
No centro dessa engrenagem 
que hoje trabalha para manter o 
status quo, inventar a contramola 
que resiste é romper com a lógica 
dominante na ECA e na USP. Para isso, 
nós da chapa Contramola estamos 
nos organizando para construir um 
Centro Acadêmico cada vez mais 
plural, coletivo e democrático, capaz 
de transformar a realidade ecana à 
luz das decisões dos alunos.

O CALC, entidade representativa 
dos estudantes da ECA, já foi 
palco de muitas mobilizações 
estudantis e concentra até hoje as 
indignações daqueles que estão 
na luta por uma universidade mais 
aberta, efetivamente pública e que 
esteja em constante diálogo com 

a sociedade. A chapa Contramola 
faz o balanço positivo da gestão 
Pandora (2011), que teve o 
papel de trazer debates políticos 
que foram centrais nesse ano. 
Utilizando o Café com CALC, abriu 
a discussão sobre o aumento da 
passagem de ônibus, a ocupação 
da Funarte, a presença da PM no 
campus e outros assuntos. Além 
disso, o debate de gênero sempre 
foi uma prioridade, trazendo 
à tona questões relacionadas 
ao machismo e à homofobia. A 
tentativa de se aproximar e atuar 
no movimento estudantil geral, 
tanto da USP, quanto nacional 
também foi uma marca da gestão, 
que ainda aproximou as artes do 

debate político, falha detectada 
em anos anteriores. A gestão se 
esforçou também para melhorar 
sua comunicação, tanto nas redes 
sociais quanto nos JECAs e Pepinos.

Nos debates internos da ECA, 
as assembleias e reuniões abertas 
do Centro Acadêmico, além de 
passagens em sala, tiveram o papel 
de levar o debate político para o 
maior número de estudantes. Isso 
porque somos nós, estudantes da 
ECA, que podemos desempenhar 
um papel fundamental nessa luta. 
Nossa Escola forma, todos os dias, 
comunicadores e artistas que irão 
produzir e disseminar a cultura e 
a política mundo afora. É nosso 
papel questionar essa formação 

e nos perguntar a que viemos, e, 
principalmente, aonde queremos 
chegar.

Para isso, não podemos nos 
acomodar. Defendemos a construção 
de um movimento estudantil 
coerente e em permanente contato 
com os estudantes, balizado sempre 
no debate crítico sobre o mundo 
em que vivemos e os temas que 
o permeiam. Acreditamos que o 
Centro Acadêmico Lupe Cotrim 
tenha como uma de suas principais 
tarefas construir debates, agregar 
pontos de vista, disseminar opiniões 
e instigar cada um dos estudantes 
a ser, à sua maneira, contramolas 
resistentes entre engrenagens já tão 
antigas e enferrujadas.
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Chapa

“E no centro da própria engrenagem, 
invento a contramola que resiste”

Primavera nos Dentes – Secos e Molhados
facebook.com/contramola
contramola.tumblr.com

Não à Nova ECA! Mais verbas para os departamentos!
Fora PM da USP! Iluminação, USP aberta e uma Nova Guarda!

Educação é prioridade! 10% do PIB para a Educação!
Contra toda forma de preconceito e discriminação!



O novo velho
Como vimos, a ECA hoje sofre de um enorme problema de estrutura, que se reflete na falta de salas de aula e de equipamentos para o bom andamento dos cursos. Seja a falta de computadores e câmeras no CJE, ou de estrutura completa para o curso de Turismo, ou mesmo de instrumentos e salas com isolamento acústico no CMU, todos os prédios da ECA necessitam de uma reestruturação.

Mas que tipo de mudança queremos? Nesse momento tão importante, a Reitoria força uma saída rápida da nossa Escola para um novo prédio. A Diretoria, pressionada, se recusa a debater com as/os estudantes e com as/os funcionárias/os, discutindo um novo projeto de ECA que só ela sabe ao certo o que será.
Mas o que é certo é que esse projeto não está sendo feito para atender às necessidades dos cursos, e sim para que a Reitoria possa utilizar os atuais departamentos para diluir sua administração. Caso contrário, os projetos político-pedagógicos dos cursos também seriam rediscutidos.

Nós, da chapa Contramola, ao lado das assembleias que aconteceram no decorrer desse ano e também do plebiscito feito pela gestão Levante (2010) sobre o assunto (onde 90% das/os votantes posicionou-se contra a Nova ECA), defendemos que é preciso que uma comissão paritária, ou seja, com a mesma quantidade de professores, funcionárias/os e estudantes, debata e abra espaço para que esse seja um assunto levado para todas/os.  Não podemos permitir que a autonomia 

estudantil, as entidades (Calc, Atlética, Sintusp, Adusp) e os espaços que hoje utilizamos para nossa convivência (Prainha, Vivência, Oásis, Canil) sejam ameaçados! É necessário termos como prioridade, mais do que um novo prédio, reformas nos departamentos.

A gente não quer só 
comida

A ECA atual, ameaçada pelo projeto da Nova ECA, nos dá uma localização privilegiada, com a Prainha e a Vivência sendo permanentemente usadas para integração. Acreditamos ser de extrema importância que o ambiente universitário seja também um espaço em que os alunos possam se expressar e trocar experiências extra-classe.
Pretendemos não só dar continuidade a iniciativas como a Semana de Arte e Política, mas também ampliá-la e melhorá-la, propondo novos projetos e atividades. Pretendemos, por exemplo, realizar a Woodsteca, tradicional festival musical da ECA, que estava no calendário da Pandora, mas não pode acontecer devido aos problemas causados pelo assalto à Vivência.

Além disso, queremos deixar a Quinta i Breja cada vez mais com a cara da ECA. Para isso, é fundamental promover uma maior integração com os cursos na organização do happy hour mais famoso da USP, e continuar com nossas iniciativas para que, além de um ponto de encontro e socialização dos alunos, a QiB tenha seu caráter político e cultural reforçado.

A realidade dos cursos
Apesar de ser comumente reconhecida como 

uma boa Escola da USP, podemos identificar na 

ECA alguns problemas nos cursos. A Contramola se 

compromete a cobrar soluções dos departamentos 

e da Diretoria, em conjunto com os estudantes de 

cada curso.
Nas Artes Cênicas, precisamos de mais vagas 

para as habilitações, como Direção, em que só 

entram 6 estudantes. O departamento também 

precisa de mais salas para ensaio. Nas Artes 

Visuais, percebemos a carência de um espaço 

de convivência e de mais ateliês. Hoje, os alunos 

tiram do próprio bolso o dinheiro para a compra 

de material no curso. Além disso, é difícil entrar 

no prédio no período da noite. No Audiovisual, 

o departamento é distante dos estudantes e 

faltam vagas para as ênfases, sobretudo Direção e 

Montagem. Na Música, falta isolamento acústico 

nas salas e reformas nos instrumentos. O processo 

seletivo e a prova específica também precisam ser 

rediscutidos.
No Jornalismo, precisamos de uma nova 

grade curricular. Para isso, é necessário que os 

professores dêem espaço para propostas dos 

estudantes. O próprio corpo docente também 

precisa ser renovado, para que essa nova grade 

seja possível. Recentemente, a Editoração 

recebeu uma professora que havia sido afastada 

do curso de Jornalismo por insatisfação dos 

estudantes. Essa mesma insatisfação se repete 

agora na Editoração. Dessa maneira, é urgente a 

renovação do quadro docente do CJE. Na Biblio, 

devemos estar de olho para que não aconteça 

um empobrecimento curricular. Já nos cursos do 

CRP, faltam equipamentos. No Turismo, existem 

somente quatro professores para todo o curso. As 

viagens pouco ocorrem, porque não há verbas. 

Para a nova graduação de Educomunicação, são 

necessários espaços coletivos pra pensar o curso e 

garantir salas para as próximas turmas.

Com mais verbas para os departamentos, 

muitos desses problemas poderiam ser resolvidos: 

poderíamos fazer reformas nos prédios e nas 

salas, comprar materiais, contratar professores. 

Por isso, nossa luta também é pela ampliação do 

investimento na educação.

Dizem que ela existe pra ajudar...
Após episódios como a morte de um estudante da FEA, 

realmente passamos a nos questionar se o campus é um 
lugar seguro. Temos medo, e sempre tivemos, de andar 
sozinhos na Rua do Matão, de cruzar a Praça do Relógio. 
Ainda mais se for à noite, ainda mais se formos mulheres. 
Aproveitando-se disso, a Reitoria assinou um convênio que 
permite a entrada e a instalação de bases da PM dentro da 
USP. De lá pra cá, o que vimos, no entanto, é que nossa 
segurança não aumentou. A PM sequer se preocupou em 
estar presente nos locais de pouca circulação de pessoas.

Na ECA, tivemos a Vivência assaltada e estudantes 
abordados de maneira violenta. A PM, como já havia feito 
muito além dos muros da USP, se mostrou ineficiente e 
incapaz de conviver com um ambiente de profusão de 
ideias e pluralidade de manifestações políticas, artísticas 
e ideológicas. E é por não acreditarmos em uma polícia 
que elege negras/os, pobres e militantes de movimentos 
sociais como alvos prediletos é que somos contra a 
presença da PM no campus.

Entendemos que um dos principais papeis de uma 
universidade pública é buscar soluções para os problemas 
que atingem a sociedade. Hoje, a PM é um problema 
para todas/os as/os cidadã/os que convivem com seu 
despreparo e sua lógica de guerra. 

O grito de “Fora PM” não pretende a concessão de privilégios, mas a criação de alternativas ao 
fracassado modelo de segurança policial em toda a sociedade.

Reivindicamos o fim do convênio da USP com a PM, e uma nova política de segurança para 
o campus. A Reitoria deve investir em iluminação das ruas e diminuição do intervalo entre os 
circulares. Queremos uma universidade cada vez mais aberta, com atividades que integrem a 
população ao ambiente universitário. Precisamos também de uma nova Guarda Universitária, 
diametralmente oposta à atual. Uma Guarda que atue preventivamente - e não repressivamente, 
que tenha foco nas pessoas - e não no patrimônio, com treinamento em direitos humanos e com 
guardas femininas. O grito de “Fora PM” não é, definitivamente, um grito de fora segurança.



Universidade feudal
Imagine um país composto por 95 mil 

pessoas. O seu ”governo”, responsável por 

definir leis e orçamentos do país, compõe-

se de 108 pessoas, advindas dos diferentes 

grupos que o habitam. Mas a proporção de 

integrantes de cada grupo, no governo, é 

terrivelmente desigual. O poder se concentra 

nas mãos de uma elite de 833 indivíduos, 

que conta com 76 representantes. Além 

de não eleger os integrantes da elite que 

governarão o país, a maioria da população 

(89 mil habitantes) pode apenas escolher 

alguns poucos representantes para participar 

do governo.
Esse país chama-se USP. O governo é 

conhecido como Conselho Universitário 

e a elite que o governa são os professores 

titulares. Apesar de serem 80% da população, 

os estudantes elegem um número de 

representantes correspondente a 15% do 

total de docentes do Conselho Universitário. 

E a situação é ainda pior para funcionários.
Mediante essa estrutura autoritária, que 

não reflete a diversidade dos setores que 

compõem a Universidade, acreditamos 

que o centro acadêmico deve garantir a 

eleição dos Representantes Discentes (RDs), 

responsáveis por levar a voz da/os estudantes 

aos conselhos da USP. É fundamental 

que cada departamento eleja seus RDs e 

compareça ao espaço, ainda que mínimo, 

destinado aos estudantes nas reuniões, 

levando as necessidades das/os alunas/os 

e trazendo para eles o que foi discutido nas 

instâncias burocráticas. 
Não acreditamos que por dentro dessa 

atual estrutura de poder é possível realizar 

grandes mudanças na Universidade. Até 

porque essa concentração de poder é uma 

violência cotidiana que atende justamente 

aos interesses da elite que hoje está no poder 

e quer uma USP entregue 
ao mercado, fechada 
e para poucos. 
Em alternativa, 
a p o s t a m o s 
no potencial 
t r a n s f o r m a d o r 
que a pressão 
dos estudantes 
m o b i l i z a d o s 
possuem, quando 
estão organizados 
pelo movimento estudantil 
ao lado dos que trabalham na 
Universidade.

Não é livre quem vive a oprimir...Recentemente tomou a grande mídia o debate sobre bullying nas escolas. O que podemos extrair dessa discussão é que ainda hoje há muito preconceito e discriminação nos locais de estudo. Acreditamos que a discriminação contra mulheres, LGBTs e negras/os são hoje uma forma de divisão entre as/os estudantes. Somos contra toda forma de preconceito! Por isso, queremos fortalecer o Núcleo de Gênero, dar apoio ao Coletivo Feminista da ECA, passar a integrar a Frente Feminista da USP e começar a organizar o debate sobre racismo dentro da ECA.

Toda forma de amor vale a pena!Apesar de sua cara “libertária”, a ECA ainda é cenário de homofobia. É só lembrar de diferentes festas em que gays foram reprimidos por sua orientação sexual. Para as mulheres, a situação é pior porque, além de homofobia, são obrigadas a ouvir comentários machistas como “falta um homem aí no meio” ou pior. Não estamos longe da realidade país, onde a sexualidade é um tabu: oprimimos quem foge do padrão da heteronormatividade. Os números falam por si só: em 2010 o número de assassinatos de LGBTs alcançou o lastimável patamar de 254 mortes (Fonte: Grupo Gay da Bahia). Uma média de uma pessoa assassinada a cada dois dias.
O Centro Acadêmico tem o dever de promover discussões sobre sexualidade e seus questionamentos, e participar de ações que conscientizem e levem o debate para locais antes não alcançados. Pretendemos intensificar nossa atuação através do Núcleo de Gêneros, debatendo, paralelamente, as origens e as contemporaneidades das opressões no cotidiano.

Somos mulheres e não mercadoria! Apesar de muitos considerarem ultrapassado, o debate sobre machismo culmina, principalmente, na discussão sobre o papel social dos gêneros.  Por que a mulher aparece quase sempre como objeto sexual nos cartazes de festas? Será que existe maneira correta de ser homem ou mulher? Nós, da chapa Contramola, acreditamos que essa discussão deve ser amplamente inserida na ECA, e é por meio do Núcleo de Gêneros, projeto iniciado pela gestão Levante e mantido durante a gestão Pandora, que nós queremos trazer essas questões para a esfera ecana.
É importante que o machismo seja abordado como um comportamento social e historicamente construído. A mulher sempre esteve às margens da esfera pública, restrita ao ambiente doméstico. Com isso, a luta feminista não nasce para confrontar os homens, mas para garantir a igualdade entre os gêneros, perdida ao longo do tempo. Falar em feminismo é discutir violência contra a mulher (assédios e estupros), mercantilização do corpo feminino, repressão ao prazer sexual e criminalização do aborto. Por isso, a auto-organização das mulheres é importante para que elas se sintam abertas para expressar todo o tipo de opressão que sofrem, e por sofrerem, se entendem bem, o que foi comprovado na prática pela consolidação do Coletivo de Mulheres da ECA no último semestre. No entanto, a luta deve se expandir na sociedade, pensando em tópicos como a divisão sexual do trabalho, a importância da conquista dos espaços públicos, as políticas de permanência para as mães estudantes e políticas de saúde pública para mulheres. Mas é preciso que se desconstrua na mentalidade das próprias mulheres algumas concepções machistas tão sutis que passam a ser incorporadas inconscientemente nas suas atitudes.

Negro é a raíz da liberdade!Assim como o machismo, o preconceito racial ainda se mostra presente em nossa sociedade. E isso se reflete também dentro da universidade, por meio de brincadeiras, apelidos, comentários, e até agressões morais e físicas. No mercado de trabalho, as/os negras/os são as/os que recebem os piores salários. Há desigualdade racial também no ensino superior, onde o acesso é insuficiente.
Em 2011, segundo a Fuvest, dos 405 alunos que ingressaram na ECA, apenas doze, ou 2,9% se definem negras/os. Na USP, o número é ainda menor: 2,7%, seguindo a mesma linha de exclusão. Desde 2006, o INCLUSP tenta diminuir as disparidades do vestibular, mas sabemos que não tem sido eficaz, principalmente no que diz respeito à inclusão das/os estudantes negras/os.

Por isso a necessidade de se pautar a exclusão e a marginalização da/o negra/o dentro da universidade. Dialogar para que todos percebam que o racismo não acabou e está impregnado na sociedade. Defendemos políticas de inclusão, como cotas raciais e sociais, para que o acesso à Universidade seja feito de forma democrática e mais justa.



A Reitoria da USP opta pela PM na USP, também, 
por ser esta a solução mais barata para o real 
problema da segurança no campus. Elaborar, junto 
com a comunidade, uma nova política de segurança 
traria gastos extras. Mas a falta de prioridade nos 
gastos não é exclusividade da Universidade de São 
Paulo e do Governo do Estado.

A situação da educação no Brasil é inaceitável: 
a educação básica aprova alunos que sequer 
são alfabetizados, professores recebem salários 
baixos e todos convivem com a constante falta 
de infra-estrutura. O ensino superior é elitista e 
cada vez mais forma com base no rebaixamento 
de currículos e no ensino tecnicista, voltado para 
o mercado. São gritantes os problemas estruturais 
que encontramos até mesmo na “melhor 
universidade da América Latina”. Na própria ECA, 
temos problemas como falta de segurança, falta 
de salas de aula e ausência de políticas de acesso 
e permanência.

Precisamos rever a 
prioridade da Educação 
nos investimentos dos 
governos federal e 
estaduais. Hoje não se 
investe sequer 5% do 
PIB (Produto Interno 
Bruto, soma de todas as 
riquezas produzidas em 
um ano pelo país) em 
Educação e o pouco 
investido é mal gerido. 
Na USP, por exemplo, o 
Ministério Público investiga 
o reitor João Grandino Rodas 
por Improbidade Administrativa.

Pretendemos avançar com as discussões 
sobre o financiamento da educação, com 
disposição para, junto aos estudantes, discutir a 
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que será 

votada no próximo ano, e define o repasse de 
verba para as universidades estaduais paulistas, e 
construir uma grande campanha pelos 10% do PIB 
para a Educação.

- Formando opinião! Café com CALC sobre temas da 
atualidade.
- Mulherada em luta! Fortalecer núcleo de Gênero, apoiar 
Coletivo de Mulheres e integrar a Frente Feminista da USP.
- Debater é o primeiro passo! Criar núcleo de Combate ao 
Racismo.
- Fomentando a Arte! Continuar com o Grupo de Teatro.
- Mão na massa! Apoiar que iniciativas de estudantes se 
desenvolvam como projetos de extensão.
- Mais integração! Promover Quinta i Brejas temáticas e 
com os cursos.
- Dos estudantes, para os estudantes! Jornal dos Estudantes 
da ECA.
- Uma grande campanha! Plebiscito e Abaixo-assinado 
pelos 10% do PIB para a Educação.
- A ECA não é uma bolha! Relacionar-se com demais 
entidades estudantis (DCE, ENECOS, FENEARTE, UNE e ANEL).
- Por um CA comunicativo! Utilizar as redes sociais e vídeo 
como canais de comunicação.
- O CALC é você! Manter abertas as reuniões do Centro 
Acadêmico.

Para construir um Centro 
Acadêmico, que está em constante 
construção, é necessária a 
participação de todas/os. Quando 
conversamos com pessoas de 
outros cursos da USP, percebemos 
que muitos dos problemas que 
identificamos na ECA não são 
exclusividade nossa. Isso fica 
claro quando vemos o projeto 
da Nova ECA, por exemplo, que é 
parte de uma política de reforma 
geopolítica da USP e que nos afeta 
diretamente. Para acertarmos na 
resposta a este projeto, é necessário 

que enxerguemos com totalidade 
o que se passa. Por isso, vamos 
fortalecer nossa relação com o 
movimento estudantil da USP como 
um todo, que se concretiza no DCE 
(Diretório Central dos Estudantes), 
Conselhos de Centros Acadêmicos, 
Assembleias e Congressos.

Outra relação que é muito valiosa 
para nós é com estudantes que 
também estudam comunicações 
e artes em outras universidades. 
Temas como reforma curricular e 
questões específicas dos cursos 
encontram um espaço privilegiado 

de debate nas Executivas de Curso, 
que concentram muita experiência. 
Queremos nos aproximar da 
Enecos (Executiva Nacional dos 
Estudantes de Comunicação 
Social) e da Fenearte (Federação 
Nacional dos Estudantes de Arte).

Muito do que acontece na 
USP também é reflexo de como 
anda a educação no país. Na 
história, o movimento estudantil 
já jogou um papel importante na 
transformação social da realidade 
brasileira e achamos que isso 
segue atual. Por isso também 

acompanharemos os espaços 
da UNE (União Nacional dos 
Estudantes) e da ANEL (Assembleia 
Nacional dos Estudantes - Livre!), 
por onde se organiza o movimento 
estudantil em todo o país.

E é essa nossa concepção de 
uma educação pública, gratuita, 
de qualidade, socialmente 
referenciada, emancipadora, laica, 
presencial, para todas e todos que 
levaremos a todos esses espaços, 
sempre buscando relacionar os 
debates gerais com a realidade da 
ECA.

Porque me organizando eu posso desorganizar

Propostas: Contramolas: Apoiadores:

Se o Brasil cresceu, a Educação quer o seu!

Jornalismo
Luís Felipe Guimarães | 1º ano
Luiza Guerra | 1º ano
Maria Marta Cursino | 1º ano
Paloma Martinho | 1º ano
Rafael Tannus | 1º ano
Rodrigo Neves | 1º ano
Alessandra Alves | 2º ano
Carolina Santa Rosa | 2º ano
Giuliana Lavorato | 2º ano
Giuliano Galli | 2º ano
Leonardo Fernandes | 2º ano
Renata Rogé | 2º ano
Tatiane Ribeiro | 5º ano

Publicidade
Carlos Nicola | 3º ano
Guilherme Xavier | 3º ano

Turismo
Carolina Morinaga | 1º ano

Audiovisual
Thiago Mahrenholz | 3º ano

Artes Plásticas
Lucas Viana | 1º ano
Cândida Guariba | 2º ano
Ravi Novaes | 3º ano
Suzana Costa | 5º ano

Artes Cênicas
Lira Alli | 5º ano

Educomunicação
Isabela Rosa | 1º ano

Aline Tavella
Ana Luiza Arra
Anaïs Fernandes
André Cavalieri
Camila Acosta
Camila Souza Ramos
Cleyton Vilarino
Eliane Pinheiro
Fernando Maluf
Lia Segre
Mariane Rodrigues
Paula Zogbi Possari
Pedro Sibahi
Rafael Nakamura
Renata Garcia
Vagner Rodolfo
Wellington Soares


