caso todas as vagas 

estivessem preenchidas com essas crianças nas Creches/Pré-Escolas. Em 

resumo: em 2016, os gastos com o auxílio-creche irão quase triplicar em 

relação a 2015, sendo que a USP não poderá reduzir o orçamento das 

Creches/Pré-Escolas, por conta da folha de pagamento.  
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Tabela 2: Valor gasto com o pagamento de auxílio-creche para crianças que poderiam estar 

matriculadas nas Creches/Pré-Escolas (custo anual para 2015). Previsão de gasto anual para 

2016 devido a não-abertura de matrículas para as vagas existentes. Apenas 60% das vagas 

foram consideradas nesse cálculo. Somente docentes, com direito a 20 % das vagas, e 

funcionários, com direito a 40 % das vagas, podem receber o auxilio-creche. Valor do auxílio-

creche em dezembro de 2015: R$ 615,41. 

 

 

Além disso, mesmo com a redução no custeio, as Creches/Pré-Escolas 

poderiam atender mais crianças do que atenderão em 2016. As Creches/Pré-

Escolas têm capacidade para receber 600 crianças. Em 2015, foram 

matriculadas 463, em 2016, esse número vai despencar para 329 (ver Gráfico 

1). Isso significa que elas funcionarão com a mesma estrutura de gastos, 

porém com metade das vagas ociosas, o que representa um desperdício de 

recursos públicos que poderia ser evitado. O Gráfico 2 mostra, ainda, que o 

auxílio-creche pago anualmente a docentes e servidores é mais alto do que o 

gasto anual de custeio das creches com cada criança.  

 
Gráfico 1: Capacidade de atendimento das Creches/Pré-Escolas da USP versus número de 

crianças matriculadas.   
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Gráfico 2: Valor anual gasto com cada criança matriculada nas Creches/Pré-Escolas da USP, 

versus o gasto com o pagamento do auxílio-creche. Para calcular o valor anual da criança 

matriculada, foi considerado o valor de custeio indicado na Tabela 1. 

 

Devido ao aumento das vagas ociosas, o custo por criança matriculada 

também subirá em 2016. Segundo se observa no Gráfico 1, a disparidade entre 

crianças matriculadas e a capacidade de atendimento das Creches aumentou, 

com o decorrer dos anos, o que justifica o acréscimo de custos que se nota no 

Gráfico 2.  

 

Creches/Pré-escolas da USP versus o orçamento da USP 

 

A Tabela 3 mostra que, ao longo dos últimos seis anos, a porcentagem 

de custeio das Creches se manteve constante, em relação ao orçamento total 

da USP. A folha de pagamento oscilou entre 0,40% e 0,57% do orçamento da 

universidade. A variação não foi causada pelo aumento no número de 

funcionários, já que a quantidade de servidores das Creches diminuiu de 268, 

em 2010, para 213, em 2015. Na realidade, o aumento de gastos com pessoal 

é resultado dos aumentos de salário concedidos pela própria USP entre 2011 e 

2013, o que ocasionou aumento na folha de pagamento de todos os setores da 

universidade. Essa tabela também permite observar que, caso as Creches/Pré-

Escolas sejam eventualmente fechadas, a Universidade economizará apenas 

0,03% do seu orçamento, já que, conforme relatado, terá de manter seu maior 

custo, que é a folha de pagamento.  
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Tabela 3: Orçamento das Creches/Pré-Escolas em relação ao orçamento total da USP. Custeio 

é a porcentagem do valor gasto para manutenção das Creches da USP, incluindo despesas 

com alimentação, materiais didáticos, entre outras coisas, em relação ao orçamento total da 

USP. Folha é a porcentagem da folha de pagamento em relação ao orçamento total da USP.  

 

Ano 
Orçamento USP 

(R$) 
Orçamento 

Creches (R$) 
Custeio 

% 
Folha 

% 
Total 

% 

2010 2.979.621.845,00 12.977.423,84 0,03 0,40 0,44 

2011 3.598.437.761,00 16.055.180,18 0,04 0,41 0,45 

2012 3.977.168.880,00 18.049.337,69 0,04 0,42 0,45 

2013 4.305.557.893,00 26.341.239,22 0,04 0,57 0,61 

2014 4.595.784.129,00 23.919.755,05 0,04 0,48 0,52 

2015 4.838.711.073,00 26.470.883,00 0,04 0,51 0,55 

2016 5.146.865.000,00 26.110.883,00 0,03 0,48 0,51 

 

 

Por outro lado, ao comparar o orçamento das Creches/Pré-Escolas com 

o de outras unidades da própria USP, nota-se que a quantidade de funcionários 

não gera, necessariamente, maiores gastos com a folha. Por exemplo, o 

Departamento de Recursos Humanos (DRH), cuja folha de pagamento 

consome 0,33% do orçamento da USP, possui somente 85 funcionários. Já as 

folhas de pagamento da Procuradoria Geral (PG) e da Superintendência de 

Comunicação Social (SCS), por sua vez, despendem muito mais recursos, ao 

mesmo tempo em que ambos os setores possuem menos funcionários do que 

todas as Creches/Pré-Escolas da universidade. Ao analisar o custo despendido  

por funcionário relativo ao ano de 2016 das unidades presentes na Tabela 4, 

verifica-se que as Creches/Pré-Escolas são o setor com a melhor relação 

orçamento/funcionário, exatamente por apresentar o valor mais baixo entre 

todos os listados. 
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Tabela 4: Comparação dos dados de 2015 das Creches/Pré-Escolas da USP com outras 

unidades da USP. Dotação orçamentária para 2016. DF = Departamento Financeiro, DRH = 

Departamento de Recursos Humanos, SVO = Serviços de Verificação de Óbito, SEG = 

Superintendência de Segurança, DA = Departamento de Administração da Reitoria, SCS = 

Superintendência de Comunicação Social, PG = Procuradoria Geral da USP, EEL = Escola de 

Engenharia de Lorena, IP = Instituto de Psicologia, STI = Superintendência de Tecnologia da 

Informação. Custo por funcionário calculado usando a soma de funcionários docentes e não-

docentes.  

Unidade 
Orçamento 
2015 (R$) 

Orçamento 
2015 % 

Orçamento 
2016 (R$) 

Orçamento 
2016 % 

Número 
Funcionários 

Orçamento/ 
Funcionário 

2016 (R$) 

Creches 26.470.883,00 0,55 26.110.883,00 0,51 213 122.586.31 

DA 20.211.996,00 0,42 18.301.965,00 0,36 135 135.570,11 

SEG 41.075.091,00 0,40 18.368.897,00 0,36 118 155.669,62 

SVO 16.989.398,00 0,35 17.124.508,00 0,33 97 176.571,32 

DRH 15.965.602,00 0,33 15.982.750,00 0,31 85 188.032,35 

DF 13.056.017,00 0,27 10.755.477,00 0,21 57 188.692,58 

SCS 29.151.824,00 0,60 24.577.364,00 0,48 119 206.532,47 

STI 64.723.385,00 1,34 64.174.800,00 1,25 280 229.195,71 

IP 62.204.238,00 1,29 62.913.445,00 1,22 250 251.653,78 

PG 30.904.955,00 0,64 32.139.385,00 0,62 105 306.089,38 

EEL 31.506.405,00 0,65 34.038.223,00 0,66 95 358.297,08 

 
 

Creches/Pré-escolas da USP: Vagas Ociosas 

Também foi analisado o número de crianças matriculadas em 

comparação com a capacidade de atendimento por funcionário das Creches 

(Gráfico 4). Os funcionários foram separados em quatro categorias: Superior 

(Diretores, Nutricionista, Psicólogos e Pedagogos), Técnico (Nutrição, 

Enfermagem, Administrativo), Professores de Educação Infantil que, 

atualmente, estão registrados como Técnicos de Apoio Educativo e também 

Básico (Cozinha, Limpeza, Manutenção, Portaria). É possível ver que, com o 

mesmo número de funcionários e sem aumento no custeio, as Creches/Pré-

Escolas poderiam ter atendido mais crianças em 2015 e em 2016. Esse gráfico 

mostra, ainda, que não há excesso de funcionários nas Creches/Pré-Escolas, 

já que a proporção de seis a sete crianças por professor é somente um pouco 

menor do que o valor fixado para os anos iniciais da rede pública paulistana. 

Vale ressaltar que a proporção criança/professor relativamente baixa é fator 

que favorece a condição de centros de pesquisa e referência para a educação 
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infantil, em todo o Brasil, conquistada pelas Creches/Pré-Escolas da USP. 

Conforme disposto na Tabela 5, de 2009 a 2014 foram realizados mais de 280 

trabalhos de pesquisa nas Creches, além da formação de 681 estagiários e o 

recebimento de 6.632 visitas monitoradas de instituições de ensino de todo o 

Brasil e também do exterior.  

 

 

Gráfico 3: Razão de crianças por funcionários das Creches/Pré-Escolas. A curva azul 

representa a capacidade de atendimento e a preta as crianças matriculadas. Os funcionários 

foram separados em quatro categorias: Superior (Diretores, Psicólogos e Pedagogos), Técnico 

(Nutrição, Enfermagem, Administrativo), Básico (Cozinha, Limpeza, Manutenção, Portaria) e 

também Professores de Educação Infantil, que atualmente são técnicos de apoio educativo.   

 

Tabela 5: Atividades de pesquisa, ensino e extensão das Creches/Pré-Escolas da USP no 

período de 2009 a 2014 (inclui apenas atividades oficializadas junto às Creches). 1 – Iniciação 

Cient ífica, Mestrado, Doutorado. 2 – Trabalhos apresentados pelas equipes das Creches/Pré-

Escolas em congressos, conferências, colóquios, seminários, oficinas, entre outros. 3 – 

Pedagogia, Escola de Comunicação e Artes, Fonoaudiologia, Enfermagem, Odontologia, 

Letras, Psicologia, entre outras, tanto da USP como de outras universidades. 4 – Número de 

pessoas de cursos de graduação e pós, redes municipais, visitantes internacionais que 

estiveram nas Creches.  

Produção 2009-2014 Quantidade 
Pesquisa

1
 109 

Trabalhos 
Apresentados

2
 

182 

Estagiários
3
 681 

Visitas Monitoradas
4
 6632 
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Conclusões 

Os dados apresentados evidenciam que a USP não economizará com o 

fechamento de vagas nas Creches/Pré-Escolas nos próximos dois anos, mas 

sim gastará ainda mais com o pagamento de auxílio-creche (Tabela 2). Além 

disso, os prejuízos não serão somente financeiros, já que a instituição perderá 

espaços essenciais para formação de estudantes e desenvolvimento de 

pesquisas. Também extinguirá polos de inovação, que irradiam práticas e 

políticas com efeitos difundidos para a educação básica pública no Brasil, que 

é tão carente de projetos eficazes. São consequências indesejáveis e com 

custo indireto para a imagem de excelência da maior universidade da América 

Latina. Considerando todos os dados apresentados acima, fica evidente que a 

questão financeira não justifica o fechamento das vagas nas Creches/Pré-

Escolas da USP, pois não houve e não haverá economia com a proibição da 

matrícula das crianças em 2015 e 2016.  
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