
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

Reitoria manipula números para tentar justificar desmonte das Creches da USP 

 

A Reitoria deu continuidade ao seu plano de asfixiar as Creches/Pré-escolas da USP dirigindo e-mail aos funcionários 

da Universidade em que manipula números e apresenta argumentos enganosos, na tentativa de justificar por que 

segue descumprindo a decisão do Conselho Universitário sobre o tema. Em novembro, o CO incluiu nas diretrizes 

orçamentárias de 2017 determinação para a Reitoria “preencher as vagas ociosas no limite da capacidade das 

creches”.  

Em lugar disso, a Reitoria fechou uma das creches do campus Butantã, impediu a entrada de novas crianças na Creche 

Saúde e desvinculou as creches do interior da Divisão de Creches da SAS. 

Na nota divulgada em 17/2, a Reitoria deixa escapar seus verdadeiros planos. Apesar da relevância acadêmica do 

Programa de Educação Infantil da USP, que é campo de experimentação prática de Ensino, Pesquisa e Extensão, a 

Reitoria quer fechar todas as creches, pagando auxílio apenas para os funcionários e extinguindo uma política de 

permanência estudantil que já dura 35 anos. 

Conheça abaixo a verdade sobre as falácias divulgadas pela Reitoria: 

 

As creches são atividades-fim da USP  

As Creches/Pré-escolas fazem parte das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão da USP. Elas são campo para 

produção de conhecimento, seja por parte de suas equipes, seja por parte de outras unidades, a exemplo da Escola 

de Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto e de 

São Paulo. Servem de campo de estágio para graduandos de diferentes áreas, desenvolvendo práticas que impactam 

as políticas públicas e são reproduzidas por outras redes de educação infantil, cumprindo assim uma das missões da 

universidade que é a extensão universitária – disponibilizando à sociedade o conhecimento adquirido com o ensino e 

a pesquisa realizados na USP. O quadro 1 apresenta balanço das atividades das cinco unidades entre 2009 e 2014: 

 

Quadro 1 – Produção das cinco Creches da USP (2009-2014)  

Trabalhos de pesquisa1 Trabalhos apresentados2 Estagiários3 Visitas monitoradas4 

109 182 681 6.631 

Fonte: “USP terá prejuízos ao fechar vagas no Programa de Educação Infantil” (Toaliar, Queiroz, Suplicy, Castro e Zimmerman, 2016), disponível em: 
https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2016/05/artigo-creches_final.pdf. 1) Relatórios de iniciação científica, dissertações e teses. 2) Apresentados 
por integrantes das equipes das creches em congressos, seminários, colóquios e oficinas. 3) Número de estudantes de graduação das diferentes unidades da USP 
e de outras instituições que fizeram estágio nas creches. 4) Número de visitantes do exterior, de outras redes de educação e de unidades recepcionados. 

 

O reconhecimento da relevância das creches se refletiu no apoio maciço recebido pelas creches junto à comunidade 

acadêmica. Após o início dos ataques da Reitoria ao programa, 13 unidades aprovaram moções de apoio à sua 

permanência (FE, IP, FFCLRP, FFLCH, EACH, IF, IO, ECA, Poli, IAU, IME, IB, FAU). 

 

Reitoria superestima custo das creches 

A Reitoria apresenta uma conta enganosa para tentar virar a comunidade contra as creches. Calcula o gasto por criança 

a partir das vagas de 2015. Nesse ano, as creches já estavam com metade de suas vagas ociosas, por conta da proibição 

da reposição de crianças determinada anteriormente pela Reitoria. Os custos fixos do setor (custeio) se mantiveram, 

mas a Reitoria forçou a diminuição do número de usuários, fazendo com que o gasto por criança fique superestimado. 

É necessário esclarecer que cerca de 90% do custo total das creches apresentado pela Reitoria é composto de folha 

de pagamento – funcionários que permaneceriam na USP ainda que as creches fossem fechadas. 

https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2016/05/artigo-creches_final.pdf


A conta apenas revela o desperdício de dinheiro público promovido pela Reitoria com o congelamento de vagas. Em 

artigo divulgado no 1º Congresso Internacional de Educação Infantil, realizado em agosto de 2016 na Unicamp, os 

dados relativos aos gastos das creches comparados ao orçamento total da USP apontam para uma outra realidade 

(“USP terá prejuízos ao fechar vagas no Programa de Educação Infantil”. Toaliar; Queiroz; Suplicy; Castro; Zimmerman, 

2016. Disponível em: https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2016/05/artigo-creches_final.pdf), como se 

vê na tabela 3, reproduzida abaixo: 

 

 
Assim, a Reitoria teria que deixar claro que o valor que poderia eventualmente “economizar” com o fechamento das 

creches não é aquele que apresentou (cerca de R$ 26 milhões), mas apenas o relativo a custeio -- segundo dados da 

Codage, R$ 1,44 milhão para o ano de 2016 (0,03% do orçamento da USP). Com esta “economia”, poderia pagar apenas 

cerca de 190 unidades de auxílio-creche a mais no ano. ESTE NÚMERO É MENOR DO QUE O NÚMERO DE CRIANÇAS 

QUE AS CRECHES ATENDERÃO EM 2017 (346 crianças, segundo a nota da própria Reitoria). 

Fica claro, assim, que o fechamento das creches, hoje, representaria não uma economia, mas um GASTO EXTRA para 

a Universidade. A não ser que a Reitoria assuma a DEMISSÃO DE 248 FUNCIONÁRIOS E FUNCIONÁRIAS, sem justa 

causa.  

Ainda que o custo de uma criança em creche da USP supere o de outras redes públicas de educação infantil, isso é 

mais do que justificável pela geração de conhecimento, formação de quadros universitários e desenvolvimento de 

práticas que são replicados em outras redes. Pelo raciocínio usado pela Reitoria para as creches, a USP faria melhor 

fechando a Escola Politécnica e dando bolsas para seus alunos se formarem engenheiros em instituições privadas. 

 

Creche também é política de permanência estudantil 

A Reitoria trata as creches como se fossem apenas obrigação trabalhista diante dos funcionários.  Sua nota é dirigida 

APENAS aos servidores, demonstrando a falta de transparência da reitoria com a comunidade universitária. Mas as 

creches também são política de permanência na universidade fundamental para estudantes de todos os níveis, 

sobretudo as mulheres, os mais pobres e quem conta com menos redes pessoais de apoio. OS ESTUDANTES NÃO TÊM 

DIREITO AO AUXÍLIO-CRECHE e, com a imensa fila de espera nas creches municipais, precisam assumir os ônus das 

creches particulares. Aqueles que não têm como assumir, inevitavelmente têm abandonado seus cursos.  

A Reitoria chega ao ridículo de contabilizar qual seria a economia com o fechamento total das creches, ignorando por 

completo as vagas ocupadas por estudantes de graduação, pós-graduação e pós-doutorado. 

https://crechecentraluspcom.files.wordpress.com/2016/05/artigo-creches_final.pdf


A nota da Reitoria chama de “privilegiados” àqueles que têm crianças nas creches. Esse raciocínio torto só é possível 

porque a Reitoria ignora a relevância das políticas de permanência estudantil e está na contramão do movimento de 

inclusão que as universidades brasileiras vivem nas últimas décadas.  

 

Reitoria tenta ludibriar o CO 

A Reitoria tenta ludibriar o Conselho Universitário, o Estatuto da USP e algumas leis nacionais ao afirmar que está 

cumprindo a determinação do órgão decisório máximo da universidade. Para isso, usa números agregados destinados 

a esconder a real capacidade das creches hoje, declarando genericamente que, se 30% dos servidores deixaram as 

creches, 30% das vagas devem ser cortadas.  

Ao aprovar as diretrizes orçamentárias para 2017, o CO determinou o preenchimento das vagas ociosas “até o limite 

da capacidade das creches”. Cálculo de cada uma das cinco creches revelou que, considerada a perda de servidores 

com todas as ondas do PiDV, as creches poderiam descongelar 157 vagas em 2017. No entanto, houve anúncio de que 

91 vagas serão descongeladas, ao mesmo tempo em que a Reitoria fechou a Creche Oeste (campus Butantã), impediu 

a entrada de novas crianças na Creche Saúde e desvinculou as creches do interior, passando sua gestão para as 

Prefeituras de campus. A Reitoria não apresenta os estudos técnicos que embasaram a definição deste número de 

vagas. Apenas na dita “Creche Cidade Universitária”, há hoje 73 vagas ociosas (considerando capacidade de 

atendimento e estrutura física), segundo levantamento feito por sua direção e enviado para a SAS, embora o número 

de vagas abertas para esta unidade, segundo o edital de seleção, seja de 58. 

Além disso, a Reitoria afirma que estão sendo aceitas 104 “novas matrículas”. O número está errado, pois apenas 91 

vagas têm processo de seleção aberto, como se constata no site da própria universidade 

(www.usp.br/coseas/COSEASHP/dps/creche2017/0%20Edital%20Cronograma%20de%20Selecao%20Creches%20201

7.pdf).  

Mesmo com o processo seletivo aberto, faltando poucos dias para divulgação dos resultados, não foram esclarecidos 

os critérios de seleção para além da questão socioeconômica, como as idades das crianças que entrariam. Isto ocorre 

com argumento de que deve ser feito de forma igualitária em todas as unidades, mais uma vez ignorando 

características específicas que podem trazer prejuízos ao atendimento, e que nos deixa aflitos sobre a possibilidade 

de impedimento da entrada se repita, como ocorreu em 2015.  

 

Ocupação resiste ao desmonte da Creche Oeste 

A Reitoria fechou a Creche Oeste nos primeiros dias de janeiro, sem aviso prévio às famílias, aos funcionários ou às 

equipes de gestão e com claro prejuízo às crianças. Também preparou-se para inutilizar todo o material e a memória 

dessa unidade, desmontando equipamentos que não tinham destino definido nem inventário realizado. Para defender 

esse patrimônio da USP e da educação infantil, a comunidade se mobilizou e estabeleceu no local a Ocupação Creche 

Aberta. Ela já dura mais de um mês, mantém atividades culturais e educacionais no espaço e tem apoio de amplos 

setores: recebeu 17 moções de apoio de entidades de dentro e de fora da USP, além de ter realizado um Fórum de 

Apoio que teve como resultado uma nota assinada por mais de 20 entidades, em âmbito nacional, além de mais de 50 

professores de universidades públicas do país. Merece destaque o apoio do USP Mulheres, das Congregações da FFLCH 

e da FEUSP, da Rede Não Cala, da ANNUFEI (Associação Nacional das Creches Universitárias), do Conselho Regional de 

Psicologia, do MIEIB (Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil), dos Fóruns Municipais de Educação de 

São Paulo e Campinas, da Vereadora Sâmia Bonfim, do Deputado Estadual Carlos Giannazzi e do Deputado Federal 

Ivan Valente. 

Agora, a Reitoria alega buscar “uso racional dos recursos” ao tentar fundir as duas creches do campus Butantã sem 

nenhum cuidado pedagógico ou respeito aos funcionários. Na verdade, a Reitoria tem desperdiçado recursos, por 

manter vagas congeladas em creches que teriam condições de atender o dobro de crianças. Também não é verdade 

que o fator limitante para o atendimento seja o número de servidores. Com a fusão das duas unidades, a Reitoria 

tornou redundante parte das equipes e agora iniciou a transferência arbitrária de professoras com conhecimento e 

experiência acumulada para unidades da USP que nada têm a ver com a educação infantil. 



O fechamento da Creche/Pré-Escola Oeste significa o fechamento de uma unidade de ensino infantil equipada para o 

uso, numa cidade que tem cerca de 100 mil crianças na fila de espera do sistema municipal de atendimento desta faixa 

etária, numa região carente deste equipamento. É um contrassenso social este fechamento, que deve ser denunciado 

como irresponsabilidade pública da USP.  

 

Reitoria é autoritária e não negocia 

A nota da Reitoria sugere um plano “acordado com a comunidade” para diminuir gastos com as creches, mas a verdade 

é que a Reitoria tem agido de forma autoritária, nada transparente e avessa à negociação. Em 2015, o primeiro 

congelamento de vagas foi comunicado por e-mail a famílias que já tinham suas crianças matriculadas e ao final não 

puderam levá-las às creches. O congelamento dos anos seguintes mais uma vez não teve aviso prévio ou apoio em ato 

administrativo formalizado. O desmonte da Creche Oeste foi comunicado um dia antes aos funcionários e só a posteri 

às famílias das crianças removidas.  

A Ocupação Creche Aberta tenta negociar com a Reitoria há mais de um mês, tendo esta última marcado, por meio 

da SAS, duas reuniões de negociação em que NÃO COMPARECEU. Nem mesmo quando a comunidade – inclusive suas 

crianças – bateu às portas da Reitoria em um dia de chuva foi designado um interlocutor para conversar.   

Por fim, é fundamental esclarecer para a comunidade universitária e para a sociedade que a Justiça foi acionada pela 

Apef (Associação de Pais e Funcionários) da Creche/Pré-Escola Oeste para impedir seu fechamento arbitrário. O 

Ministério Público deu parecer extremamente favorável à Associação, estabelecendo que a USP fere a lei ao não 

considerar a prioridade absoluta na garantia dos direitos da infância, ao afrontar a decisão do CO violando os direitos 

constitucionais de gestão democrática do ensino público, ao se negar a dar informações transparentes e objetivas ao 

MP e ao não ter motivação adequada nem ter tomado as providências necessárias antes do fechamento da Creche 

Oeste. O parecer ainda defende a concessão de liminar, pois o desmonte do prédio e a transferência das crianças e 

servidores são de difícil reversão. A expectativa da comunidade é de uma decisão favorável da Justiça em breve. 

 

Conclusão 

Concluímos esta nota com a certeza de que a comunidade da USP e de fora dela, tendo acompanhado os argumentos 

apresentados, percebe que as ações da Reitoria contra as Creches não têm nada a ver com o argumento orçamentário. 

Elas são parte de uma maior transformação da Universidade em curso, que tem como objetivo sua crescente elitização 

e privatização, eliminando a Assistência Social. Além disso, são marcadas pela priorização de determinadas áreas do 

conhecimento em detrimento de outras, consideradas “menores”, aqui representadas não apenas pela Educação 

Infantil, mas por todas as que têm a primeira infância como campo de atuação. Antes de tudo, é uma escolha que tem 

sido feita, mas não discutida nem apresentada segundo seus verdadeiros intuitos. Lamentamos que este tenha sido o 

caminho tomado pela gestão da maior universidade da América Latina.  

 

 

Associação de Pais e Educadores de São Carlos (Apesc) 
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