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Editorial:  Vamos conhecer as EJs... por baixo das máscaras! 

O caráter anti-democrático das Em-

presas Juniores 

P 
ara os que ainda não sabem, no 

dia 13 de novembro os discen-

tes, docentes e STAEs do CFH 

decidirão, em assembleia geral 

do centro, se querem ou não a instalação de 

Empresas Juniores no mesmo. Temos to-

dos, portanto, cerca de um mês para refle-

tirmos criticamente sobre o assunto. Duran-

te outubro decerto circulará pelos meios de 

comunicação do CFH uma grande quantidade 

de informação sobre as Empresas Juniores, 

visando interesses distintos. Parece-nos opor-

tuno, portanto, desde já, oferecer um alerta, 

baseado em nossa experiência com o assunto: 

para compreender as EJs é necessário analisar 

não apenas seus discursos, mas, principalmen-

te, suas práticas. 

Visando tal fim, nós, do Movimento Contras 

as Empresas Juniores no CFH, realizaremos, ao 

longo do mês de outubro, uma série de pro-

blematizações sobre as EJs, por meio da publi-

cação de textos, organização de espaços de 

debate, passagens em sala e outras atividades. 

Todas pensando a crítica não apenas ao que as 

Empresas Juniores dizem que fazem (e mesmo 

aí há uma série de questionamentos a serem 

feitos), mas também ao que essas organiza-

ções efetivamente fazem dentro da Universida-

de Pública, à maneira como o fazem, e às con-

sequências políticas e pedagógicas decorren-

tes de suas práticas. 

Neste jornal abordaremos alguns elementos 

iniciais para sermos contrários à criação des-

sas empresas e nossa proposta de alternativa, 

que cobre todas as propostas apresentadas 

pelas Empresas Juniores, exceto o fato de que 

sejam empresas. Trata-se da criação dos Servi-

ços Modelos Estudantis. 

Porém, antes de mais nada, é preciso come-

çar com uma reflexão sobre o caráter profun-

damente anti-democrático que está arraigado 

na lógica de funcionamento das EJs e que se 

reflete na maneira como seus membros atuam 

politicamente na universidade. Tal reflexão 

será estruturada a partir da análise da resolu-

ção normativa que rege o exercício dessas or-

ganizações na UFSC, da reflexão sobre alguns 

aspectos de seu funcionamento na prática, 

bem como sobre a maneira como esses 

―Empresários Juniores‖ se portaram na reuni-

ão do Conselho da Unidade do CFH realizada 

no dia 24/09, em que o Conselho decidiu pela 

realização de uma assembleia geral do Centro 

que decidirá sobre as Ejs. 

O documento que regula as EJs na UFSC é a 

resolução normativa 08/Cun/2010[1], que 

―estabelece as normas que regerão a criação, 

o reconhecimento e o funcionamento de em-

presas juniores na Universidade Federal de 

Santa Catarina‖. A leitura do documento evi-

dencia que as EJs são criadas seguindo a lógi-

ca ―usual‖ da burocracia universitária. Elas 

precisam ser aprovadaa pelo colegiado de 

curso e em seguida pelo conselho da unidade 

de que farão parte e uso da estrutura. Em se-

guida seus documentos passam pelo Comitê 

Gestor das Empresas Juniores, que emite um 

parecer sobre sua criação e então a reitora a-

prova ou não o credenciamento dessas empre-

sas à UFSC. 

 

Mas qual o problema? 

 

O problema aqui está em que no artigo 32 

da resolução fica claro que apenas o(a) reitor

(a) pode descredenciar a EJ e isso apenas no 

caso de comprovada irregularidades. Ou seja, 

embora a decisão de credenciar uma dessas 

empresas seja político-pedagógica e caiba aos 

centros de ensino e aos colegiados de curso 

decidir sobre isso, uma vez que tenham aceita-

do credenciá-las, nunca mais essas instâncias 

poderão voltar atrás nessa decisão. Ou seja, se 

forem credenciadas as EJs, as gerações futuras 

de alunos, professores e STAs terão que convi-

ver com elas, ainda que não concordem que 

esse tipo de instrumento pedagógico não seja 

o melhor. Esse caráter vai contra a reversibili-

dade das decisões, e está presente nessa reso-

lução para esse fim: reduzindo o caráter demo-

crático da universidade ao impor formalmente, 

por meio de uma clausula burocrática, a irre-

versibilidade do credenciamento dessas em-

presas. 

É necessário ressaltar que não se trata de 

mero detalhe burocrático, e sim de uma afron-

ta grave à democracia e autonomia das instân-

cias colegiadas da universidade, uma vez que 

já no documento que rege suas normas básicas 

de funcionamento, as EJs são colocadas acima 

de todas as demais instâncias da Universidade 

exceto a própria reitoria! 

Mas, então, porque essas empresas rece-

bem tamanho privilégio? A que interesses isso 

serve, aos da universidade pública ou aos das 

próprias EJs? Como é possível que tal resolu-

ção normativa tenha sido aprovada desta for-

ma pelo Conselho Universitário? 

Mas talvez trate-se de um pontual deslize 

administrativo; decerto podemos contar com a 

boa vontade e respeito dos colegas empresá-

rios aos princípios da democracia, apesar de 

serem coniventes com uma legislação tão des-

cabida, certo? 

Não é o que as ações dos juniores indicam. 

Como exemplo, relatamos o ocorrido na reuni-

ão do Conselho da Unidade do dia 24/09, em 

que foi deliberado que a decisão do CFH so-

bre as EJs seria tomada a partir de amplo de-

bate e decisão de assembleia geral. Para a-

queles que nunca foram a uma reunião do 

Conselho da Unidade do CFH, costumam com-

parecer entre 10 e 20 pessoas, a maior parte 

docentes. Na reunião do dia 24, havia quase 

cem pessoas, a maior parte discentes. Destes 

estudantes, mais da metade eram alunos de 

outros cursos, não do CFH. Havia membros de 

outras EJs da UFSC, do Movimento Empresa 

Junior (MEJ), da Federação de Empresas Junio-

res do Estado de Santa Catarina (FEJESC), da 

gestão ―Novos Rumos‖ do DCE. Naturalmente, 

os espaços de deliberação da UFSC são públi-

cos, e qualquer um pode deles participar, mas 

imaginem nossa surpresa ao ver tanta gente 

preocupada com a decisão do CFH! Ao que 

parece há muitos interesses em jogo aqui. 

Qual foi nosso espanto, então, quando um 

colega da gestão atual do DCE – talvez seja 

também um empresário aspirante, não temos 

certeza – propôs que ―o debate não é necessá-

rio, pois as EJs já estão consolidadas nacional-

mente‖. Tal fraseologia foi recebida com risos 

da maioria dos conselheiros, mas por outro 

lado ela deve ser levada a sério aqui: o que 

estamos fazendo neste momento da história da 

UFSC é propor um debate sério sobre que 

meios de ensino podem ser ou não utilizados. 

Ninguém deve sentir-se no direito de afirmar 

que a questão já está encerrada. Nem sempre 

nos é garantida a possibilidade de pensarmos 

juntos sobre o que podemos fazer, mas sem-

pre está diante de nós a possibilidade de afir-

mar aquilo de que não queremos fazer parte. 

Este é um desses momentos. Mas não parece 

ser essa disposição de muitas pessoas. 

Primeiro, os estudantes vinculados às EJs 

propuseram que a decisão deveria ser tomada 

individualmente por cada curso (ignorando 

que a questão estava sendo apreciada no Con-

selho do CFH justamente porque o colegiado 

de curso de psicologia constatou a necessida-

de de um debate amplo entre todos os cursos 

do CFH). Em mais uma reviravolta no mínimo 

curiosa, quando essa proposta foi recusada, 

sugeriram então que se fizesse um amplo de-

bate em toda a UFSC, passando por cima da 

autonomia do CFH de tomar suas próprias de-

cisões. 

Restou dessas posturas a impressão de que 

para muitos a EJ deveria ser aprovada como 

mais uma ação meramente formal e automáti-

ca. Como se questionar se este tipo de institui-

ção é compatível com o papel de uma univer-

sidade pública fosse uma ofensa e não o pri-

meiro requisito para um debate responsável. 

Devemos aqui agir com a mesma coerência 

com a qual nos confrontamos com um aparelho 

estatal repleto de desvirtudes, ilegalidades e 

deturpações. É preciso resgatar a essência das 

coisas, é preciso seguir adiante sem ceder a-

penas para evitar desafetos e, sobretudo, abrir 

os espaços de decisão para a democracia dire-

ta e irrestrita. Se aqueles que são favoráveis às 

EJs acreditam que essa é uma medida real-

mente pertinente e compatível com a universi-

dade pública brasileira, não há razão para te-

mer um verdadeiro debate. 

O alerta inicial está dado: já de antemão os 

empresários juniores foram contrários ao am-

plo debate sobre as EJs e à decisão por assem-

bleia geral do CFH. Tal fato já diz muito mais 

sobre suas intenções do que qualquer discurso 

genérico ou apresentação de powerpoint bem 

montada. 

O movimento contra as EJ’s no CFH é atualmente composto por: Centro 

Acadêmico Livre de História (CALH), Centro Acadêmico Livre de Geografi-

a (CALIGEO), Centro Acadêmico Livre de Ciências Sociais (CALCS), Cen-

tro Acadêmico Livre de Antropologia (CALANT), Estudantes de psicologia 

contra as EJ’s, Estudantes independentes, Estudantes de Pós-Graduação, 

Servidores Técnicos Administrativos em Educação e Professores.  

Quem Somos: 



H 
á dois elementos centrais para 

compreender as empresas junio-

res: 1 – O projeto de universidade 

que carregam e 2 – O momento 

histórico em que foram desenvolvidas no Bra-

sil. Então, para início de conversa apresenta-

mos aqui as finalidades das empresas juniores, 

a partir de sua auto-definição. Segundo o Con-

ceito Nacional de Empresa Junior[1], da Brasil 

Junior[2]: 

 

“Artigo 3º - A finalidade da empresa júnior 

deve estar definida em estatuto como: 

 
I – Desenvolver profissionalmente as pesso-

as que compõem o quadro social por meio da 

vivência empresarial, realizando projetos e 

serviços na área de atuação do(s) curso(s) de 

graduação ao(s) qual(is) a empresa júnior for 

vinculada; 

 
II – Realizar projetos e/ou serviços preferen-

cialmente para micro e pequenas empresas,e 

terceiro setor, nacionais, em funcionamento ou 

em fase de abertura, ou pessoas físicas, visan-

do ao desenvolvimento da sociedade; 

 
III – Fomentar o empreendedorismo de seus 

associados.‖ 

 
Como fica claro, as empresas juniores tem 

um fim essencialmente formativo. Ou seja, são 

um aparato pedagógico criado pelos estudan-

tes para ―potencializar seu desenvolvimento 

profissional‖. Mas, que tipo de formação que se 

propõe? 
A chave para responder a essa questão está 

no artigo citado: ―vivência empresarial‖ e 

―empreendedorismo‖. O conteúdo pedagógi-

co desse aparato está dado nas ações de simu-

lar um ambiente empresarial privado e na pro-

moção e difusão do empreendedorismo. Aqui 

encontramos o primeiro nó das empresas juni-

ores – uma formação que atende as necessida-

des estritas do mercado de trabalho. Esse tipo 

de formação é compatível com a Universidade 

Pública? Com uma Universidade que difunda o 

pensamento e promova uma formação verda-

deiramente crítica? 

Vamos retroceder um pouco no tempo para 

tentar compreender essas questões. As em-

presas juniores foram criadas no Brasil, com 

ações um pouco inusitadas (ver quadro expli-

cativo), no inicio da década de noventa e rapi-

damente se expandiram pelas Universidades. 

Nesse período começa a tomar corpo um pro-

cesso, iniciado no Brasil nos anos 80, de pri-

vatização/empresariamento dos serviços e 

empresas públicas. 

Esse processo tem duas facetas. A primeira 

mais escancarada: a entrega à iniciativa priva-

da de setores estratégicos do país. Isso se deu 

por dois mecanismos centrais: os leilões das 

empresas estatais (o caso das teles, do setor 

energético, da Vale, etc). O segundo mecanis-

mo foi o de abertura para o setor privado de 

áreas importantes, como a Educação e a Saú-

de. O boom das universidades privadas e dos 

planos de saúde são um exemplo claro. A ou-

tra face desse processo é mais sutil. 

Isto que distinguimos como Empresaria-

mento, que é necessário enfatizar: é apenas 

outra face da privatização, tão grave quanto, 

mas muito mais perversa. A isso chamamos de 

processo de inculcação da lógica privada nos 

setores públicos, submetendo seus serviços 

ao atendimento das demandas do capital pri-

vado. Ou seja, pervertendo a lógica de funcio-

namento do serviço público. 
As demandas do setor privado, e que tem 

sua expressão cabal no empresariado, são 

muitas e distintas. Mas, há algo que as conecta 

e que se faz mais grave na própria Educação: 

a demanda por uma sociabilidade 

―empresarial‖. Uma nova forma de que a clas-

se dominante exerça seu poder através da 

produção de consenso. Ou seja, uma nova for-

ma de domesticar as amplas massas do povo 

trabalhador desse país. 

Não é mera coincidência que as empresas 

juniores se criem nas universidades em meio a 

esse processo. Não é mera coincidência que 

empresas como AMBEV e ITAÚ sejam parcei-

ros e mantenedores da Brasil Junior. Ou sere-

mos ingênuos de dissociar as empresas junio-

res de seu contexto histórico, da dinâmica soci-

al? 
É só nesse ínterim que podemos entender 

de fato o que são as empresas juniores. Um a-

parato político-pedagógico, um aparato ideoló-

gico (recuperando a noção de ideologia como 

um conjunto discursivo capaz de esmaecer as 

contradições próprias a sociedade capitalista). 

Um aparelho que promove um tipo de forma-

ção e difundir um tipo de pensamento conecta-

do ao projeto do Empresariado para Universi-

dade. 

 

 
[1] Documento que regulamenta os critérios que definem que 

uma iniciativa possa ser considerada uma Empresa Junior pela 

Brasil Junior. 

 

[2] Confederação Nacional das Empresas Juniores. 
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Tá. Mas e aí, o que são as Empresas Juniores? 

As empresas juniores e o processo de empresariamento da educação 
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No verão de 172, Carlos Lankerdorf escutou essa 

palavra pela primeira vez. 

Havia sido convidado para uma assembléia dos 

índios tzetales, no povoado Bacjajón, e não en-

tendia nada. Ele não conhecia o idioma, e a dis-

cussão, mto animada, soava como chuva louca. 

A palavra tik atravessava aquela chuva. Todos 

diziam e repetiam, tik, tik, tik, e seu repicar se 

impunha na torrente das vozes. Era uma assem-

bléia em clave de tik. 

Carlos havia andado muito mundo, e sabia que a 

palavra eu é a que mais se usa em todos os idio-

mas. Tik, a palavra que brilha no centro dos dize-

res e viveres dessas comunidades maias, signifi-

ca nós.  

 

Dois contos de Eduardo: 

TIK 

No verão de 1972, Carlos Lankerdorf escu-

tou essa palavra pela primeira vez. 

Havia sido convidado para uma assembléia 

dos índios tzetales, no povoado Bacjajón, e 

não entendia nada. Ele não conhecia o idio-

ma, e a discussão, muito animada, soava 

como chuva louca. 

A palavra tik atravessava aquela chuva. To-

dos diziam e repetiam, tik, tik, tik, e seu re-

picar se impunha na torrente das vozes. Era 

uma assembléia em clave de tik. 

Carlos havia andado muito mundo, e sabia 

que a palavra eu é a que mais se usa em 

todos os idiomas. Tik, a palavra que brilha 

no centro dos dizeres e viveres dessas co-

munidades maias, significa nós.  

1 - As empresas juniores surgem na Fran-

ça em 1967 - um pouquinho antes do con-

turbado maio de 68. 
 

2 - Elas chegam no Brasil por meio da Ca-

mara de Comércio Brasil-França, que 

convoca aos estudantes por um anúncio 

de jornal a conhecerem e construírem as 

Empresas Juniores. 

Pulga atrás da orelha!Pulga atrás da orelha!Pulga atrás da orelha!   

Um caso dos  mais comuns 

Com seus muitos anos, Dona Chila Monti 

já estava na fronteira entre a terra e o céu, 

mais perto da harpa que do violão. 

O filho Horácio sabia disso, mas levou um 

susto quando a viu: seus olhos giravam, 

tinha o coração sufocado e as mãos tremi-

licantes. Com o pouco ar que lhe restava 

Dona Chila, conseguiu sussurrar:  

— Fui roubada. 

Quando Horácio perguntou que coisas ti-

nham sido roubadas, ela recuperou no 

mesmo instante a visão, a respiração e a 

pulsação. E a fala. Indignada, disse: 

— Coisas? Você sabe muito bem que eu não 

tenho nada. O que iriam levar? Eu vou-me em-

bora com o que estiver vestindo, quando Deus 

me chamar.  

E pôs os pingos nos is: 

— Coisas, não. Os ladrões me roubaram as i-

deias. 

Contos de Eduarddo Galeano, extaídos do livro  ―Bocas do Tempo/Tirinha de André Dahmer 



Beleza, mas por que vocês são contra? 

U 
m dos principais ―contra-

argumentos‖ daqueles que tem 

defendido as EJ’s (que tem envol-

vido no CFH além dos estudantes 

de psicologia e outros cursos que desejam cri-

ar empresas juniores, o Centro Acadêmico Li-

vre de Psicologia e o Diretório Central dos Es-

tudantes) é de que não podemos nos opor que 

as pessoas se integrem no mercado de traba-

lho. E que as Empresas Juniores proporcionari-

am uma apropriação mais crítica sobre o mer-

cado. 

Não há argumentação mais falaciosa. A am-

pla maioria da população brasileira precisa 

estar assalariada para sobreviver – e não nos 

opomos que o façam. Mas essa integração ao 

mercado de trabalho deve ocorrer de maneira 

saudável e consciente. 

Porém a sutileza está em chamar o projeto 

que as EJ’s carregam de crítico. 

Isto porque é a esse projeto que nos opo-

mos. A um projeto de uma universidade subor-

dinada ao empresariado. A uma universidade 

que reproduza em seu seio a dinâmica empre-

sarial - e que faça coro não apenas a um proje-

to econômico mas um projeto de poder das 

classes dominantes. E não estamos nos contra-

pondo com nada de muito revolucionário. 

Pensamos que a Universidade tem como pa-

pel produzir conhecimento (científico, artístico 

e filosófico) voltado aos grandes dilemas da 

maioria da população brasileira e torná-lo a-

cessível à sociedade. Uma população que no 

Brasil é em sua ampla maioria explorada, su-

balternizada, excluída, marginalizada. E aqui 

está o pulo do gato: Este é um projeto que ne-

cessita do pensamento crítico, que o conheci-

mento produzido seja crítico, que a formação 

seja crítica. Mas, o que diabos quer dizer esse 

negócio de crítico? 

Entendemos a crítica como a capacidade 

desvelar as contradições próprias a dinâmica 

social – em nosso caso uma sociedade capita-

lista dependente e suas contradições fundan-

tes. A crítica é o contra-pensamento oficial, o 

contra-discurso como alguns gostariam de cha-

mar. Na formação, não se trata de simplesmen-

te aperfeiçoar ou amenizar os problemas da 

sociedade. Mas, ser capaz de compreendê-los 

amplamente para atuar sobre eles – deixar a 

superfície das idéias dominantes. E aqui a criti-

ca se opõe a ideologia. 

Eis o segundo e grande nó das EJ’s, a difu-

são da ideologia empreendedora. Segundo 

Dornellas, um dos papas da defesa do empre-

endedorismo e da educação empreendedora: 

Empreendedorismo é o processo de transfor-

mar idéias em oportunidades e oportunidades 

em negócio. No entanto há dois grandes pro-

blemas: 

 

1 – A Universidade se submete a formação 

de um novo perfil de profissional exigido pelo 

mercado. Dinâmico e polivalente, fiel a empre-

sa. Afinal, ele também é um empreendedor – 

―enxerga as oportunidades, cria as oportunida-

des‖. 

 

2 – A Universidade se submete a um projeto 

de poder. Não se distingue na classificação de 

―empreendedor‖ o tio do cachorro quente da 

esquina, o dono da padaria, o dono de uma em-

presa de consultoria que trabalha para grandes 

empresas, Eike Batista e os donos de grandes 

empresas. Estão todos no mesmo barco. Todos 

são empreendedores. É parte de um amplo 

projeto de consenso. 

 

Que formação crítica é essa? 

 

Em síntese: Somos contrários as EJ’s pois 

elas representam um projeto de subordinação 

da universidade ao empresariado – em suas 

demandas por mão de obra subordinada ao 

seu projeto de poder. Somos contrários as EJ’s 

pois defendemos uma Universidade que pro-

mova o pensamento crítico, a formação crítica 

e um conhecimento à serviço da sociedade. 

Uma Universidade voltada aos grandes e varia-

dos dilemas da população – sem esquecer on-

de estamos, a maioria da população sofre 

sem acesso ao essencial à vida! 
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Empresariamento e difusão da ideologia do empreendedorismo 

 co. O conservadorismo fortemente presente 

na sociedade atual e a ―necessidade‖ de 

sempre se sobrepor ao outro colaboram pra 

isso. E quando se pensa em questionar o mo-

vimento, vem o discurso do impacto, da mu-

dança. Mas aí então se pergunta: que tipo de 

mudança é essa? Ela é real? 

Durante o tempo que estive no MEJ questio-

nei isto algumas vezes. Em geral era ignora-

do e não obtia resposta. E por quê? Talvez 

porque não haja resposta mesmo. Em sua es-

sência, o MEJ não se preocupa realmente em 

mudar a sociedade. Suas preocupações se 

limitam à elite, ao empresariado. E sempre 

quando se questionava sobre esse [não] im-

pacto na sociedade, a resposta já estava 

pronta: ―Ajudando a desenvolver as empre-

sas, estaremos ajudando a desenvolver a so-

ciedade e a melhorar a qualidade de vida 

das pessoas‖. Falácia. 

O interessante é que se ignora o enriqueci-

mento do empresariado, ignora-se a utiliza-

ção da Universidade pelas empresas, ignora-

se a mão de obra barata. Para tentar desviar 

deste foco se evidenciam os projetos de cari-

dade que as EJs fazem, sejam eles coletas de 

roupas, brinquedos, alimentos, etc.. Não que 

estas iniciativas não sejam importantes, pelo 

contrário. O errado é pensar que esse tipo de 

atitude é suficiente para solucionar as defici-

ências de uma sociedade que não é justa e 

que isso justifique o erro de percurso que as 

EJs têm tomado. 

O padrão seguido pelas EJs na forma de 

pensar e agir não é ao acaso. Há uma razão 

para o sistema ser engessado, afinal as EJs 

são regidas e refletem uma Federação e de 

uma Confederação. E pra quem acredita na 

E 
mpreendedorismo, gestão, lide-

rança, networking, excelência, ca-

pacitação, impacto, pessoas capa-

zes de mudar o mundo. Foi o que 

eu mais ouvi durante pouco mais de dois a-

nos em que estive em uma Empresa Júnior. 

Mas o que isso de fato representa? Provavel-

mente tenta passar um aspecto de importân-

cia e de seriedade para o movimento. Não 

estou questionando a sua seriedade. Mas 

qual a real importância de uma Empresa Jú-

nior e, sobretudo, qual o impacto que ela tem 

e a quem serve? 

Em suma, uma EJ é formada por graduan-

dos que tentam ser empresários. Um dos as-

pectos mais fortes das Empresas Juniores é a 

necessidade do status. Trainee, gerente, as-

sessor, coordenador, diretor, presidente, 

seus vices e por aí vai. Isso varia um pouco 

de empresa para empresa, mas a essência é 

a mesma. E desde o início já é exposto esse 

―dever‖ de se ter um cargo de respeito. 

É esse status que vende a ideia de superio-

ridade. Quando você assume um cargo tão 

notável, de renome, então você é elite, a elite 

que tem o diferencial, que é capaz de aplicar 

programas de excelência, de transformar o 

mundo. E é isso o que você precisa ser. Além 

disso, fala-se muito no conhecimento único 

que se consegue em uma EJ. A questão é: 

que conhecimento é esse? As respostas são 

sempre vagas, pautadas no dito 

―Empreendedorismo‖. 

A facilidade de se vender esse discurso sur-

preende. Seria engraçado se não fosse trági-

independência destas duas entidades, é me-

lhor começar a ler um pouco mais sobre a 

política no Brasil. Disto vem outro problema 

grave. Quem entra em EJ se limita ao "mundo 

EJ", como se nada mais importasse. Como se 

tudo girasse em torno das EJs. E a dita liber-

dade de trabalhar e de pensar é limitada ao 

que lhe é imposto, feito de uma forma muito 

sutil, é claro. Deixa-se de lado o debate e o 

enfrentamento, deixam-se de lado as polêmi-

cas, acreditando que o consenso é sempre 

mais importante e que qualquer melhoria de-

ve ser aplaudida e parabenizada por todos. 

Outro ponto interessante que merece desta-

que é sobre a questão financeira. As EJs bus-

cam há muito tempo o reconhecimento, não 

apenas legal, mas colaboração das entida-

des, apoio da graduação e da Universidade. 

Mas isso deve caminhar junto com a transpa-

rência. A questão é: Como anda a prestação 

de contas das EJs? As receitas são divulga-

das? E onde são investidas? 

Para finalizar, é nítido que as EJs não se sus-

tentam por princípios, mas por interesses. 

Ignora-se a função da Universidade, dos 

Centros de Ensino e dos Departamentos. Pa-

rece ser mais importante conseguir o apoio 

deles, independente do que isso represente. 

Sustentando-se nas mesmas frases prontas e 

em palavras que soam bem aos ouvidos, os 

empresários juniores conseguem com que os 

alunos das fases iniciais, alguns deles imatu-

ros, acreditem que a Empresas Juniores são 

um sonho sendo realizado, sem muitas vezes 

entender o porquê ou por quem eles estão 

ali. 

Depoimento do estudante de engenharia 

civil, Rafael Casaril: 



Mas e ai, o que podemos fazer com isso tudo? 

N 
ós do Movimento Contra as Empresas 

Juniores, não apenas fazemos toda es-

sa crítica a elas, como também temos 

propostas que resgatam a criatividade 

e a criticidade em relação ao o que pode fazer para 

além do modelo empresarial. Consideramos que 

boa parte dos estudantes que vão fazer parte das 

empresas juniores o fazem pois sentem necessida-

de de ter mais experiência, sentem falta como a 

maioria dos estudantes das universidades de um 

vinculo maior entre aquilo que aprendemos na sala 

de aula e aquilo que vamos fazer em nossos futuros 

trabalhos. Este é um problema estrutural das uni-

versidades, já apontados pelos processos de avalia-

ção da relação ensino-aprendizagem. 

Porém, se esse problema é estru-

tural, precisamos de soluções estru-

turais e não superficiais. A universi-

dade é construída com base no tripé 

(pesquisa, ensino e extensão), essas 

são aquilo que chamamos de ativida-

des-meio da universidade, ou seja, 

são os meios pelos quais a universi-

dade atinge sua finalidade: produzir 

conhecimento artistico, científico e 

filosófico e tornar ess conhecimento 

acessível a toda a sociedade por 

meio de pesquisas, ensino e exten-

são de forma a resolver os grandes 

dilemas de nosso país. Mas é claro 

que há muitas deficiências no vincu-

lo entre esse tripé e principalmente 

na finalidade da universidade. Será 

que o conhecimento artistico, cienti-

fico e filosófico atinge toda a socie-

dade? Nossas instituições estão com-

prometidas com a solução dos dile-

mas de nosso país? Ou será que inte-

resses não compatíveis interferem 

constantemente para aproveitar a 

estrutura e o conhecimento universitários desvirtu-

ando o papel dessas instituições para outros fins? 

Ou seja, retomar o vinculo entre a produção do 

conhecimento e a forma de torná-lo acessível 

(extensão, ensino, publicações, cursos etc) é um 

grande desafio para nossa geração e não é coisa 

menor, nem um aspecto superficial: é criar meios 

para mudar a estrutura universitária e que terá re-

flexos em toda a vida dessas instituições. Portanto 

temos que garantir que o ensino aconteça a partir 

de uma produção de saber qualificada e de uma 

prática crítica, implicando e decorrendo nestes. 

Vemos nos serviços modelo estudantis uma inici-

ativa orientada pela superação dos hiatos entre en-

sino, pesquisa e extensão e que resgata o protago-

nismo estudantil na formação. Mas o que são de fato 

estes serviços modelos de qual tanto falamos? Tra-

tam-se de grupos, associações de estudantes, com 

fins de realizar extensão na universidade. E princi-

palmente de proporcionar aos estudantes uma for-

mação crítica a partir do contato com a realidade 

social.) 

Por cumprir uma atribuição da universidade pú-

blica, seus serviços devem ser gratuitos, orientados 

politicamente para uma intervenção que lide com 

os maiores entraves da sociedade brasileira, visan-

do seu desenvolvimento social, artístico e tecnoló-

gico. Através dos serviços modelos, os estudantes 

podem colocar em prática seus conhecimentos a-

prendidos em sala de aula e ainda mais, formular 

novas formas, novos saberes, procurando construir 

uma nova sociedade. 

Os grupos estudantis de extensão universitária 

começaram a ser pensados nos anos 90, principal-

mente pela FeNEA (Federação Nacional de Estu-

dantes de Arquitetura), que promove entre os estu-

dantes dos cursos de arquitetura e urbanismo, a 

atuação por meio de EMAUs (Escritório Modelos de 

Arquitetura e Urbanismo). Aqui na UFSC, essa ex-

periência pode ser vista em prática pelo Ateliê Mo-

delo de Arquitetura (AMA) onde funcionam vários 

projetos de extensão, sendo estes construídos dire-

tamente pelos alunos bem como a gestão do espa-

ço. Lá os estudantes aplicam todo saber técnico que 

aprendem na teoria, reinventando-o, produzindo 

novos fazeres na medida em que a realidade (que 

se mostra muito mais dura do que nos livros que 

utilizamos) se impõe, exigindo outros tipos de inter-

venções. 

Mas não é só a arquitetura que possui um serviço 

modelo na ufsc não! No curso de direito também 

encontramos um movimento de fundação do Servi-

ço de acessoria jurídica popular, o SAJU. Para ob-

servarmos o quão contagiante é o movimento de 

serviços modelos, hoje temos um grupo bastante 

grande de estudantes de engenharia mecânica, ci-

vil, sanitária e ambiental, elétrica, de produção e 

sistemas de informação que, inspirados na atuação 

da SOLTEC (Nucleo de Solidariedade Técnica da 

UFRJ), estão construindo o EMEP (Escritório Modelo 

de Engenharia Pública). 

Achou que o CFH estava de fora dessa? Aqui 

também temos um serviço modelo surgindo! O 

SeMPSI (Serviço Modelo de Psicologia) esta quase 

sendo posto em prática, estando atualmente focado 

no fechamento do projeto geral, que regerá seu 

funcionamento e seus princípio além de estar co-

meçando o primeiro grupo de gestação de proje-

tos. Estes se orientam principalmente em direção às 

intervenções voltadas para comunidades, grupos 

ou instituições historicamente afastadas do conheci-

mento psicológico e das ciências humanas. 

Isto só comprova que quando entramos em con-

tato com a realidade do país, enxergamos o dever 

da universidade em cumprir seu papel de pensar 

os problemas da nação, de estar em constante con-

tato com estes. O fato de todos estes projetos esta-

rem em fase de implantação fazem deles muito mais 

desafiadores e exigentes, pois não se dão a partir 

de formulas prontas, e sim de uma analise profunda 

da universidade e de cada área de atuação envolvi-

da. 

Isso é fundamental pois nos coloca di-

ante de uma diferença crucial sobre a 

finalidade da universidade. Enquanto 

as atividades-meio devem nos prepa-

rar para atuar na realidade, isso deve 

acontecer de forma a resolver necessi-

dades da sociedade brasileira ou de-

mandas do mercado? As necessidades 

abarcam todo o campo de possibilida-

des, tudo aquilo que realmente impor-

ta para uma vida realizada. Mas as de-

mandas do mercado são do campo de 

interesses, esses que muitas vezes fle-

xionam e desvirtuam as verdadeiras 

finalidades das instituições públicas. 

Basta pensar em todas as instituições 

públicas e veremos incontáveis exem-

plos de como foram deturpadas em 

função de interesses que lhes destitui-

ram suas essencias. A universidade 

deve nos preparar para atender ne-

cessidades, uma formação muito mais 

amplas, complexa e dinâmica. Ao fazer 

isso, estamos muito mais preparados 

inclusive se quisermos no futuro aten-

der demandas como as do mercado de trabalho. 

Mas se somos preparados apenas para atender as 

demandas do mercado de trabalho estaremos tam-

bém para dar conta de necessidades no futuro? A 

recíproca é verdadeira. 

Ou seja, os serviços modelos estudantis resga-

tam e incentivam a capacidade crítica e criativa tão 

própria da juventude, pensando em novas formas 

de lidar com as grandes questões especificas das 

áreas de atuação e também com os problemas da 

universidade e o melhor: sem ceder às pressões de 

interesses personalistas e imediatos sejam eles 

quais forem. Queremos uma formação ampla, vin-

culada com teoria e práticas criticas. Queremos, 

acima de tudo, nos formar como intelectuais e assu-

mir posições sociais que atribuam as nossas vidas 

futuras, no conjunto da sociedade brasileira, um 

sentido de verdade! 
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