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Nivaldo Zöllner é reitor da Universidade de Taubaté. Artigo enviado pelo autor ao 'JC e-mail': 
 
Estudos realizados em diversos países mostram que muitas cidades e regiões crescem e se 
desenvolvem em várias áreas a partir do investimento público ou privado na instalação de 
Universidades. 
 
O caso mais singular é o da Universidade de Stanford, na costa leste dos EUA, que transformou o 
chamado 'vale das frutas' no que é hoje conhecido como o 'vale do silício'. 
 
Não precisamos, contudo, ir tão longe para verificar que a afirmação acima faz sentido. No Brasil 
temos vários exemplos, mas vamos nos restringir ao Vale do Paraíba, onde a Universidade de 
Taubaté encontra-se em funcionamento há quase 30 anos. 
 
Em primeiro lugar, destacamos o desenvolvimento das atividades comerciais em conseqüência 
dos gastos de professores, alunos e funcionários no comércio local. 
 
Não só houve diversificação, segmentação, ampliação, reestruturação, criação, como melhoria 
significativa da qualidade do atendimento, concorrência, ânimo que fez gerar emprego e renda. 
 
Em segundo, a prestação de serviço, com ênfase para setores envolvidos com eventos, turismo e 
lazer de uma maneira geral. Acrescente-se, ainda, o desenvolvimento de atividades como 
construção civil e negócios imobiliários, que se desdobraram para atender as novas demandas. 
 
Mas essa, ao nosso ver, não é a contribuição mais importante da Universidade para o 
desenvolvimento local/regional. Nosso compromisso maior é com a formação de quadros 
profissionais e técnicos que possam contribuir de forma decisiva para a melhoria da qualidade de 
vida da população. 
 
Nesse sentido, o saber técnico e científico produzido nas diversas áreas e sub-áreas do 
conhecimento cumprem uma tarefa importante: a de oferecer alternativas de qualidade aos 
problemas graves da nossa região, em setores como saúde, meio ambiente, educação, 
desenvolvimento agropecuário e planejamento urbano. 
 
O ensino capacita para a ação profissional, mas não se constrói em bases sustentáveis sem a 
pesquisa. Entretanto, nenhum conhecimento ou técnica cumpre a sua função social se não for 
partilhado. 
 
É nesse espaço que entra a extensão. Assim, quanto maior o grau de interdependência entre 
essas três dimensões, maior a contribuição da Universidade para o desenvolvimento da sociedade. 
 
A socialização do conhecimento não é só um dever, mas um determinante forte quando se 
pretende que a Universidade seja democrática, moderna. 
 
As Universidades, ao longo da história, nem sempre estiveram à serviço da comunidade, atenta a 
seus problemas, buscando soluções, criando, propondo, avaliando, inovando. O saber não era 
partilhado, senão entre pequenos grupos. 
 
Felizmente superamos essas barreiras, derrubamos muros, abrimos as portas, fomos à 
comunidade e a comunidade veio a nós. Não somos apenas um pólo de conhecimento e geração 



de saber, mas um pólo de ação voltado para a promoção de um modelo de desenvolvimento: o 
desenvolvimento sustentável. 
 
No caso da Unitau, desenvolvemos, hoje, uma relação saudável de parceria com as empresas 
instaladas na região, as prefeituras, as ONG?s, as associações comunitárias, grupos de promoção 
e ação social os mais diversos. 
 
Trabalhamos em projetos de formação continuada, desenvolvimento de novas tecnologias, entre 
tantos outros, nos quais procuramos aprender com as falhas do passado, corrigir o presente sem, 
no entanto, comprometer o futuro. 
 
A Universidade só se legitima quando seus interesses vão ao encontro dos interesses e demandas 
da sociedade na qual está inserida. 
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