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consciência cidadã.
Mas até que ponto nossas escolas e universidades primam pela

formação de uma cultura que não privilegie somente o que o merca-
do deseja? Será que nosso modelo educacional esqueceu a formação
universal e se rendeu às necessidades e exigências de um mercado
caracterizado pela volatilidade e transitoriedade de seus desejos?

A escola assume, na contemporaneidade, uma missão institu-
cional ainda mais relevante. Mesmo assim, muitas instituições de
ensino continuam ainda a cair na armadilha de reverter sua respon-
sabilidade com a sociedade em forma de simples assistencialismo,
do doar, do prover - sem a preocupação maior com a sustentabilida-
de e o desenvolvimento de quem recebe um dado benefício -, bem
como em priorizar uma formação focada estritamente no mercado.

Especialmente a universidade, seja ela de cunho privado ou
público, deve se modular por um compromisso estrito com a so-
ciedade, que lhe confia a formação de seus filhos. Nesse aspecto, a
responsabilidade social de cada instituição deve assumir um campo
mais vasto do que, por exemplo, a ação do mercado. Sua missão
institucional é a de formar pessoas, sob dimensões várias - humana,
cidadã, profissional e ética.
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Nesse sentido, sua excelência passa primeiro por essa formação,
concretizada no ensino, na pesquisa, na relação com a comunidade;
e, segundo, pela devolução à sociedade de profissionais formados
com capacidade para compreender, de forma mais sofisticada, o
mundo em que vive, e de oferecer-lhe novos meios que concorram
para uma ética que privilegie o coletivo e a preservação da vida em
todos os seus sentidos.

Nesse esforço, o Ministério da Educação - MEC, com o
Sistema de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, convoca as
IES a manifestarem preocupação com os investimentos sociais junto
à comunidade, numa perspectiva de superar um campo de atuação
estruturado apenas na prestação de serviços educacionais. Trata-se
de uma normatização, porém, com capacidade de provocar tanto a
difusão de uma nova cultura empresarial e educacional quanto de
contribuir para que grupos sociais venham a ter acesso a serviços,
muitas vezes, negligenciados pelo Estado.

Reconheça-se ainda a importância que o espaço do mercado
assume na contemporaneidade: é ele também um local de formação
e de inserção do cidadão, de desenvolvimento, de avanço da vida
em sociedade, da luta por oportunidades, do desenvolvimento tec-
nológico, mas deve se constituir como um espaço democrático, que
promova o ser humano e não o extermine, numa lógica que, muitas
vezes, beira a irracionalidade, acima de qualquer ética.

Esse mercado, como espaço de convivência dos cidadãos, deve
ser influenciado diretamente pelos valores que cabem às instituições
de educação superior, e fortalecido como prática de responsabilidade
social que corrobora para uma ambiência em que as diferenças se-

Se responsabilidade social deve ser um con-
ceito compreendido a partir de sua prática, e está
caracterizada pela busca da promoção do desen-
volvimento sustentável, da cidadania e do combate
às desigualdades sociais, a escola, especialmente
as universidades, teria.importância estrutural na
constituição e disseminação desse novo modelo de

14



jam vistas como mecanismos essenciais à promoção das pessoas, e
nunca como objeto de discriminação ou preconceito, espaço em que
o coletivo possa ser o alvo das ações de cidadania. Compreenda-se,
aqui, cidadania no seu sentido mais lato, não como o conjunto de
direitos e deveres que cada pessoa tem num estado civil, mas, além
disso, como constituição do coletivo, de práticas que ultrapassem
o campo do eu, do indivíduo, que se prolonguem ao ser coletivo,
enfim, como constituição da sociabilidade de cada grupo.

Da mesma forma, as empresas, como sujeito do mercado, estão
buscando assumir um novo papel, que deve privilegiar a melhoria da
vida das pessoas que, em torno dela, sobrevivem, mas também for-
mar cidadãos, mais estritamente, seus funcionários, numa nova éti-
ca, que seja capaz de não simplesmente obter lucro, mas que cumpra
seu papel social - papel que a sociedade contemporânea lhe exige.

Especialmente no que concerne ao papel das instituições de
ensino superior, o tema responsabilidade social e cidadania vem
merecendo elevado destaque nos últimos anos. Reflexões sobre a
missão das universidades, sobre a função social do conhecimento
produzido, sobre a relação com a sociedade, com o mercado, com as
instituições sociais e com o cidadão vêm sendo realizadas, a fim de
encontrar possíveis respostas para um novo desenho institucional,
que efetivamente responda aos anseios de quem dela espera produ-
ção ética do saber.

Essa reflexão passa, por exemplo, pelo papel que nossos educa-
dores físicos desempenham em um mercado que privilegia o magro
corpo, ou o corpo malhado e sarado, em detrimento, muitas vezes,
da própria saúde das pessoas, que são incentivadas pela constitui-

ção de um mito que molda como padrão de beleza
certos tipos de comportamento; pelo desempenho
e pela ética de nossos futuros publicitários, num
mercado que privilegia a concorrência e o indi-
vidualismo; pelos nossos futuros jornalistas, em
sua importante tarefa de cobrir a notícia de forma
coerente e verídica; enfim, pelos próprios professo-
res, que, acima de tudo, podem transformar suas aulas em testemu-
nhos diários de idéias, de atitudes que privilegiem a formação para
a vida, para a cidadania. Isto me parece constituir a forte missão das
IES: produzir um saber que possa não somente contribuir, mas que
se efetive numa prática cotidiana de responsabilidade com a socie-
dade, com o meio ambiente, com a vida.

Constitui-se, portanto, um enorme desafio para as instituições
de ensino superior conciliar uma formação técnica que privilegie
componentes de racionalidade mercadológica, com a responsa-
bilidade de promover um modelo de educação que não oprima o
homem, mas que o dignifique não apenas sob o olhar do indivíduo,
mas da coletividade, em que os profissionais possam constituir-se
enquanto cidadãos, no seu sentido mais lato, responsáveis etica-
mente pela civilização que constróem.
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