
Responsabilidade social:
moda ou consciência?
IES usam extensão universitária para projetos sociais, mas, para especialistas, as instituições ainda não incorporaram seu
verdadeiro compromisso perante a sociedade

Quando houve uma maior abertura do ensino
para a iniciativa privada, as discussões sobre Res-
ponsabilidade Social Universitária (RSU) nas IES
que estavam surgindo eram praticamente inexis-
tentes. Desde então, o setor evoluiu bastante até os
dias de hoje no sentido de praticar a RSU por meio
dos trabalhos de extensão, mas esbarrou em um
ponto fundamental: muitas instituições falharam
em fazer da extensão comunitária uma ponte entre
comunidade e escola.

Segundo Adolfo Ignácio Cal-
derón, professor e assessor para
assuntos comunitários da Uni-
versidade Mogi das Cruzes, "O
trabalho extraclasse deixou de
ser um caminho para que as IES
reflitam, sob o prisma da ética,
suas metas, práticas e estraté-
gias. Ele se tornou mais um feu-
do universitário, responsável pelo
monopólio do diálogo com a comunidade externa.
A extensão deve resgatar seu papel de mediadora
privilegiada para que as universidades redefinam
seus rumos continuamente".

Não é à toa que essa situação se estabeleceu
no setor. Há décadas, a atividade de extensão é
relegada a um segundo plano pela maioria das
instituições. Diferentemente do ensino e da pes-
quisa, ela não conta com um plano nacional, nem
incentivos governamentais para seu desenvolvi-

A riqueza da extensão
universitária está em

possibilitar um amplo leque
de atividades que permitam

atender às mais diversas
demandas que

chegam até as IES

mento e sua institucionalização nas universida-
des. E com esse cenário, há muito prejuízo na ên-
fase dada em projetos de responsabilidade social,
já que a RSU tem uma relação intrínseca com a
extensão. "É essa atividade que possibilita o pro-
cesso de retroalimentação e interação entre insti-
tuição e comunidade", diz o professor.

O que pode provocar uma mudança significa-
tiva é o Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (Sinaes). Uma das dez dimensões do

programa de avaliação é a forma
pela qual a instituição pratica
responsabilidade social. Aqui-
lo que era uma tendência para
que as escolas estreitassem
laços com sua comunidade se
tornou um dos elementos que
podem definir o conceito da
instituição perante o Ministé-

rio da Educação (MEC) e, conse-
qüentemente, a sociedade.

"Agora, o grande desafio à gestão universitária
é a radicalização da extensão, principalmente na
reestruturação da forma como ela é operaciona-
lizada", acredita Calderón. "Radicalizar significa
permitir a construção de uma IES socialmente
responsável por meio do desenvolvimento de po-
líticas viáveis de extensão no sentido financeiro,
além de projetos sérios e consistentes enraizados
nas atividades de ensino e pesquisa", conclui.



Princípios

Na elaboração de políticas de extensão uni-
versitária, existem algumas idéias-chave que
podem auxiliar os gestores preocupados com
sua institucionalização. Antes de tudo, é preci-
so lembrar-se de que extensão é uma prática
acadêmica que não pode ser confundida com
os projetos de interesse social desenvolvidos
por igrejas, fundações, entidades assistenciais
e empresariais. Ela não deve ser competitiva, e
sim complementar, fortalecer e aprimorar as ini-
ciativas governamentais, da sociedade civil e do
mercado. A extensão também quebra os muros
da sala de aula e dos laboratórios de pesquisa
para se tornar ação sistemática geradora de co-
nhecimentos. Está estreitamente ligada ao forta-
lecimento da pesquisa, crescimento humano e
profissional do corpo docente e discente.

A riqueza da extensão universitária está em
possibilitar um amplo leque de atividades que
permitam atender às mais diversas demandas
que chegam até as IES. Por conta disso, é co-
mum encontrar universidades que, ao mesmo
tempo, realizam projetos voltados para execu-
tivos de grandes empresas e ações de inclusão
social de setores socialmente vulneráveis.

Em relação aos projetos comunitários, se por
um lado a extensão não pode ser reduzida a prá-
ticas assistencialistas, por outro, deve-se perder
o preconceito contra o assistencialismo, o qual
sempre será um meio e nunca um fim.

Tratando-se de uma atividade acadêmica, é
fundamental a presença das IES em Congressos
Brasileiros de Extensão, instituir as chamadas
Semanas de Extensão Universitária e estimular
a sistematização e produção de novos conheci-
mentos por meio da publicação de artigos em
revistas acadêmicas indexadas.

Dia da Livre Iniciativa
Abmes cria evento inédito no cenário do ensino supe-
rior brasileiro

A Associação Brasileira de Mantenedores
do Ensino Superior (Abmes) realizou, no final
do ano passado, o Dia Nacional da Livre Ini-
ciativa para estimular o conceito de responsa-
bilidade social entre instituições privadas no
Brasil. A data foi comemorada com diversas
ações promovidas por universidades de todo
o país com o objetivo de mostrar à sociedade
e ao governo o compromisso das instituições
privadas para com o desenvolvimento de suas
regiões e a conseqüente melhoria da qualida-
de de vida no país.

O dia teve uma adesão significativa: 182 IES
privadas participaram e 1.833 atividades foram
realizadas sob a tutela de 959 coordenadores.
Professores, alunos e voluntários da Faculda-
de de Natal (FAL), por exemplo, dedicaram o
dia para atender crianças, adultos e idosos de
bairros carentes da capital do Rio Grande do
Norte, com oficinas de educação no trânsito,
artesanato, coleta seletiva de lixo, entre outras.
Já a Universidade Cidade de São Paulo (Uni-
cid) elaborou dezenas de atividades, envol-
vendo todos os cursos e mais de 400 alunos.
O atendimento se deu com oficinas de saúde,
escritórios jurídicos, palestras relacionadas à
economia doméstica, qualidade de vida etc.

Para a professora Ester Regina Vitale, pró-
reitora acadêmica da Unicid, as instituições de
ensino superior têm de cumprir seu papel so-
cial. "O aluno precisa entender que, depois de
graduado, não vai viver o día-a-dia da sala de
aula. O contato com a população possibilita ao
estudante perceber essa diferença", afirma.



Pesquisa do Semesp mostra
que responsabilidade social
é realidade nas instituições
particulares de ensino superior
Levantamento busca mostrar que responsabilidade social é
um conceito consolidado nas IES privadas

Inserir conceitos de responsabilidade social
na gestão é realidade já consolidada, segundo o
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Esta-
belecimentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp). De acordo com o órgão re-
presentativo, problemas sociais como o analfabe-
tismo, o desemprego, a fome e outros têm sido
objeto de uma série de iniciativas das IES, com
resultados diretos na promoção social de suas co-
munidades.

Para comprovar sua tese, o Semesp realizou,
em parceria com a empresa Franceschiní Análises
de Mercado, uma pesquisa que quantifica e de-
talha a atuação das IES. Foi constatado que cada
instituição desenvolve em média 12 projetos so-
ciais por ano, favorecendo, no País, mais de 12
milhões de pessoas. Só no estado de São Paulo,
um contingente equivalente a 13% de sua popula-
ção é atendido pelas instituições particulares de
ensino superior, presentes em 146 municípios.

Outro detalhe é o fato de cerca de 78% dessas
atividades serem extracurriculares, o que com-
provaria um compromisso espontâneo com ativi-
dades de cunho social. Os dados da pesquisa indi-
cam que 67% dos projetos atendem à comunidade
em geral, 20% abrangem comunidades próximas
a IES e 13% atingem comunidades específicas.
Concluiu-se também que 85% dos projetos so-
ciais têm participação dos alunos e 56% deles
possuem adesão de parceiros como ONGs,
escolas, hospitais, empresas e governo.

Em números absolutos, a área de saúde é a
campeã, com 608 mil beneficiados. Os projetos
nesse segmento correspondem a 34% do total de
242 que foram levantados pela pesquisa. Embo-
ra seja aplicado em clínicas e hospitais universi-
tários, a maioria deles é extracurricular (55%).
Contrariando o senso comum, a pesquisa ainda
revelou que as IES filantrópicas ficam atrás das
instituições sem essa constituição jurídica em nú-
mero de programas. Enquanto as primeiras são
responsáveis por 5.971 projetos, as demais reali-
zam 6.303.
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