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Introdução

A Responsabilidade Social Universitária
(RSU) constitui-se temática emergente que, especi-
ficamente no cenário universitário brasileiro, ficou em
evidência a partir das tendências delineadas pelas
estratégias de marketing das instituições de ensino
superior (IES) do setor privado, uma conseqüência
direta da expansão da Responsabilidade Social
Empresarial (RSE) e do Terceiro Setor.
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Apesar de incluída recentemente na agenda pública
educacional, após o governo federal tê-la apontado
como uma das dimensões a ser avaliada nas IES, como
parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes), as discussões em torno da RSU têm
gerado certa resistência na comunidade acadêmica
devido a existência de um viés ideológico muito
presente na intelectualidade brasileira.

Para alguns, trata-se de um conceito procedente de
uma matriz empresarial que não se adequaria à
natureza pública das IES, uma vez que a universidade
não seria uma empresa. Para outros, trata-se de um
conceito que se enquadra na lógica neoliberal e que
responde aos interesses de um projeto de sociedade
excludente, impulsionado pelas grandes agências
multilaterais (Banco Mundial, FMI, entre outros), com
os quais a universidade não poderia compactuar.

Diante desse cenário, o presente artigo enquadra-se
dentro dos esforços para desmistifícar essas visões
sobre a RSU, revisitando-as, mostrando a sua



importância para refletir sobre a gestão universitária e
principalmente sobre o papel da universidade na
sociedade contemporânea, num período marcado por
vários fatores tais como a institucionalização do
mercado da educação superior; a transferência das
responsabilidades estatais para o mercado; o
fortalecimento da livre' iniciativa e a hegemonia de
políticas educacionais de corte neoliberal.

Visões diferentes sobre o mesmo tema

Embora a RSU tenha-se destacado a partir
da expansão da ideologia do Terceiro Setor em suas
interfaces com o setor empresarial, convém ressaltar
que não se trata de uma temática nova nas discussões a
respeito do papel e da identidade da educação superior e
da universidade.

Sem dúvida alguma, a RSU é um tema que merece
uma discussão profunda e isenta pela comunidade
acadêmico-científica e pelas autoridades universitárias
que lideram os diversos fóruns nacionais existentes nas
áreas de extensão de ensino e de pesquisa.

Para tanto, analisaremos as contribuições de autores
que fazem parte da Rede Universitária de Ética e
Desenvolvimento Social do Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), organização que vem
estimulando as discussões sobre a ética e a RSU, em
parceria com mais de 109 universidades de América
Latina, principalmente as de língua espanhola.

Acreditamos que tais contribuições serão capazes de
estimular, subsidiar e fortalecer o debate sobre o tema
no meio acadêmico brasileiro3.

Tomamos como referência os textos dos seguintes autores: Kliksberg (2006),
diretor da Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética e Desenvolvimento
doBID; Wagenberg (2006), coordenador da Rede Universitária de Ética e
Desenvolvimento Social do BID; Carrizo (2006), docente-pesquisador do Centro
Latinoamericano de Economia Humana e consultor do BID em temas de Ética e
Desenvolvimento da Universidade; Vallaeys (2006), professor da Pontifícia
Universidade Católica do Peru e consultor em temas de Responsabilidade Social
Universitária da Iniciativa Interamericana de Ética, Capital Social y Desarrollo do
BID: e Jimenez et alii. (2006), reitora da Universidade Católica de Teinueo (Chile), diretora
do Projeto Universidad Construye País — interessante experiência na área de RSU
divulgada pela Rede Universitária de Ética e Desenvolvimento Social do BID.

As discussões em torno dos rumos da universidade
possuem uma conotação político-ideológica, a mesma
que tem permeado toda sua trajetória histórica.

Sob esse prisma, a defesa e disseminação da RSU,
fazem parte de uma tradição universitária, latino-
americana, pautada pela defesa de ideais huma-
nísticos, em prol de uma universidade comprometida
na luta contra a pobreza e pela construção de uma
sociedade mais justa e democrática. Neste sentido,
não se alinham às forças conservadoras atualmente
hegemônicas em âmbito global.

Como aponta Carrizo (2006), o que surpreende, de
forma lamentável, é o fato de que ainda subsistem, sem
solução, problemas já apontados, há quase meio século
atrás, por educadores como Paulo Freire e Darcy
Ribeiro, entre outros, nas propostas por eles apresen-
tadas de reformas necessárias para a construção de
uma universidade, visando a responder aos anseios das
comunidades da América Latina, historicamente
homogeneizadas pela pobreza e exclusão social.

Seguindo esta tradição, discutir a RSU torna-se num
convite para revisitar, com rigor e não como modismo
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passageiro, debates iniciados no início da década de

1962, como aqueles realizados em Montevidéu,

durante um Congresso Internacional intitulado La

Responsabilidad Social de La Universidad, repre-

sentando uma tendência prevalecente em univer-

sidades européias e norte-americanas, cujos resultados

se mantêm vigentes e atuais (Calderón, 2005). Já

naquela época, RSU dizia respeito aos deveres que a

universidade tem com a sociedade que a financia,

referindo-se principalmente à procura de soluções

para os principais problemas sociais, à necessidade de

uma melhor distribuição de renda e à criação de

mecanismos de promoção social de setores histori-

camente marginalizados.

Analisando a atual conjuntura brasileira, a partir do

artigo de Jimenez et al. (2006) a respeito da realidade

chilena, chama atenção o fato de que os dirigentes das

universidades públicas do Brasil e do Chile -

exatamente daquelas que reúnem grande parte

da intelectualidade desses países - fazem leituras

diferentes da RSU e apresentam posturas diametral-

mente opostas.

Se no Brasil existem resistências em relação à

utilização do termo RSU, é interessante constatar que

no Chile as principais instituições públicas, não

necessariamente estatais, se reuniram em torno do

conceito de RSU com intuito de aprimorar a gestão

universitária e de criar uma cultura coletiva a partir da

implantação de um Projeto em comum, denominado

Projeto Universidad Construye País, que busca

expandir o conceito e a prática da RSU no sistema

universitário chileno. Iniciado em 13 universidades

públicas, o Projeto começa a se expandir e pretende

também atingir aproximadamente 30 universidades

privadas existentes no Chile.

De acordo com Jimenez et al. (idem), o Projeto se

fundamenta no fato de serem as universidades

encarregadas da formação das elites intelectuais, das

quais surgem profissionais e acadêmicos, com

potencial de liderança na sociedade, que precisam

tomar consciência da realidade chilena e de suas

prementes necessidades. Sustenta-se em princípios e

valores tais como - fraternidade, solidariedade, digni-

dade da pessoa, liberdade, integridade, bem comum e

eqüidade social, desenvolvimento sustentável, apreço à

diversidade, entre outros - os quais deveriam nortear o

fazer acadêmico, sem se restringir à procura da

competência, eficiência e êxito pessoal (idem).

A experiência chilena constitui-se caso paradigmático.

Dirigentes universitários e suas respectivas comuni-

dades acadêmicas se debruçaram sobre a temática da

RSU desenvolvendo uma interessante proposta de

promoção da responsabilidade social universitária, a

mesma que pode servir para repensar os sistemas

universitários dos diversos países irmãos da América

Latina e do Caribe. Trata-se de uma proposta que

envolve conceitualização, princípios, valores e

ferramentas de gestão universitária, com o intuito de

observar, avaliar e realizar ações corretivas quando

necessário.



A universidade chilena: a menina
dos olhos do Banco Mundial

A leitura da experiência chilena na área de

RSU abre a possibilidade de conhecer a realidade de

um sistema universitário diferente do brasileiro, em

alguns aspectos. Trata-se de um modelo visto no Brasil

com muita resistência por intelectuais e pesquisadores

da área da educação superior por ser, entre outros

motivos, recomendado pelo Banco Mundial (1985),

como exemplo de experiência bem sucedida na área

do ensino superior para os diversos países da América

Latina.

Para os setores da intelectualidade brasileira que se

opõem a essa proposta, o risco maior diz respeito à

dependência da universidade ao mercado e à perda de

sua autonomia. Assim, a universidade deixaria de ser

um espaço crítico e produtor livre e desinteressado de

conhecimentos.

Sob esta ótica, Chauí (1995, p. 58-60) observa que a

adoção desse modelo de universidade, que ela chama

de Universidade Operacional, significaria levar a idéia

e a prática da privatização do público às suas últimas

conseqüências, pois decretaria: a) o fim da autonomia

na criação e transmissão de conhecimentos; b) o fim

da universidade pública como instituição social e como

instituição democrática de garantia de direitos; c) a

submissão do trabalho docente e de pesquisa a padrões

e finalidades externas, determinados pelas exigências

do mercado; d) a substituição da universidade por

centros, núcleos e institutos de pesquisas diretamente

subvencionados pelas empresas, cujos critérios de

seleção e admissão de estudantes e pesquisadores

serão a eficiência e a produtividade medidas não pelas

exigências intrínsecas à produção de conhecimentos,

mas por sua rentabilidade econômica.

Mesmo considerando as críticas de Chauí e de outros

autores4, o sistema universitário chileno representa a

concretização de uma importante e polêmica proposta,

amplamente recomendada e divulgada pelas agências

multilaterais, como o Banco Mundial, para superar a

crise de financiamento das universidades públicas, isto

é, a diversificação das fontes de financiamento e a

correspondente criação do arcabouço institucional que

possibilite a flexibilidade necessária para competir no

mercado pela captação de recursos.

Por diversificação das fontes de financiamento,

entende-se novas receitas que fariam parte do

financiamento das universidades, além daqueles

recursos repassados pelo governo. Assim, nessa

diversificação incluem-se as cobranças de mensa-

lidades dos alunos e outras atividades geradoras de

recursos, principalmente a prestação de serviços e a

oferta de produtos para o atendimento da demanda do

mercado, sobretudo nos cursos de educação

continuada (capacitação e atualização), pesquisas

aplicadas, assessorias e consultorias para as empresas

e indústrias (Calderón, 2003).

Oliveira (1999), Romano (1998), Silva & Sguissardi (1999), Sobrinho (1999),
Trindade (1999).
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Dentro do modelo universitário proposto pelo Banco
Mundial, as universidades estatais teriam de realizar
mudanças no seu processo gerencial, criando uma
estrutura mais dinâmica, ágil, enxuta, que possibilitasse
o equilíbrio financeiro, a obtenção de lucros e a rapidez
no atendimento da demanda e na elaboração de
projetos. Nessa perspectiva, o Estado não assumiria a
gestão direta das universidades, focando sua atuação
em políticas de investimentos e repasse de recursos
destinados à inclusão de setores sociais sem condições
de cobrir os custos do ensino superior. Aliás, uma
recomendação do Banco Mundial é a eliminação da
dicotomia público-privado no repasse de verbas
públicas aos estudantes que apresentam problemas
financeiros para arcar com a totalidade dos custos da
formação universitária.

O Projeto Universidad Construye País, originário do
sistema universitário chileno - que consideramos
paradigmático por servir de referência e subsídio às
discussões das universidades de outros países da
América Latina - pode gerar resistências no meio
acadêmico brasileiro, ainda mais pelo fato de ter a
chancela de uma instituição vinculada ao BID, que é a
Rede Universitária de Ética e Desenvolvimento Social.
Convém lembrar que a crítica e a oposição ideológicas,
a tudo o que procede das agências multilaterais
constitui-se um dos alicerces das abordagens ditas
progressistas do ensino superior brasileiro.

Contudo, esse projeto deve ser analisado com cautela
e sem preconceitos, uma vez que ele representa uma
iniciativa de dirigentes universitários que deve ser
enquadrada no campo contra-hegemônico e na luta
contra a supremacia dos valores neoliberais.

A partir das teorias desenvolvidas pelo cientista
português Boaventura de Souza Santos (1995, p. 110),
pode-se afirmar que o projeto em questão é uma
resposta de uma comunidade interpretativa local,
composta por dirigentes universitários chilenos, que
fazem uma crítica radical aos pseudovalores impostos
para as universidades em tempos de globalização.
Nesta ótica, prevalece a tarefa de "reconstruir um
arquipélago de racionalidades locais", "adequadas às
necessidades locais", "democraticamente formuladas
pelas comunidades interpretativas", uma vez que,
"enquanto mais global for o problema, mais locais e
mais multiplamente locais devem ser a soluções".

Novos cenários para o conceito da RSU

Se por um lado, o entendimento da RSU
que se tinha há mais de quatro décadas ainda mantém
vigência, podemos afirmar que ele tem adquirido novos
matizes em decorrência das rápidas mudanças
ocorridas no mundo, em termos políticos, econômicos,
culturais, informacionais decorrentes da crise do
Estado de Bem-Estar, da hegemonia do neoli-
beralismo, da aceleração do processo de globalização
econômica, do surgimento da sociedade global de
informação e do conhecimento e, principalmente, do
fim da guerra fria. Tais mudanças determinaram a
rápida obsolescência de muitas análises e discursos
teóricos, historicamente recentes a respeito da
universidade.

Alguns intelectuais, há mais de 40 anos atrás,
concebiam a universidade na visão althusseriana da



existência de aparelhos ideológicos do Estado. Por
exemplo, Álvaro Vieira Pinto (1994:19-25) apontava
em seus escritos que a universidade era

uma peça do dispositivo geral de domínio pelo qual
a classe dominante exerce o controle social,
particularmente no terreno ideológico, sobre a
totalidade do país.

Tratava-se de um "instrumento das classes domi-
nantes", "o instrumento mais eficiente para assegurar
o comando ideológico da classe dirigente (ao lado de
outros, subsidiários, como a imprensa, o púlpito etc.)".

Ao lançar o livro A Universidade Necessária, Darcy
Ribeiro (1991) apontava a necessidade de tomar a
universidade um "instrumento acelerador do processo
e da revolução social" e afirmava que o maior desafio
consistia em elaborar um modelo teórico de
universidade capaz de reverter seu papel tradicional de
perpetuadora do sistema predominante, convertendo-a
em um "agente de transformações da sociedade".

Na época, Florestan Fernandes (1975:266) apontava
que a análise de Ribeiro constituía-se em um recado
típico da "intelligentzia esclarecida" que atribuía à
universidade a missão de mudar o ritmo da história e o
processo de transformação da civilização a partir da
criação de uma ação pedagógica e revolucionária.
Fernandes (idem) ao contestar Ribeiro afirmava que a
"reforma radical", a "revolução dentro da ordem" e a
"revolução contra a ordem" deveriam ser procurados
não dentro da universidade, mas fora dela, muito
provavelmente, na massa dos excluídos e dos
marginalizados.

Hoje dificilmente encontram-se autores que pensem a

universidade como um instrumento para a revolução

social, ou como sujeito da revolução. No entanto,

encontram-se professores e alunos que a partir da

universidade querem fazer sua própria revolução, sua

própria mudança, no plano micro, no cotidiano, à sua

maneira. É a aluna de classe média-alta que trabalha

com alfabetização de adultos. É o aluno que investe

seu tempo explicando à população sobre a importância

da preservação do meio ambiente. São os professores

e alunos que realizam cursos de formação

profissionalizante para adolescentes de baixa renda ou

cursinhos gratuitos para possibilitar o acesso à

inacessível universidade pública, ou ainda

desenvolvem ações com homens de rua, crianças com

necessidade especiais etc.

Trata-se de professores, pesquisadores e estudantes

que acreditam na sua própria revolução. E agem num

cenário universitário marcado por múltiplas

revoluções, diversos caminhos sem rumos certos, sem

as grandes metanarrativas que orientavam os

"antigos" projetos utópicos revolucionários, mas com o

mesmo espírito humanista que os norteava.

As mudanças em curso no âmbito global, o fim do

sonho com uma sociedade alternativa em decorrência

do colapso do socialismo no mundo, bem como, o fim

das metas narrativas, contribuíram para a prevalência

de uma universidade desnorteada que repensa seu

papel na sociedade contemporânea. Nesse contexto,
ganha relevância as discussões em torno da RSU.
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Um novo contrato social para o
desenvolvimento

Analisando os artigos de Wagenberg
(2006), Kliksberg (2006), Vallaeys (2006), e Carrizo
(2006), a respeito da RSU, podemos constatar que
existe um fio condutor que perpassa a necessidade de
estabelecer um novo contrato ou pacto social entre a
universidade e a sociedade, tendo como norte o
desenvolvimento humano.

De acordo com Carrizo (2006), o novo pacto deve
incidir na responsabilidade social da universidade num
mundo de crescente complexidade. Existem de um lado,
inúmeros desafios gerados pela mundialização e, de
outro, as demandas dos países pobres do hemisfério sul
focadas, principalmente, na erradicação da injustiça
social, da pobreza e das desigualdades de oportunidades.

Nesse cenário o conceito de desenvolvimento é funda-
mental. De acordo com Kliksberg (2006), a ONU, em
1989, aprovou uma resolução estipulando que se
deveria garantir a todo ser humano o "direito ao
desenvolvimento".

Se considerarmos que as teorias do desenvolvimento
foram profundamente debatidas décadas atrás,
ficando de certa forma ultrapassadas, convém
questionar: Por que uma nova teoria do desenvol-
vimento? De qual desenvolvimento está-se falando?

Como diz Carrizo (2006), não é mais possível manter
os mitos que entusiasmaram a passagem do desen-

volvimento em décadas passadas, concebendo ten-
dências lineares do Progresso Humano, apostando

com euforia na capacidade da revolução tecnológica
para garantir o crescimento econômico e sua
eqüidade.

Edgar Morin (2002), em seu trabalho Estamos num
Titanic? aponta alguns elementos importantes para
compreender a idéia de desenvolvimento humano que
permeia o novo contrato social. Para ele, o
desenvolvimento no sentido unicamente técnico e
econômico provoca o agravamento das duas pobrezas,
tanto a pobreza material dos socialmente excluídos,
quanto a pobreza da alma e da psique. Morin acredita
que é necessário repensar o desenvolvimento para
humanizá-lo, colocando a ética no centro da idéia de
desenvolvimento humano, o que significaria integração,

combinação e diálogo permanentes entre os processos
técnicos e econômicos e as afirmações do desen-
volvimento humano que englobam as idéias éticas de
solidariedade e responsabilidade.

Neste novo contrato social, para Kliksberg (2006), a
Universidade deve incorporar urgentemente na sua
agenda a ética do desenvolvimento, lutando pelo
conhecimento da realidade, por meio da pesquisa séria
e rigorosa dos grandes temas da pobreza e da
desigualdade social que estão no cerne da vida
cotidiana de grandes contingentes populacionais, bem
como, pela formação ética dos estudantes, por meio da
reflexão e a vivência de experiências de solidariedade
e voluntariado com a comunidade.

Nesta mesma linha, Wagenberg (2006) aposta na
dimensão formadora da educação superior, ultra-

passando meramente a formação acadêmica e
informativa. Acredita que a universidade deve



contribuir para que o estudante aprenda a pensar por si
só, ajudando-o a nutrir seus próprios ideais, sonhos e
idéias e mostrando a realidade de um mundo com mais
l bilhão de pessoas em situação de pobreza, das quais
815 milhões em estado de desnutrição.

No desenho do novo contrato entre a universidade e a
sociedade, no qual se repensam as atividades
universitárias, como o ensino, a pesquisa e a extensão,
Vallaeys (2006) considera que existem três grandes
eixos que poderiam dar maior consistência e susten-
tação à universidade comprometendo-se esta a:
a) garantir a responsabilidade social da ciência;
b) promover a formação da cidadania democrática,
por meio da formação de estudantes e cidadãos
responsáveis; e c) contribuir para o desenvolvimento,
por meio da formação do estudante como agente do
desenvolvimento, instituindo a problemática do
desenvolvimento como tema transversal e prioritário
em todas as carreiras.

Como se pode observar, trata-se de contrapartidas
contratuais que Vallaeys lança com o intuito de
estimular a reflexão e alimentar o debate entre
professores, gestores, estudantes e a sociedade. No
entanto, permanece a questão: como operacionalizar,
em termos de gestão, cada uma dessas contrapartidas
sem cair nas armadilhas das práticas corporativas?

Como construir uma universidade
socialmente responsável?

Teoricamente, a universidade é uma
instituição que tem por missão transmitir e produzir

novos conhecimentos por meio de três atividades
fundamentais: ensino, pesquisa e extensão.

Tradicionalmente, a construção das pontes entre a uni-
versidade e a sociedade, a concretização do compro-
misso social da universidade e a reflexão ética sobre a
dimensão social do ensino e da pesquisa têm sido uma
atribuição da chamada extensão universitária.

Entretanto, a realidade da extensão universitária é
outra. No Brasil, é comum afirmar que a extensão
universitária é a "prima pobre da universidade", por
vários fatores dentre os quais destacam-se:
compreensão equivocada de seu conceito; despreparo
dos professores que não possuem o mesmo
reconhecimento acadêmico nem o mesmo status do
docentes que atuam nas outras áreas; falta de recursos
e inexistência, na maioria das vezes, políticas
institucionais extensionistas sérias e consistentes.

No Dicionário da Crise Universitária, Cristovam
Buarque (1994) fez uma afirmativa interessante:

a extensão universitária é apenas um método para
ensino e pesquisa. Não deveria ser uma categoria
especial. Mas pelo desprezo com que professores e
alunos tratam a extensão, foi necessário fazer dela
um tipo especial de atividade acadêmica.

Sob esta mesma perspectiva, Boaventura de Sousa
Santos (1995) tem afirmado que:

a legitimidade da universidade só será cumprida
quando as atividades, hoje ditas de extensão, se
aprofundem tanto que desapareçam enquanto tais e
passem a ser parte integrante das atividades de
investigação e de ensino.
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Na mesma linha posiciona-se José Henrique Santos
(1993), ex-reitor da Universidade Federal de Minas
Gerais, quando afirma que

a extensão é atividade que resulta de um excesso de
dons, que dizer da superabundância de bens
culturais gerados pela universidade e transferidos à
sociedade. A universidade de bom nível, que possui
ensino e pesquisa de qualidade, inserida
convenientemente no seu contexto social e
econômico, já cumpre a função para qual a
sociedade a instituiu. O que a recomenda e legitima
é a competência, a qualidade de seu produto e não a
prática mais ou menos assistencial que às vezes se
confunde com extensão.

Ora, a operacionalização da extensão universitária
como uma categoria especial dentro da engenharia

institucional da universidade, determinou que embora
seja uma filosofia institucional, um espírito norteador,
um ethos ético-cultural que deveria estar impregnado

no ensino e na pesquisa, acabou se tornando, na
maioria dos casos, uma ONG dentro da universidade,
um departamento, uma pró-reitoria, uma sala com
computadores, um gueto, mais um feudo que também
deve ser defendido, por seus donos, diante as ameaças
e confabulacões acadêmicas (Calderón, 2005).

Diante desse cenário, o conceito de RSU pode nos
ajudar a refletir sobre a universidade, sua engenharia
institucional, suas atividades acadêmicas e, principal-
mente, sua estrutura gerencial, a mesma que permite o
funcionamento da universidade como um todo.

De acordo com Vallaeys (2006),

a RSU exige, numa visão holística, articular as
diversas partes da instituição em um projeto de

promoção social com princípios éticos e de
desenvolvimento social, eqüitativo e sustentável,
para a produção e transmissão de saberes
responsáveis e pela formação de cidadãos
igualmente responsáveis.

A partir do entendimento de Vallaeys (idem), podemos
relacionar a RSU com a convergência da instituição
como um todo na promoção de princípios éticos que
sustentem a nova compreensão do desenvolvimento
humano. Neste sentido, o autor em questão, faz uma
polêmica afirmação, quando diz que a RSU exige que a
universidade supere o enfoque da extensão univer-
sitária como apêndice, bem intencionado, da formação
estudantil e da produção de conhecimentos.

Em termos mais pragmáticos, a experiência chilena,
permite visualizar melhor o entendimento de RSU,
quando Jimenez et al. (2006) afirma:

entendemos por RSU a capacidade que possui a
universidade de difundir e colocar em prática um
conjunto de princípios e valores, gerais e
específicos, por meio de quatro processos
considerados chaves: gestão, docência, pesquisa e
extensão universitária, respondendo socialmente
desta forma perante a própria comunidade
universitária e o país onde está inserida.

Ao analisar a conceitualização realizada pelos
representantes das 13 universidades chilenas que
participam do Projeto Universidad Construye País,
verificamos duas grandes contribuições: a) a
importância dada à gestão da universidade, pela
definição de mecanismos gerenciais que viabilizam o
ensino, a pesquisa e a extensão; b) os princípios e
valores que devem nortear toda a engenharia insti-
tucional postos no centro da estrutura da universidade.



Quais seriam esses princípios e valores? Na proposta
chilena, os princípios e valores estariam divididos em
três planos: pessoal, social e universitário. No plano
pessoal pode-se destacar: a dignidade da pessoa, a
liberdade e a integridade. No plano social: o bem
comum e a eqüidade social, o desenvolvimento
sustentável e o meio ambiente, a sociabilidade e
solidariedade para a convivência, a aceitação e apreço
à diversidade, a cidadania, a democracia e a par-
ticipação. No plano universitário: o compromisso com
a verdade, a excelência, a interdependência e a
transdisciplinariedade.

Dentro dessa visão, existe uma estreita relação entre
as práticas acadêmicas e as práticas gerenciais, as
quais deveriam irradiar os princípios e valores que
estariam na base da responsabilidade social
universitária.

Os textos de Vallaeys (2006), Carrizo (2006) e
Wagenberg (2006) mostram uma preocupação chave
em relação ao chamado "currículo oculto", conceito
desenvolvido por Michael Apple (1982), especi-
ficamente para compreender a educação básica, mas
habilmente incorporado por esses autores na
compreensão da educação superior.

Ao aprofundar a questão do currículo oculto, Vallaeys
(2006) mostra grande preocupação pela coerência
moral que deve existir entre o discurso e a prática
acadêmica e institucional. Ele aponta que existem
realidades acadêmicas diversas que negam, na prática,
os valores ligados à solidariedade e ao desenvol-
vimento eqüitativo e sustentável que são ensinados em
sala de aula. Ele questiona, por exemplo: de que

adiantam os discursos sobre os cuidados com o meio
ambiente se a universidade não se obriga a usar papel
reciclado? De que adianta ensinar em sala de aula a
importância da vida democrática e da participação se
muitas vezes não há transparência nem espaços de
participação, não somente para alunos, mas também
para professores, na vida universitária como um todo?

Da mesma forma podemos questionar, de que adianta
ensinar o respeito aos direitos das pessoas com
necessidades especiais, se as universidades não
desenvolvem ações específicas de inclusão social, que
começam pela adaptação da infra-estrutura para as
cadeiras de rodas? Ou ainda, ensinar a importância da
luta contra o racismo, se há resistências veladas para a
contratação de professores ou professoras negras?
Ou ainda pregar o respeito aos idosos se a univer-
sidade não possui uma política institucional de respeito
e valorização de seus professores e funcionários
idosos?

Wagenberg (2006) é enfático ao afirmar que a luta
para a formação de líderes éticos e solidários estará
perdida se as universidades continuam com seu duplo
discurso - ensinam em sala-de-aula ética e respon-
sabilidade social mas se envolvem em práticas
contrárias a sua missão.

RSU: construindo a pirâmide
institucional

A contribuição da experiência chilena para
a compreensão da RSU suscita muitas inquietações e
questionamentos.
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Sem dúvida alguma, a gestão das universidades,

independentemente da sua natureza institucional,
estatal ou privada, é uma temática que se fortalece

cada vez mais em tempos de crise fiscal do Estado e
de institucionalização dos mercados de ensino
superior.

Se por um lado, a experiência chilena faz um grande

avanço ao dar a mesma importância à gestão, à

pesquisa, ao ensino e à extensão, dentro da sua

conceitualização de RSU, por outro lado, convém

ressaltar à diferenciação que existe entre essas

atividades.

A nosso ver, a universidade deve ser considerada

como uma grande pirâmide de base triangular. Embora
sendo uma única construção, possui uma base e três

faces entrelaçadas na sua essência.



As faces visíveis da pirâmide representam o ensino, a
pesquisa e extensão erguidas numa base representada
pela gestão universitária.

Convém ressaltar que entendemos por gestão
universitária o conjunto de processos e estruturas
administrativo-gerenciais que possibilitam à
universidade atingir sua missão institucional.

No exemplo da pirâmide, a gestão universitária (a
base) está profundamente interligada com cada uma
das faces, as quais se complementam entre sim,
possibilitando a existência de uma construção sólida e
coesa.

Neste exemplo, os princípios e valores da RSU,
apontados por Jimenez et al. (2006), constituem-se
alicerces da pirâmide, ou seja, de toda a universidade.
Trata-se de grandes pilares que sustentam, penetram e
irradiam toda a estrutura gerencial, a mesma que em
decorrência disto, estaria voltada à viabilização da
dimensão pública do ensino superior, que ganha forma
por meio das atividades universitárias.

A grande contribuição da experiência chilena é ter
colocado os princípios e valores, voltados ao
desenvolvimento humano, como "faróis que orientam",
"guias de comportamento humano", "fundamentais e
permanentes" em uma universidade socialmente
responsável (Jimenez et al. 2006).

O grande problema das estruturas administrativas das
universidades privadas é que elas acabam se tornando
estruturas autônomas, conduzidas por especialistas em
administração empresarial, que desconhecem a

dimensão pública do ensino superior. Desta forma,
geram-se atritos entre as estruturas gerenciais
impostas pelos executivos das universidades e as
demandas e pontos de vista do corpo docente e
autoridades acadêmicas que viabilizam as atividades
de ensino, pesquisa e extensão.

Assim, acreditamos que seja importante preservar a
liberdade de mercado no ensino superior, pensando,
principalmente, na contribuição do setor privado na
ampliação do atendimento da demanda por ensino de
massas. Mas deve-se ressaltar que os pilares da
pirâmide não podem ser meramente a procura do
lucro, ou seja, a acumulação desenfreada de capital
por meio da comercialização de serviços educacionais.
Isto, em hipótese alguma, significa negar a
necessidade de manter uma boa saúde financeira da
instituição.

Sob a ótica da RSU, o mercado de ensino superior
possui suas especifícidades. Trata-se de um cenário no
qual deveriam interagir instituições voltadas ao
interesse público e, portanto, às atividades univer-
sitárias que seriam reflexos de uma estrutura gerencial
irradiando princípios e valores (institucionais, pessoais
e sociais) e acenando para o desenvolvimento humano,
numa clara demonstração de que seria possível e
necessário, como diz Kliksberg (2006), superar a
dicotomia economia-ética.

À guisa de conclusão

A partir do que foi exposto, consideramos
importante disseminar e fortalecer a discussão da RSU
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como uma alternativa de mudanças não só em
ambientes universitários predatórios e mercantilistas
como também naqueles abertos às mudanças
(Calderón, 2000).

Diante da hegemonia neoliberal, a RSU representa
avanço teórico no fortalecimento da dimensão pública
do sistema universitário brasileiro, no qual interagem,
segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep) do Ministério da Educação,
2.329 instituições de ensino superior (IES), das quais
2.093 são particulares, representando 90% do total
(Brasil, 2004).

Para compreender a importância do setor privado em
termos da ampliação do acesso à educação superior
de massas, deve-se considerar que as quatro maiores
universidade brasileiras, em número de alunos, são
privadas: Universidade Estácio de Sá, com 104.346 mil
alunos; Universidade Paulista, com 93.210 alunos; a
Universidade Luterana do Brasil, com 47.883 mil
alunos e a Universidade Salgado de Oliveira, com
47.557 mil alunos (Brasil, 2004).

De acordo com o Censo da Educação Superior de
2003, dos 3,9 milhões de alunos matriculados no ensino
superior brasileiro, 2,7 milhões estavam na rede
privada, correspondendo a 71% do total de alunos
matriculados (BRASIL, 2003). Aliás, o elevado
percentual de alunos matriculados no setor privado é
considerado por Nunes et al. (2005) com um caso
desviante se consideramos que nos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômicos (OECD) 79% dos alunos estão
matriculados em IES Públicas. Mais ainda: em 14

países parceiros da OECD o setor público responde
por 64,2% das matrículas no ensino superior. No
entanto, o caso brasileiro não é único. Chile, Coréia do
Sul, Filipinas, Indonésia e o Japão mantém aproxima-
damente 2/3 de seus estudantes em IES particulares.

Ainda de acordo com Nunes et al. (idem), a educação
superior privada emprega diretamente cerca de
500 mil funcionários entre docentes e servidores. Em
2002, a educação superior foi uma atividade
econômica que gerou um rendimento médio duas
vezes maior que o rendimento médio de todos os
trabalhadores formais; situou-se entre os 20 maiores
empregadores e entre os 10 maiores geradores de
massa salarial, segundo a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas (Conae) e a Relação Anual
das Informações Sociais (Rais). Além disso, a
educação superior registrou uma das mais baixas taxas
de rotatividade no conjunto de 11 grupos cuja idade
média era igual ou superior a 40 anos.

Como diz Nunes et al. (idem), hoje a educação
superior brasileira é um setor econômico robusto e, do
ponto de vista político, é um ativo participante das
batalhas político-eleitorais, contando hoje com boa
base de apoio no Congresso, e velada simpatia em
núcleos rarefeitos do poder.

Se a RSU representa no setor privado, um farol que
pode nortear a atuação daqueles que trabalham pelo
fortalecimento da dimensão pública do ensino superior,
no setor estatal, ela representa o desafio de refletir
sobre as reais contribuições das universidades
financiadas pelo Estado para o desenvolvimento
humano. Esse desafio perpassa a discussão de



estratégias que superem as daninhas ações
corporativas que geram práticas acadêmicas e
gerenciais - profundamente questionadas e repudiadas
pela sociedade que a financia - muitas vezes
sustentadas em políticas de desperdício de recursos
públicos, como por exemplo, a generalização do
contrato de docente-pêsquisador, em período integral,
com dedicação exclusiva, em todo o sistema federal.

Se o Estado realmente quer investir em pesquisa sólida
e competitiva, por que então continua jogando fora os
recursos públicos em vez de focalizá-los somente nas
instituições que realmente fazem pesquisa? Consi-
derando a crise fiscal do Estado, por que não se
adotam salários diferenciados, de acordo com a
produtividade de cada docente ou pesquisador? Por
que o professor-pesquisador que tem uma produção
irrelevante deve ganhar o mesmo que aquele que
produz, cria e inova? (Calderón, 2004).

Todas essas questões estão no cerne da chamada
reforma universitária e da chamada crise da
universidade pública brasileira, diante da qual é
fundamental que as IES estatais assumam sua
responsabilidade social sob risco de que a sociedade,
cada vez mais decepcionada, se recuse a assinar o
novo contrato social do qual Vallaeys (2006) nos fala.
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