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N   os últimos anos, cresceu em
importância a Responsabilidade Social Universitária
(RSU) nos diferentes âmbitos acadêmicos, dada sua
contribuição para a formação de estudantes e
comunidades socialmente responsáveis. Contudo, o
que se pretende, primordialmente, com este artigo, não
é definir o que se entende por RSU, mas, sim, expor a
necessidade de as universidades da América Latina
dedicar-lhe maior atenção, bem como de compartilhar
experiências que tragam novas idéias para sua
implementação.

1 A Verônica Garcia um agradecimento especial, por seu apoio, bem como aos
integrantes da RED, por seu compromisso social.

Tradicionalmente, a revista Estudos, editada pela ABMES, tem alcançado muito
sucesso ao tratar de temas relacionados com a gestão universitária e a educação
superior. De indiscutível relevância, portanto, são seus esforços visando a
incentivar e divulgar os debates a respeito da Responsabilidade Social
Universitária (RSU) no cenário universitário brasileiro. A propósito,
especialistas como Bernardo Kliksberg, François Vallaeys, Mónica Jiménez de la
Jara e Luis Carrizo, dentre outros, são alguns dos importantes colaboradores da
presente edição, que chega ao leitor preocupado com o aperfeiçoamento das
instituições vinculadas à educação superior.

Coordenador da Rede Universitária de Ética e Desenvolvimento (RED) do Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID.

A universidade de hoje

O atual modelo universitário encontra-se
em decadência. Cada vez mais é questionado o papel
da universidade como cultivadora de identidade e
cultura da Nação-Estado. Reduz-se cada vez mais o
número de faculdades em áreas como humanidades,
letras, filosofia, literatura, dentre outras. Em
contraposição, aumenta o de estudantes que buscam
garantir seu futuro seguindo carreiras em admi-
nistração e direito. Dos 147.600 diplomados, nos
cursos de licenciatura em universidades mexicanas, no
ano de 2003, 37% provinham das áreas de admi-
nistração de empresas, direito e contabilidade.3

O panorama é similar no resto do continente.

Apesar disso, a universidade de hoje - aquela que
capacita seus estudantes para serem futuros

Dirección de Estadisticas de la Anuies. Anuario Estatístico 2003. Licenciatura
en Universidades e institutos Tecnológicos, 2003. Disponível em:
http:// www.anuies.mx/index800.html
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profissionais - também se encontra sob risco de

desaparecer. Dos 234 maiores bilionários dos Estados
4

Unidos, 18% não têm diploma universitário. Mais

impressionante, ainda, é o fato de que a renda média
dos bilionários que não completaram a universidade

representa o dobro da renda dos que possuem

doutorado. Esta porcentagem continuará aumentando,

à medida que os estudantes deixem de sentir

necessidade de uma educação de terceiro grau para
garantir seu futuro.

Sucesso financeiro requer caráter, criatividade,
motivação e persistência. E estas, precisamente,. são

as mesmas características exigidas para a formação

de lideranças éticas e responsáveis. É possível, por

exemplo, ensinar ética a um estudante até a exaustão,

mas, quando ele se vir diante de uma circunstância em

que não seja capaz de resistir a um grupo de pressão,

tudo o que houver aprendido deixará de ter

importância. Lamentavelmente, muito poucas
universidades são capazes de transmitir tais

características, o que se deve, principalmente, ao fato

de, em geral, não ser possível ensinar esses valores,

somente aprendidos mediante observação e
experiência própria.

Segundo François Vallaeys,

a Responsabilidade Social Universitária exige, a
partir de uma visão holística, a articulação das
diversas partes da instituição, em um projeto de
promoção social de princípios éticos e de
desenvolvimento social eqüitativo e sustentável.

com vistas à produção e transmissão de saberes
responsáveis e à formação de profissionais
cidadãos igualmente responsáveis.5

Outra definição da RSU, segundo Construye País",
rede integrada pelas principais universidades chilenas, é

a capacidade da universidade de difundir e colocar
em prática um conjunto de princípios e de valores
gerais e específicos, com base em quatro processos
considerados primordiais na universidade, ou seja,
gestão, docência, pesquisa e extensão universitária,
atendendo, assim, do ponto de vista social, à
própria comunidade universitária, à região e ao país
em que se insira.6

Vejamos como se aplicariam esses conceitos,
exemplificando com um caso prático. Em 1969, foi
criada a Universidade Ben-Gurion, em Israel, para
promover o desenvolvimento do deserto de Neguev,
área que abrange mais de 60% de Israel, mas que
representa apenas 7% de sua população. Atualmente,
a universidade é um centro de ensino e pesquisa, com
aproximadamente 16.000 alunos matriculados; exerce
um papel chave na promoção da indústria, da
agricultura e da educação na região e é líder mundial
em pesquisa de zonas áridas, tendo colocado sua
experiência a serviço dos países em desenvolvimento.
Além disso, a universidade coordena um programa que
envia seus estudantes para povoados da periferia, onde
atuam como orientadores de crianças com problemas
de aprendizagem. Ao contrário de outros programas
similares subsidiados pelo Estado para trabalhos junto

Herper, Matthew. Some billionaires choose school of hard knocks, Forbes, 29 de
junho de 2000. Disponível em: http://www.fortes.com/2000/06/29/feat.html

Vallaeys, François. Qué es Ia responsabilidad social universitária?, 2005.

Jiménez de la Jará, Mónica. Invitaciòn a vivir los valores centrales de Ia
responsabilidad social universitária, 2003.
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à comunidade, a Universidade Ben-Gurion paga ao
Estado o aluguel dos apartamentos em que se
hospedam seus estudantes. Deste modo, incute no
estudante o compromisso social da instituição e de
seus integrantes para com a comunidade. Esse
programa já atendeu a mais de 15.000 crianças,
mediante a mobilização de 6.000 estudantes.

Segundo o Ministério da Educação do Brasil, apesar do
crescimento de matrículas nos cursos de graduação,
nos últimos anos, somente 7% de jovens entre 20 e 24
anos encontram-se matriculados em instituições de
ensino superior. Na Guatemala, o total da população
registra uma média de 4,5 anos de estudo ao longo da
vida, enquanto no Haiti a média é de 3,9 anos e em
Honduras, 5,5 anos. Em comparação, nos países
desenvolvidos, os indivíduos estudam, em média, mais
de 12 anos7. No Peru, apenas 4% dos jovens pobres
ingressam no nível superior, contra 50% dos ricos; na
Costa Rica, 71% dos estudantes que freqüentam as
instituições de nível superior integram o grupo dos 40%
mais ricos, enquanto somente 13% provêm dos 40%
mais pobres.8 Quer dizer, quem consegue ingressar na
universidade é privilegiado e tem o dever de utilizar
seus conhecimentos para criar melhores condições de
vida para todos. Simón Bolívar dizia que "um povo
ignorante é instrumento cego de sua própria

' Banco Mundial, World development report, 2006. Disponível em: http://
wdsbeta.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/ 2005/
09/20/000112742^200509201 l 0826 /Rendered /PDF/322040Wor ldO
DevelopmentOReport02006.pdf

Rama, Cláudio. La compleja dinâmica de Ia inequidad en Ia educación superior
en América Latina y ei Caribe, p.7-34, en La universidad se reforma 77, Rigoberto
Lanz (comp.), MES, UCV, Otrus, Upel, lesalc, 244 pp. Caracas, 2004.

destruição". A universidade, portanto, tem a
responsabilidade de fazer com que este compromisso
seja cumprido.

Há, aproximadamente, 100 milhões de estudantes
universitários no mundo, número que, segundo
estimativas, duplicará em 2025. Destes 100 milhões, a
metade vive em países em desenvolvimento9, os quais
representam poderosa força de mudança: sem eles
nenhuma mudança se torna possível. Afinal, a maioria
se compõe de jovens comprometidos com a
reconstrução do mundo em que vivem. Eles têm idéias
inovadoras, vontade de trabalhar, são otimistas e, o que
é ainda mais importante, são idealistas; para eles não
existe o impossível. Por isto, a universidade tem de
repensar sua função e converter-se em um catalisador
que facilite aos estudantes as ferramentas necessárias
à construção de um melhor amanhã.

Quando, em 2004, a Costa Rica se encontrava imersa
em um mar de corrupção, foram as universidades que
conclamaram a população a uma marcha multi-
tudinária, a fim de demonstrar sua repulsa à corrupção.
A universidade, juntamente com seus estudantes,
conseguiu transmitir a mensagem de que a corrupção é
inaceitável sob qualquer forma. Isto pode levar a um
bom resultado, mas, surpreendentemente, grande
porcentagem de estudantes está convencida de que,
para alcançar sucesso no mundo empresarial, é
imprescindível e inevitável subornar e praticar atos
corruptos.

Bacon, Lawrence S. How universities can teach public service, Boston Globe,
2005.



Cabe à universidade facilitar o desenvolvimento
individual de seus alunos. Entretanto, é necessário
reconhecer que o desenvolvimento não é simples-
mente algo acadêmico e informativo. Desenvol-
vimento consiste em ensinar ao estudante a pensar por
si mesmo; ajudá-lo a fortalecer seus próprios ideais,
opiniões e idéias e ensinar-lhe a realidade do mundo.
Realidade que nos mostra um mundo onde existem
mais de um bilhão de pessoas vivendo em situação de
pobreza10, 815 milhões das quais desnutridas11, entre
outros horrores inconcebíveis. Ao ensinar esta
realidade, a universidade passa a assumir seu
compromisso social e o estudante começa a
compreender sua própria responsabilidade. É aqui que
a transformação se inicia - quando se constrói a
universidade ao redor de um núcleo social e não como
um processo paralelo como o da projeção social.

Em resumo, a RSU é o elo entre dois mundos
diferentes: a universidade, com seus tecnocratas,
docentes, estudantes, missão, currículo, pesquisa e o
resto de sua bagagem - tanto desejada quanto
indesejada - e a realidade de nossos países, com sua
iniqüidade, sua pobreza, seus antagonismos e sua
globalização. Dois mundos que vivem em uma relação
simbiótica e conflituosa. A RSU deve, portanto, impor
ordem e equilíbrio entre estes dois mundos.

10 United Nations Development Programme. Human development report 2005,
2005. Disponível em: http://hdr.undp.org/reports/global/2005/pdf/HDR05_
complete.pdf

Food and Agriculture Organization of the United Nations. State of food
insecurity in the world 2004, 2004. Disponível em: http://www.fao.org/
documents/show_cdr.asp?url_fíle=/docrep/007/y5650e/y5650eOO.htm

Mitos a respeito da RSU

Vimos observando o crescimento da
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como
conseqüência da globalização e da formação da
Empresa-Estado - cinqüenta e uma dentre as cem
maiores economias do mundo são empresas12. A RSE
é uma resposta da sociedade, na busca de soluções
para problemas como a poluição, trabalho forçado e
outros efeitos negativos da Empresa-Estado. As
universidades se esforçam por implementar cátedras,
cursos, seminários e pesquisas sobre o tema, na
suposição de que isto seja suficiente para tornar
"éticos" os estudantes. Mas não é assim. A exemplo
do que ocorre com uma aula de ética, uma aula de RSE
não é suficiente. Para o estudante estas aulas
significam apenas meras propostas, cuja aplicação fica
a seu critério, o que lhe permite tomar decisões
fundadas, simplesmente, em se estas resultarão, em
algum aumento, em sua renda ou na de sua empresa.

O estudante é exposto a contínuos sermões sobre
preservação do meio ambiente e importância da
reciclagem tanto na universidade como em sua futura
empresa; contudo, a própria universidade não recicla
nem respeita seu entorno. Fala-se de corrupção, de
transparência e de participação; mas, quantas reuniões
administrativas são realizadas abertamente? Quantos
escândalos relacionados com roubo têm surgido no
próprio âmbito dos centros de ensino?

'2 Anderson, Sarah. Top 200: The rise of corporate global power. Institute for
Policy Studies, 2004. Disponível em: http://www.ips-dc.org/reports/
top200text.htm
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Recentemente, um dos 20 reitores mais bem pagos dos
Estados Unidos foi obrigado a renunciar após 11 anos
no cargo, por haver sido considerado culpado de
desviar recursos da universidade para seu uso pessoal.
Enquanto os estudantes pagavam mais de US$30.000
por ano para educar-se, esse reitor percebia um salário
superior a US$500.000 anuais. Mais escandalosa,
porém, foi a decisão da diretoria da universidade, a
qual, considerando-o inocente, permitiu-lhe renunciar,
em vez de demiti-lo, e indenizando-o com US$3,75
milhões. Uma decisão como esta anula, por si só,
qualquer nível de credibilidade que a universidade haja

criado, no que concerne ao ensino da ética. A
mensagem transmitida é taxativa e clara: de fato,
roubar vale a pena.

Outro caso é o do Ministério da Educação Superior da
Venezuela, que 'descobriu irregularidades nas

nomeações feitas por várias universidades públicas.
Uma delas contava com 66 diretores, embora só
tivesse sete faculdades. É de indagar-se, mais uma
vez: de que serve ensinar ética e responsabilidade
social, se com uma das mãos se estraga o que se faz
com a outra?

É lamentável não serem poucos os casos de práticas
irregulares em universidades. A luta para produzir
lideranças éticas e solidárias estará perdida, caso as
universidades continuem com seu duplo discurso, ou
seja, ministrando aulas de ética e responsabilidade
social, de um lado, e, de outro, envolvendo-se em
práticas contrárias à sua missão.

Hoje em dia, as instituições inclusive as
universidades - são forçadas a adaptar-se ao novo
regime Empresa-Estado. A universidade terá e
precisará adaptar-se, conseguindo manter suas duas
essencialidades: a continuidade do conhecimento e a
promoção do desenvolvimento da sociedade. Quer
dizer, um desenvolvimento que não seja apenas
econômico, mas também social.

Que fazer?

Há dois anos, o programa Iniciativa
Interamericana de Capital Social, Ética e
Desenvolvimento, do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, vem apoiando iniciativas de RSU,
por intermédio de sua Rede Universitária de Ética e
Desenvolvimento Social (RED). A RED busca
estimular a integração, aos currículos educativos, de
programas sistemáticos de ensino da ética para o
desenvolvimento, bem como oferecer uma base que
permita o intercâmbio de idéias e a discussão de
experiências relevantes e passíveis de serem repetidas
sobre a RSU. O objetivo da RED é tentar reforçar
uma consciência cívica e ética, mediante a aplicação
de programas curriculares e da realização de diversas
atividades nas universidades da América Latina. Para
tanto, foi criado um curso a distância, cujo objetivo é a
capacitação de docentes para o ensino de ética e
capital social na universidade. Até o final de 2006
deverão estar formados cerca de 500 docentes.
O curso começa com metodologias que levem os
docentes a analisar o ethos universitário (comparar o



discurso institucional com o comportamento atual) e
finaliza com a elaboração, pelos docentes, de uma
estratégia para "transversalizar" a ética no currículo
universitário por meio da RSU. Em menos de um ano,
desde a conclusão do primeiro curso, tornou-se
possível apreciar alguns dos frutos produzidos por este
curso inovador. Um caso exemplar é o da Universidad
Nuevo León, México, onde, além de ter sido elaborado
um código ético institucional, estabeleceu-se um
compromisso para capacitar mais de 100 professores
no ensino da ética e programou-se a inclusão de um
Mestrado em Ética e Capital Social.

Em mais de uma dezena de universidades da RED,
foram criadas cátedras de pesquisa em respon-
sabilidade social, bem como programas para a
promoção de projetos de extensão universitária e
aprendizagem-serviço, além de cursos de ética para o
desenvolvimento, entre outras iniciativas. A Uni-
versidade Columbia, no Paraguai, por exemplo, desde
o ano 2003 vem oferecendo um programa de bolsas de
estudos, denominado Becas de Excelência de Vida
Rubén Urbieta Valdovinos, destinado a jovens que
se destacam por seu trabalho social e cultural. Os
postulantes são selecionados de acordo com seu
compromisso social, por haverem participado de
alguma iniciativa em favor de suas respectivas
comunidades. De acordo com o programa,

neste caminho que começam a trilhar, nós nos
comprometemos a acompanhá-los na busca da
excelência de vida, sendo requerido dos bolsistas
que, ao longo de seus estudos, assumam o
compromisso, aquele mesmo considerado tão
importante no momento em que foram
selecionados. Assim, a cada ano, os bolsistas

deverão criar, apresentar e desenvolver um projeto
de caráter cultural/artístico, empresarial ou social,
em retribuição à oportunidade que lhes foi dada
pela sociedade13.

Quando da crise econômica da Argentina e da falta de
oportunidades de emprego para estudantes, o Instituto
Icep de Ensenanza y de Investigaciones desenvolveu
uma série de oficinas para facilitar a interação entre o
estudante e a sociedade civil. O programa, inicialmente
concebido para assessorar o estudante na busca de
emprego, rapidamente converteu-se em um espaço em
que ele busca apoio para seus problemas pessoais. As
oficinas se converteram em palestras motivadoras,
tutorias e consultoria jurídica gratuita. O programa
atua em conjunto com advogados, assistentes sociais,
estudantes e a comunidade em geral, alcançando,
assim, a formação de um capital social. O Instituto
ajuda, ainda, na criação de entidades civis como
elemento de luta contra a exclusão, fornecendo apoio

técnico na sua legalização e na criação de
empreendimentos produtivos.

A RED e as 109 universidades e instituições
acadêmicas que a compõem não constituem as únicas
instituições comprometidas com a construção de uma
sociedade mais justa. A Associación de Univer-
sidades Confiadas a Ia Compania de Jesus
(Ausjal), quando indagada se suas universidades
estavam formando "profissionais bem sucedidos para
sociedades fracassadas"14, desenvolveu um plano
estratégico para as 26 universidades que a integram.

Universidad Columbia. Guia de becas de excelência en el servido.

Ugalde, Luís. Ausjal y Ia responsabilidad social de Ia Universidad, 2003.



O referido plano situa a responsabilidade social como
prioridade. Afinal, se as universidades não estão
dispostas a colaborar para o progresso de sua
comunidade, de que adianta educar sem garantir
oportunidades para os jovens? Em seu programa, a
Ausjal compromete-se a buscar alternativas viáveis
para os problemas sociais, econômicos e educativos
dos jovens. Por exemplo, focaliza sua pesquisa no
estudo da pobreza, da administração do sistema de
saúde, da participação cidadã, dentre outros temas
sociais, ao tempo em que forma estudantes
comprometidos com o social.

De igual modo, em meados de 2005, vinte e oito
universidades de vinte e dois países reuniram-se na
França e subscreveram uma declaração reco-
nhecendo o potencial social dos estudantes e
afirmando que tal potencial não se torna possível sem a
ativa participação da universidade.15 Estas univer-
sidades criaram uma rede global para atuar em
conjunto na questão da responsabilidade social. Por
seu lado, a Universidade de Santiago de Compostela
tornou-se a primeira universidade da Espanha a
apresentar uma "memória de sustentabilidade". A
primeira parte da memória detalha a visão e a
estratégia relacionadas com os objetivos da
universidade no contexto da sociedade. A segunda
parte descreve o perfil da instituição, enquanto a
terceira focaliza o sistema de administração e
transparência. Por último, o documento apresenta

Bacon, Lawrence S. How universities can teach public service, Boston Globe,
2005.

indicadores de atuação, em que são especificados os
fatores econômicos, de meio ambiente e sociais da
universidade.

O mundo se encontra em um processo de mudanças, o
Estado torna-se cada vez menor, e as empresas detêm
cada vez mais poder. Em conseqüência, o mercado de
trabalho busca profissionais jovens que compreendam
a globalização e que tenham especialidades técnicas.
A universidade teve êxito ao satisfazer a estas
necessidades. No entanto, ao mesmo tempo em que a
globalização criou maior riqueza, também gerou
algumas injustiças. As empresas se conscientizaram
disto e, deste modo, hoje em dia, a RSE converteu-se
em norma. Tanto assim que, ao redor do ano 2008, a
International Organization for Standardization
(ISO) introduzirá um certificado de RSE. A exemplo
do que ocorre com as empresas, as universidades que
não se dispuserem a repensar seus objetivos ficarão
fora do jogo.

A sociedade está a exigir, cada vez mais, que as
universidades prestem contas sobre a maneira como
capacitam seus estudantes para evitar futuros casos
de corrupção e para que tenham melhor consciência
social. Já existem, atualmente, várias universidades
desenvolvendo suas próprias análises de cunho social,
por estarem conscientizadas do perigo que consiste
permanecer no status quo de somente formar
profissionais. Estas são as universidades do amanhã,
as quais serão reconhecidas como instituições que
terão contribuído para o desenvolvimento da
humanidade. É tempo de a universidade reconhecer o
fato de que possui uma responsabilidade social que



extrapola a simples doação de serviços comunitários.
Atualmente, as universidades latino-americanas - em
comparação com outras regiões - estão perdendo
em competitividade acadêmica, mas ficar atrás na
formação de estudantes e cidadãos responsáveis teria
conseqüências ainda mais graves.

Text Box
Fonte: Estudos, ano 24, n. 36, p. 27-34, jun. 2006.




