
A magnitude de
um compromisso

Trabalho das IES contribui para emancipação de setores excluídos

o realizar atividades extramuros de
cunho social, as IES particulares do
Estado de São Paulo têm "extendido "
às comunidades fragilizadas que vi-

vem situações de grande privação de serviços que,
por décadas, têm-lhes sido negados. Ao analisar-
mos os números e a natureza dessas ações, verifi-
camos que, além da atenção às necessidades mais
urgentes dessa população desfavorecida, os tra-
balhos das IES têm contribuído para um proces-
so emancipatório que poderá ajudar a mudar um
dos quadros mais perversos da sociedade em que
vivemos: a perpetuação da exclusão.

Essa postura faz com que as IES particula-
res respondam ao desafio da relevância social
de seu trabalho em todas as dimensões que lhes
são apresentadas.

Se voltássemos nosso olhar para a cidade de
Bolonha em meados do século XII, testemunha-
ríamos o nascimento de uma instituição desti-
nada a transformar, significativamente, a civili-
zação ocidental e, conseqüentemente, colabo-
rar no desenho da sociedade em âmbito plane-
tário. Quando estudantes interessados em siste-
matizar seus estudos em ciências jurídicas esta-
beleceram as bases das condições trabalhistas
entre eles e seus mestres, iniciou-se, como apon-
tado formalmente, o percurso de uma institui-
ção destinada a sistematizar estudos avançados
nas diversas áreas do conhecimento humano. A
essa instituição deu-se o nome de universidade
por conta da diversidade de origem de seus es-
tudantes. O potencial dessa instituição, então
monofuncional dedicada exclusivamente à
transmissão de conhecimento, foi rapidamente
percebido pela Igreja, que, sendo a força domi-
nante da época, associou-se a ela como proteto-
ra e principal mantenedora. Interessada na for-
mação de clérigos e de administradores, a Igre-
ja auxiliou o crescimento das universidades que,
por sua vez, tornaram-se as guardiãs da sã dou-
trina, preservando e consolidando o crescimen-
to da fé. Contudo, com o fortalecimento dos

Estados modernos e conseqüente enfraqueci-
mento da Igreja como força política, as univer-
sidades distanciaram-se de sua antiga man-
tenedora, determinando, dessa forma, o fim da
universidade medieval, que trabalhou firmemen-
te fundamentada nos dogmas religiosos. Na nova
ordem política, as universidades tornaram-se
grandes aliadas do Estado na construção de no-
vos modelos de governo e estrutura social. Nes-
se contexto, a dimensão reflexiva para a produ-
ção de novos conhecimentos se fez necessária e
a pesquisa, assim como o ensino, é assumida
como uma das funções básicas da universidade.
A inclusão da pesquisa alterou de forma perma-
nente o trabalho acadêmico e aumentou a im-
portância da universidade nos projetos de de-
senvolvimento das nações.

Em meados do século XIX, estudantes e pro-
fessores de universidades da Inglaterra e da
França, percebendo que a maior parte da po-
pulação não desfrutava as conquistas al-
cançadas no interior dessas instituições, inicia-
ram o movimento de criação das universidades
livres, nas quais o saber era transmitido ao ci-
dadão comum. Esse movimento dá início a uma
transformação no pensar de alguns membros
da comunidade acadêmica que, preocupados
com a relevância social da universidade, iniciam
um processo de questionamento da relevância
de suas atividades.

Contudo, devido a ausência de sistemati-
zação dos processos que promovem a in-
tegração entre universidade e sociedade e do
pouco envolvimento da comunidade acadêmi-
ca, esses esforços não tiveram um impacto
transformador tampouco conseguiram mudar
o fato de que a universidade continuava a ser
um privilégio das elites.

Ao trabalhar na formação de profissionais
altamente qualificados e de, diretamente, de-
senvolver pesquisa de ponta, as universidades
têm sido uma das importantes peças de uma
sociedade que valoriza o conhecimento. Con-
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tudo, esse assombroso avanço tecnológico não
produziu os benefícios necessários para redu-
zir as diferenças sociais.

No início de século XXI, como parte do pro-
cesso reflexivo iniciado em Paris, em 1998, a uni-
versidade repensa seu papel como agente na cons-
trução de uma cultura de paz. Dentre os temas
colocados na Conferência Mundial sobre Educa-
ção Superior, podemos destacar a necessidade da
formação para a cidadania e solidariedade, em
complementação à técnico-científica e o en-
volvimento da universidade na solução de pro-
blemas sociais de seu entorno. Após essa coloca-
ção, somos de opinião que os trabalhos sociais
que vêm sendo realizados pelas IES devam rece-
ber atenção especial, não somente das autorida-
des relacionadas ao ensino, mas de toda a socie-
dade brasileira.

Fiel à sua vocação histórica como agente de
inclusão social e desenvolvimento humano, sem
com isso abandonar suas funções e responsabili-
dades na formação de seus estudantes, as insti-
tuições de ensino superior particulares de São
Paulo têm levado às comunidades empobrecidas
do Estado serviços e atividades que alteram signi-
ficativamente a vida nessas localidades.

objetivo a inclusão social. A população benefi-
ciada por esses projetos incluiu idosos, crian-
ças e jovens, dependentes químicos além de
pessoas com necessidade especiais excluídas
pelos processos de educação tradicionais. Esti-
ma-se que 1,8 milhão de pessoas foram atendi-
das por esses projetos.

Refletindo uma das grandes carências da
nação, a área da saúde é a que atendeu o maior
número de pessoas: 4,6 milhões. Esses proje-
tos disponibilizaram para as comunidades vá-
rias atividades de capacitação, orientações
profiláticas e serviços de atendimento, que fo-
ram da clínica geral às sofisticadas análises
laboratoriais e tratamentos odontológicos uti-
lizando tecnologia a laser.

Contando com 15% do total dos projetos, a
área de cultura e arte atendeu cerca da 1,6 mi-
lhão de pessoas, integrando atividades com mú-
sica, artes plásticas, teatro e literatura.

Outra grande preocupação social abordada
pelos projetos das IES foi a inserção no mercado
de trabalho de jovens, ou trabalhadores com bai-
xa qualificação profissional. Atendendo mais de
700 mil pessoas, os projetos na área de capaci-
tação profissional desenvolveram ações nos diver-

Projetos visam a ações transformadoras voltadas para a emancipação
das comunidades carentes por meio de ações sociopedagógicas

Trabalhando com equipes multidisciplinares e
contando com excelente participação dos corpos
discente e docente, as IES têm desenvolvido proje-
tos que se distanciam de uma natureza assis-
tencialista, para, coletivamente, construir ações
transformadoras que objetivam a emancipação das
comunidades carentes, por meio de ações sociope-
dagógicas, capacitando-as a dar continuidade às
ações mesmo após o término dos projetos.

Em recente pesquisa com a participação ati-
va de 291 IES particulares, entre filantrópicas
e não-filantrópicas, verificou-se que 88% delas
desenvolveram ações de cunho social em 2004.
Computando os atendimentos realizados nes-
sas ações, e aqui é preciso esclarecer que uma
mesma pessoa pode ser atendida em mais de
um projeto, constatou-se que aproximadamen-
te 5,4 milhões de pessoas foram beneficiadas
nessas ações sociopedagógicas.

Caracterizando a especificidade do segmen-
to, 50% de todos os projetos realizados concen-
traram-se na área da educação. Com atividades
que vão da aula tradicional a palestras, debates
e utilização do esporte como elemento in-
tegrador, os projetos tiveram como principal

sos níveis de educação profissional.
Projetos das áreas de esporte e lazer, meio am-

biente e atendimento jurídico deram atenção a,
aproximadamente, 3,7 milhões de pessoas por ano.

Por mais impressionantes que sejam os núme-
ros, eles não traduzem a totalidade do potencial
transformador do diálogo entre as IES particula-
res e a comunidade extramuros. Por esse motivo
existe a reivindicação de uma maior participação
do segmento do ensino superior privado no es-
tudo e elaboração, e não apenas na execução, de
políticas públicas. Mesmo acreditando que nada
mais temos a provar quanto a relevância do pa-
pel social das IES particulares de São Paulo, é
motivo de grande satisfação poder apresentar
esses números, pois são dados concretos de uma
atuação que vai além da responsabilidade, elas
refletem um compromisso ético e uma crença nas
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ação que podem mudar a realidade.
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