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São Paulo, 21 de setembro de 2022 

 

 

Aos Secretários Executivos da Fundação São Paulo, 

Pe. José Rodolpho Perazollo 

Pe. João Júlio Farias Junior 

 

  Em reunião ordinária ocorrida no dia 20 de setembro de 2022, o 

Conselho da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde tomou conhecimento da 

decisão da Secretaria Executiva da Fundação São Paulo de desativar as atividades 

relativas à educação infantil e ao ensino fundamental no Instituto Educacional São 

Paulo (IESP), bem como da abertura do ensino médio nessa mesma instituição. 

   Os conselheiros presentes à reunião tomaram conhecimento dos 

motivos que levaram a Fundação a esta decisão: a) atender à demanda de escola 

bilíngue para surdos não suprida pelo Estado, no caso do ensino médio; b) diminuir 

o déficit do IESP, e lamentaram o ocorrido, posicionando-se contrários a tal 

decisão. 

No entendimento do Conselho, a decisão tomada pela Fundação São 

Paulo implica considerável perda às crianças, adolescentes e seus familiares, bem 

como a todos os profissionais do IESP. Os conselheiros também ponderaram que 

a necessidade da escola bilíngue é clara, uma vez que se caracteriza mais como 

exclusão do que inclusão inserir pessoas surdas em ambientes nos quais a maior 

parte das pessoas não faz uso de Libras. Há 68 anos, a Escola de Educação Bilíngue 

para Surdos da Derdic desenvolve importante papel na educação, acessibilidade, 

qualificação profissional e empregabilidade de pessoas surdas, e a partir de agora 

boa parte dessas ações será interrompida principalmente por questões 

orçamentárias.  
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O Conselho da FaCHS entende que o papel da Mantenedora é, 

também, o de captar recursos externos para a sustentabilidade financeira de 

serviços de importante relevância social. Vale lembrar que durante muito tempo 

o IESP foi fundamental para justificar a filantropia da Universidade. 

 

 

Profa. Dra. Patrícia Jundi Penha 

Presidente do Conselho da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 

  

 
 
 
 
 
 
 


