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UMA PARCERIA NECESSÁRIA
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RESUMO

A parceria empresa-escola é vista como uma resposta aos problemas enfrentados pelos
profissionais da educação. Nessa perspectiva, utiliza-se o conceito de responsabilidade soci-
al como um dos mecanismos necessários para a obtenção dos objetivos propostos pela
empresa júnior criada pela Faculdade Expoente.
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ABSTRACT

The present article focuses on the ímportance os company/school partnership as an
answer to the problems faced by education professionals. From thís perspective, the concept
of social responsíbility is used as one necessary mechanisms for obíaining the objectives
proposed by the Júnior Company created by the Faculdade Expoente
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Torna-se cada vez mais comum afirmar que toda empresa ou instituição, pública
ou privada, precisa atender ao apelo da responsabilidade social. Os educadores
não ficaram indiferentes a essa questão, inserindo-se nesse contexto com o objetivo
de encontrar respostas às necessidades da comunidade, visto que a função
pedagógica vai além da sala de aula.

Desse modo, visando ao desenvolvimento das capacidades e habilidades dos
futuros profissionais, a Faculdade Expoente possibilita a todos um ambiente de
transformação de teorias educacionais em práticas pedagógicas.

Assim, nasceu a Escola Júnior da Unidade de Ensino Superior Expoente
(MAPEJ), com a pretensão de atender ao anseio social e à expectativa das futuras
educadoras, acadêmicas do curso de Pedagogia, empenhadas em unir teoria e prática
num espaço reflexivo. A infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das
atividades foi propiciada pela Faculdade Expoente, que entendeu a importância de
fornecer aos acadêmicos a oportunidade de aprimoramento técnico-profíssional,
exigência cada vez maior do mercado de trabalho contemporâneo.

A MAPEJ foi criada com o seguinte organograma:

As atividades desenvolvidas pela empresa júnior propiciam aos acadêmicos um
conhecimento prático e real do cenário empresarial, uma vez que se trabalha em
busca de resultados que melhorem a vida comunitária. Promove-se a integração
social ao valorizar as aptidões dos participantes no projeto, por meio de cursos que
atendam às necessidades dos potenciais clientes.

A empresa júnior procura, desde o início de suas atividades, criar um ambiente
solidário, com a elaboração e o desenvolvimento de projetos sociais baseados nas
pesquisas de campo feitas pelos acadêmicos que estudam a comunidade,
estabelecem o perfil da população a ser atingida pelas ações dos projetos gestados
no interior da empresa júnior. Para atingir seus objetivos, ela capacita docentes,
discentes e comunidade em geral, em busca da promoção humana e social.
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AUniversídade é uma instituição social. Isso significa que ela
realiza e exprime de rnodo determinado a sociedade de que é e
faz parte. Não é uma realidade separada e sim uma expressão
historicamente determinada de uma sociedade determinada.

Marilena Chauí, 1980. p. 99.

Entende-se que a educação superior, em seus novos paradigmas, pode contribuir
com a dinâmica histórica da sociedade, propondo uma nova concepção de
conhecimento, marcado pelo pensamento complexo e não pela razão tecnicista.

Assim, considera-se como característica essencial da educação superior seu
comprometimento com a realidade social.

A universidade pode se transformar numa instituição signifi-
cativa para a sociedade corntemporânea, seja pela produção
de conhecimento e sua sistematização, seja pelo seu compro-
misso com a realidade atual.

Siveres,2006.p.63.

O objeto de estudos da empresa júnior é o ambiente corporativo-ernpresarial. É
no interior desse ambiente que se traçam as metas a serem atingidas pelos
empreendedores, sempre em busca de resultados que transformem primeiro as
comunidades mais próximas, para que, num efeito cascata, as comunidades já
atendidas possam agir na transformação da sociedade.

Essas práticas levaram os acadêmicos a socializar o conhecimento adquirido na
sala de aula, pois as responsabilidades e dificuldades que essa iniciativa representou
exigiram a resolução de problemas e o empreendedor!smo deles, o que incentivou-
os, com certeza, a ter mais confiança em sua própria capacidade.

Criada em 2002, a MAPEJ já desenvolveu muitos projetos, todos voltados ao
bem-estar social, prestando serviços à comunidade. Para bem desempenhar sua
função, discutiu, em reuniões realizadas no interior da instituição superior, o papel
de cada diretoria que a compõe. Foi assim, democraticamente, que se estabeleceram
as diretrizes a serem seguidas por cada diretoria.

Diretoria de desenvolvimento profissional: a principal meta dessa diretoria é
proporcionar um leque variado de atividades voltadas para as crianças, com o
objetivo de auxiliar e inovar o trabalho realizado junto a elas. Desenvolve oficinas
de teatro, dobraduras, música e artes manuais com as educadoras da creche ou da
comunidade atendida.

Diretoria de desenvolvimento infantil: essa diretoria está encarregada de
desenvolver atividades com crianças na faixa etária de 2 anos e 6 meses a 6 anos.
Atividades como Oficina de idéias, com fantoches, teatro, dobradura, música,
dinâmicas de grupo, visaram à conscientização social para a busca da transformação.
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Diretoria de pesquisa: cora o objetivo de atender às necessidades da
comunidade, o trabalho dessa diretoria é coletar dados, reorganizando-os e
elaborando relaiorios que servirão de base para o desenvolvimento das atividades.
Para isso, os diretores participam de reuniões pedagógicas realizadas na Instituição
que será atendida para detectar carências que serão supridas com atividades
apropriadas para essa finalidade.

Com o crescimento da demanda por ações dessa natureza, a partir de 2004, a
MAPEJ passou a contar com cinco departamentos, representados por equipes
denominadas "Grupo de Referência", Os departamentos procuraram atender as
esferas sociais relacionadas à Educação Infantil, Educação e Cidadania, Pedagogia
Hospitalar, Pedagogia Empresarial e Educação de Jovens e Adultos. Cada uma dessas
esferas sociais apresentaram necessidades próprias de seu universo, o que demandou
ações específicas por parte da empresa júnior.

Como se pode observar, foi o olhar atento e interessado dos participantes do
projeto que determinou a criação desses novos departamentos, prova de que o
empreendedorismo já tomou conta da cabeça e do coração desses acadêmicos, e
prova também de que iniciativas como essa têm muita importância na busca da
transformação social almejada.

É oportuno, portanto, que todos reflitam a respeito do que significa, hoje, a
responsabilidade social, objetivo maior da criação da MAPEJ, e que deve ser o
objetivo de qualquer empresa que se situe num pais como o Brasil, de grande
dimensão geográfica e de maiores problemas sociais.
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Para uma empresa situada num país em que o capitalismo é o sistema vigente,
historicamente a busca do lucro sempre foi a meta principal. A busca pelo lucro gera
empregos e o país se desenvolve. O que deve mover as pessoas, porém, não é
apenas a busca do lucro ou do desenvolvimento do país, mas também o
desenvolvimento humano e social. Por isso é que, nos últimos anos, a preocupação
com o meio ambiente, com a educação, com o bem-estar social tem sido discutida
amplamente, de tal forma que não é mais possível que as organizações ignorem esse
debate, principalmente quando se percebe que são as ações humanas que constróem
ou destroem o planeta.

A maioria das empresas e unidades escolares formais, felizmente, não tem se
negado a discutir e a buscar soluções para contribuir com a melhoria da qualidade
de vida da sociedade como um todo, e as instituições de ensino, dentro daquilo que
lhes cabe, têm, também, respondido a esse apelo. Considerando que uma educação
de maior qualidade contribui efetivamente na transformação da realidade social, a
Faculdade Expoente procurou fazer a lição de casa quando criou a empresa júnior,
promovendo mais integração social por meio do desenvolvimento educacional.
Entende-se que a rnaior capacitação profissional promove o indivíduo e lhe fornece
a ferramenta necessária à sua inserção social.

Entende-se, ainda, que para ser uma instituição inovadora, a Faculdade Expoente
deve se transformar num centro irradiador do conhecimento.

Inaugurar estudos avançados que apontem para um sentido a
ser dado pela história, bem como deixar de ser um organismo
prestador de serviços para se transformar numa instituição
comprometida com a sociedade e suas mazelas.

Siveres, 2006. p. 228.

Nessa perspectiva, não há razão para que a educação superior deixe de apresentar
mecanismos para vincular-se intelectualmente à sociedade, mediante projetos para
o estudo da fome, da pobreza, do meio ambiente, do trabalho, da desempregabilidade.

A universidade dos próximos anos tem de trazer seus alunos
[...] para a prática das atividades estéticas e do debate ético, o
que poderia ser feito com a criação de núcleos culturais.

Buarque,2003.p.43.

Sem uma educação de qualidade não é possível a ascensão social. Tendo esse
objetivo como meta principal é que a Faculdade Expoente acredita contribuir não só
com o debate, mas com ações que realmente dignifiquem o ser humano. Portanto, as
ações desenvolvidas pelos projetos elaborados no interior da empresa júnior são a
parte que cabe a essa instituição de ensino superior realizar, esperando fazê-lo da
melhor maneira possível, congregando os esforços de todos os docentes e discentes
da comunidade nessa idéia.
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Text Box
Fonte: Gestão: revista científica de administração e sistemas de informação, n. 7, p. 29-34, jul/dez. 2006.




