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RESUMO

A extensão universitária é uma das ferramentas mais efetivas no processo de comunicação
e  socialização  das  ações  com  a  comunidade,  buscando  assim  a  difusão  de  novos
conhecimentos e experiências. No cenário brasileiro um marco representativo no processo
de garantia  da extensão,  como forma de integração entre  academia  e  sociedade,  foi  o
Decreto  nº  19.851,  de 11  de abril  de  1931;  que regulou  de forma estatutária  o  ensino
superior  no  Brasil.   Atualmente  as  Instituições  de  Ensino  Superior  possuem  grandes
desafios no sentido de inserir as Pessoas Com Deficiências (PCD) nessas ações. Nesse
sentido o presente artigo busca  por meio de uma abordagem empírico teórica; pesquisa
bibliográfica e análise documental;  desenvolver  por meio crítico, formal e organizado um
estudo  de  caso,  com  o  objetivo  de  conhecer  as  ações  extensionistas  promovidas  pela
Anhanguera  Educacional,  atualmente  um  dos  maiores  grupos  privados  de  educação
superior do Brasil. Com a realização deste estudo foi constatado que o papel da entidade
estudada é bem amplo ao desenvolver programas e projetos de cunho extensionista, no
sentido  de  atender  aos  vários  tipos  de  sujeitos  inseridos  no  contexto  universitário,
proporcionando assim um intercâmbio social entre a comunidade e a Universidade.
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ABSTRACT

University extension is one of the most effective tools for communication and socialization of
sharing actions between University and community, aiming to disperse new knowledge and
experience. In Brazil, the Decree n. 19,851 of april 11th 1931, was the milestone in ensuring
the  extension  process  and  regulating  the  statute  of  higher  education.  Currently,  Higher
Education Institutes have been greatly challenged to secure equal opportunities and equal
rights to People with Disabilities (PWD). Thus, by means of a theoretical empirical approach,
literature  review  and  documental  analysis,  this  article  seeks  to  get  acquainted  to  the
extension activities developed by the Anhanguera Educacional, currently one of the biggest
educational private groups in Brazil. This study points out that the Anhanguera Educational’s
role  is  very wide,  because its  purpose is  to  develop  extension  programes and projects,
whose objective is to promote social exchange between community and University.
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INTRODUÇÃO
           

Trabalhar  a  questão  da  extensão  universitária  requer  do  pesquisador  certa

perícia  por  se  tratar  de  algo  ligeiramente  novo  no  contexto  brasileiro,  uma  vez  que  o

surgimento oficial dessa modalidade foi inserida no país por meio do Decreto nº 19.851, de

11 de abril de 1931, e que objetou regular de forma estatutária o ensino superior no Brasil

(VIEIRA e FREITAS, 2003). 

No  que  diz  respeito  a  inclusão  de  Pessoas  com  Deficiência  (PCD),  o

atendimento teve como marco inicial a época do Império com a criação de duas instituições:

o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamim Constant (IBC), criado por

meio do Decreto Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854, do então Imperador D.Pedro

II e o Instituto Nacional da Educação dos Surdos – INES, criado com a Lei 939, de 26 de

setembro  de  1857.  A  leitura  e  compreensão  do  papel  dessas  instituições  por  parte  da

sociedade demonstram a importância dada pelo Estado às PCDs. 

Diante  do  contexto  apresentado  e  somando  ao  fato,  observado,  de  que  há

poucos estudos que abarquem diretamente o tema proposto, correlacionando a extensão

universitária e as oportunidades de inserção da PCD nessas atividades, este estudo propõe

a desenvolver por meio crítico, formal, e organizado um estudo de caso com objetivo de

conhecer às ações extensionistas promovidos pela Anhanguera Educacional.

O  estudo  possuí  abordagem  empírico  teórica,  com  realização  de  pesquisa

bibliográfica e análise documental (GIL, 2002). O tipo de pesquisa a ser realizado depende

dos objetivos do trabalho, da natureza do problema e das possibilidades dos pesquisadores,

dessa sorte a escolha do estudo de caso se justificou devido a grande “interação entre

fatores  e  eventos”  e  ainda  possibilita  o  estudo  aprofundado  da  temática  (LAKATOS  e

MARCONI, 1991; REIS, 2010, VERGARA, 2009). 

DESENVOLVIMENTO

No bojo do Decreto nº 19.851, de 11 de abril de 1931, o Art 35, item F, disciplina

que os “cursos de extensão universitária, destinados a prolongar, em benefício coletivo, a

atividade técnica e científica dos institutos universitários”. 

Esse “benefício coletivo” a que o decreto se refere representa denotativamente o

intercâmbio entre a Universidade e a Sociedade, o que é revelado diretamente no Art 42,

revelando que “a extensão universitária será efetivada por meio de cursos e conferências de

caráter educacional ou utilitário”.  Passando a ser uma das atribuições da Universidade a

promoção democrática de ações extensionistas no âmbito de sua atuação.

O princípio  democrático  da  educação  para  todos,  não  só  se  evidencia  nos

sistemas educacionais com alunos sem qualquer tipo de deficiência, mas também os que



apresentem  déficit  de  aprendizagem  e  ou  com  necessidades  educacionais  especiais,

devendo a extensão abarcar essa clientela. 

A atenção às Pessoas com Deficiências, tem um marco ainda mais significativo

quando em 1946, a Organização das Nações Unidas criou o Comitê de Direitos Humanos

(CDH),  órgão responsável  pela redação da Declaração Universal  dos Direitos Humanos,

documento que conseguiu de forma singular expressar “o ideal comum a ser atingido por

todos os povos e todas as nações” (UNESCO, 1990).

A partir da visão dos direitos humanos e do conceito de cidadania fundamentado

no reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação

dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das

desigualdades. 

Essa  problematização  explicita  os  processos  normativos  de  distinção,  no

contexto universitário, dos alunos em razão de características intelectuais, físicas, culturais,

sociais e linguísticas, entre outras estruturantes do modelo tradicional que podem definir e

manter diferentes formas de rejeição. De acordo com dados apurados em 2010 pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)1, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas com

alguma deficiência, o que representa 23,91% da população.

Para  tratar  dos  direitos  dessa  parcela  da  população,  no  âmbito  brasileiro,

vinculado  à  Presidência  da  República  encontra-se  a  Secretaria  Especial  dos  Direitos

Humanos (SEDH), responsável por promover a articulação interministerial e intersetorial das

políticas de promoção e proteção aos Direitos Humanos.

Por tratar-se de uma parcela da população brasileira tão significativa, 23,9%; as

Universidades não podem ignorar a questão, devendo buscar a promoção de ações que

abarquem diretamente essas pessoas e a extensão surge como um meio para inseri-las no

cotidiano universitário.

A Anhanguera Educacional e a Extensão Universitária 

A Anhanguera Educacional é fruto da fusão de várias instituições e redes de

ensino,  criada  com  o  objetivo  de  proporcionar  ensino  de  qualidade  especialmente  à

população de classe2 “C” e “D”, visto que em 1994 o ensino superior no Brasil ainda podia

ser considerado como algo elitizado.

1 Veja Censo 2010 em: <http://censo2010.ibge.gov.br/>.
2 Definido  pela  Secretaria  de Assuntos  Estratégicos  (SAE)  e  o  Centro  de  Políticas  Sociais  da

Fundação Getúlio Vargas (FGV) como a nova classe média brasileira, com renda por pessoa
entre R$ 291,00 e R$ 1.019,00, representando hoje um universo de 54% da população Brasileira
(NERI, 2012). 



A  história  da  criação  da  Anhanguera  Educacional  se  solidificou  com  a

necessidade de garantia de direitos iguais às classes menos favorecidas.   Com a missão de

promover  o  ensino  de  forma  eficiente,  com  um  grau  de  qualidade  necessário  ao  bom

desempenho  das  futuras  atividades  profissionais  dos  educandos,  para  que,  de  forma

competente e ética, possam desenvolver seus projetos de vida como cidadãos conscientes

de seus direitos, deveres e responsabilidades sociais. 

Sua  missão  institucional  intercala  as  várias  formas  de  inclusão  e

desenvolvimento  social  dos  sujeitos,  oportunizando  a  aplicação  de  diferentes  conceitos,

proporcionando à sociedade condições factíveis de desenvolverem seus estudos de forma

sólida, traduzindo assim o sonho idealizado pelo Prof. Antônio Carbonari de dar acesso ao

ensino de qualidade às várias camadas sociais. 

A  Anhanguera  Educacional  mantêm o  Instituto  de  Ação  Social  e  Extensão

Comunitária  (IASEC),  responsável  pela  gestão  do  Programa  de  Extensão  Comunitária

(PEC),  que atua em três eixos:  projetos e programas de responsabilidade social  com a

comunidade externa; prestação de serviços à comunidade externa e eventos acadêmicos

complementares (ANHANGUERA, 2013). 

O relatório de responsabilidade social 2012 aponta o desenvolvimento de 1.117

projetos de extensão comunitária ou de responsabilidade social, divididos entre 71 unidades,

contando com mais de 1,5 milhão de atendimentos em todo o território brasileiro. O quadro

abaixo  classifica  e quantifica,  alguns  dos principais  projetos  de responsabilidades  social

desenvolvidos pela Anhanguera Educacional no ano de 2010.

Projetos de responsabilidade social mantidos pela Anhanguera 

ÁREA PROJETO PÚBLICO ALVO ATENDIMENTOS

Educação 
Profissional

Qualificação  profissional
de 
jovens  e  adultos  das
comunidades  –
Capacitações 
para  o  Primeiro  Emprego,
Inclusão  Digital  e
Atividades 
Profissionais

Jovens  e  adultos  em
busca  do  primeiro
emprego  ou  de
recolocação
profissional

76.636  (sendo
27.796 
no  Primeiro
Emprego, 
24.599 em Inclusão
Digital e 24.241 em 
Atividades
Profissionais)

Direitos 
Humanos

Assistência jurídica
Pessoas  da
comunidade 

48.256

Assistência Social Campanhas assistenciais
Instituições
filantrópicas do entorno
das unidades

198.557 

Fonte: Adaptado do relatório de responsabilidade social 2010. 



A  Anhanguera  Educacional  mantêm o  Instituto  de  Ação  Social  e  Extensão

Comunitária  (IASEC),  responsável  pela  gestão  do  Programa  de  Extensão  Comunitária

(PEC),  que atua em três eixos:  projetos e programas de responsabilidade social  com a

comunidade externa; prestação de serviços à comunidade externa e eventos acadêmicos

complementares (ANHANGUERA, 2013). 

A eleição desses três projetos foi feita com base na análise de seus eixos de

desenvolvimento e em sínteses representam um avanço na atenção à comunidade escolar

por meio de ações extensionistas. 

Em uma olhada mais específica no projeto de assistência social, destaca-se a

participação ativa dos discentes, docentes e comunidade em geral nas ações sociais do

projeto intitulado “Mc Dia Feliz”, uma parceria da Anhanguera Educacional com a rede de

restaurantes Fast Food Mc Donald's, promovido pelo Instituto Ronald McDonald. 

Evento  tradicional  e  com  datas  cativas  no  calendário  da  Anhanguera

Educacional, nesse dia específico o valor arrecadado com a venda dos sanduíches Big Mac

são revertidos para o instituto, que identifica as demandas prioritárias no combate ao câncer

infantojuvenil e desenvolve programas de apoio e adequação de tratamento. 

Pôde-se observar de perto que esses projetos estão abertos a comunidade e

sua divulgação em meios de comunicação em massa garantem que a informação chegue

aos mais variados públicos.

Aliado  aos  Projetos  propostos  pela  Anhanguera  as  pessoas  com  deficiência

foram contemplados nas  campanhas assistenciais provenientes de Instituições filantrópicas

do entorno das unidades. Por ser uma clientela que requer atendimento diversificado sua

inserção acontece a longo prazo, mas esse fato não pode ser utilizado como óbice para o

avanço e conquistas positivas.

As Instituições filantrópicas quando assessoradas por acadêmicos no processo

de extensão universitária, com ações reais, crescem em forma de atendimento pedagógico

e são enriquecidas na sua proposta de oportunizar ao PCD perspectivas de independência. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  investigação  efetuada  nos  permite  chegar  a  seguinte  conclusão:  após  o

Decreto  nº  19.851,  de 11 de abril  de  1931,  surge no âmbito  universitário  brasileiro  um

avanço em prol  da  extensão;  somando ao fato de posteriormente ter  havido uma onda

significativamente  positiva   em  prol  da  integração,  ganhando  a  forma  de  conceito  de

sociedade  inclusiva  que desencadeou  em princípios  da política  de direitos  humanos de

organismos internacionais e em direitos assegurados na Constituição Brasileira.



Com os projetos de responsabilidade social mantidos pela Anhanguera, conclui-

se  que  se  cada  setor  de  extensão  universitária  apresentar  ações  que  contemple  essa

clientela,  é  possível  cumprir  o  que  prevê  a  Constituição  ao  instituir  a  democracia

participativa e estabelecer a corresponsabilidade entre governo e sociedade na formulação

de política e controle dessas ações todos os níveis. 

Nesta visão é salutar observar que todas as estratégias educativas que buscam

um  estreitamento  do  processo  de  comunicação  entre  as  Universidades  e  a  sociedade,

proporciona uma relação de interação entre os sujeitos,  desempenhando um importante

papel socializador. 

De  maneira  abrangente  e  fundamentada  pode-se  afirmar  que  o  papel  da

Anhanguera  Educacional  é  bem amplo  ao  desenvolver  programas  e  projetos  de  cunho

extensionista,  no  sentido  de  atender  aos  vários  tipos  de  sujeitos  inseridos  no  contexto

universitário,  proporcionando  assim  um  intercâmbio  social  entre  a  comunidade  e  a

Universidade.
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