
Uma contribuição de estudantes da ECA ao Congresso 

Esta é uma contribuição escrita por alguns estudantes da ECA. Vamos falar sobre os temas 

do espaço público e suas utilizações, a convivência estudantil, as manifestações políticas e 

artísticas, a democratização dos meios de comunicação e a necessidade de união dos estudantes 

dentro e fora da USP. 

Espaços públicos e suas utilizações 

Na ECA, os auditórios são difíceis de reservar, caso quem o peça seja um estudante (o CJE 

costuma pedir ofício, enquanto o CCA mantém seus critérios obscuros). A utilização de espaços 

internos abertos para atividades e festas é, via de regra, restrito. Todos os departamentos negam 

tal utilização, exceto alguns raros casos no CAC. Sobre a utilização de espaços externos, existe um 

crescente cerco. Burocraticamente, cartazes são permitidos somente quando possuem o carimbo 

da escola. É recorrente ver seguranças dos departamentos retirando tudo o que não está 

“autorizado”. O prédio central possui salas que ora ficam abertas, ora ficam fechadas – via de 

regra, fechadas com o destrancamento sob jurisdição de um professor. Caso certo grupo de 

estudantes queira se reunir em uma sala sem necessariamente ter a autorização de um professor 

ou do departamento, dependendo do prédio em que se está, é praticamente inviável. Há o caso 

peculiar do CAP, em que após as 18h só se é autorizado utilizar salas e ateliês a quem já domina 

minimamente a técnica que se pretende desenvolver, ou seja, se o estudante pretende fazer 

trabalhos de fotografia depois das 18h, é necessário que ele já tenha passado pela disciplina 

introdutória de fotografia e tenha o nome na “lista de estudantes que já cursaram a disciplina x”. 

Defendemos o fim da burocracia para o acesso e utilização dos espaços físicos internos e externos 

da USP! Não a esta Nova ECA de Rodas! 

Desde 2010, os representantes discentes dos colegiados ouviram lateralmente sobre um 

projeto de uma Nova ECA, que centralizaria todos os departamentos em um único prédio e 

pretendia resolver a maior parte dos problemas da ECA, de maneira bastante generalista. A ideia 

não partiu dos professores, tampouco da diretoria da unidade, mas da comissão de espaços físicos 

da universidade. Os professores, para evitarem um segundo desastre e assegurar que seus 

departamentos ganhariam espaços coerentes na Nova ECA, formaram uma comissão que levantou 

os principais problemas e demandas dos departamentos. Entretanto, a comissão não assegurou 

que seus levantamentos seriam, de fato, utilizados para a construção de um projeto coerente e 

coeso política e pedagogicamente. No início de 2012, os arquitetos responsáveis entregaram a 

proposta de uma Nova ECA para a diretoria da unidade, que encaminhou o projeto para a análise 

dos departamentos. O projeto apresentava problemas estruturais graves, como a redução de 

espaços de alguns departamentos e a projeção de ateliês e oficinas, que produzem uma 

quantidade significativa de sons altos, ao lado de um estúdio de gravação de vídeo. Ademais, o 

projeto previa espaços estudantis diminutos que não necessariamente seriam autônomos e que 

estariam sob a gestão centralizada do prédio. O Sintusp foi excluído do projeto, bem como o 

terreno que se destinaria à construção do prédio ocuparia o atual espaço do NCN (núcleo de 

consciência negra), que não recebeu nenhuma proposta concreta de mudança de espaço físico e 

teve seu “barracão” ameaçado de demolição diversas vezes. Queremos reformas nos 

departamentos para resolver os problemas de infraestrutura! Posicionamento contrário aos 

projetos de reformas e novos prédios que não forem elaborados por comissões deliberativas 

paritárias de professores, funcionários e estudantes! 

 



Convivência estudantil: festas e bebidas alcoólicas 

É costumeiro ouvir que a “vida social” vai por água abaixo quando se entra na graduação. 

Entretanto, as relações entre as pessoas também acontecem na universidade, seja em sala de aula, 

na biblioteca, no restaurante, no centro esportivo ou nos espaços de convivência. As festas, 

apresentações musicais, cinematográficas e literárias fazem parte disso, mesmo porque parte do 

corpo acadêmico estuda, pesquisa e trabalha com essas áreas. As celebrações são constantes e 

comuns e vão desde a aprovação no vestibular até o dia da colação de grau. É sabido que as 

celebrações envolvem, historicamente, alguns elementos centrais, como a música, a dança, a 

comida e as bebidas alcoólicas. Levando em consideração que as celebrações acontecem, em maior 

ou menor grau, em todos os extratos sociais (inclusive na reitoria), proibir ou inviabilizá-las é ser 

incoerente com seus próprios valores culturais. 

As entidades estudantis, por seu histórico de contestação política, sempre necessitaram se 

manter independentes financeiramente. Seja para fazer um cartaz convocando uma reunião, ou 

para organizar um debate ou atividade para os estudantes, os gastos são inevitáveis. No mundo em 

que vivemos, o dinheiro é fundamental para a sobrevivência e manutenção de certos espaços. As 

festas e outros eventos cumprem um papel determinante nesse sentido. Não é possível, por 

exemplo, conseguir um financiamento com a reitoria ou qualquer unidade pelo seguinte motivo: 

caso algum dia os estudantes queiram se organizar contra a reitoria - e o fazem - ou qualquer outra 

instância do poder na universidade, ou o financiamento será rapidamente cortado ao menor sinal 

de contestação (colocando a organização estudantil em risco de imobilização), ou o financiamento 

será mantido em troca da contestação. Quem paga a banda, escolhe a música. 

No começo do século passado, a lei seca foi outorgada em alguns países – dentre eles os 

Estados Unidos da América. A lei proibia a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. O resultado de 

treze anos de proibicionismo nos EUA foram greves e manifestações operárias radicalizadas e o 

aumento da lucratividade da máfia, que passou a comercializar ilegalmente o álcool entre a 

população. De maneira oportunista e hipócrita, a gestão de João Grandino Rodas “matou dois 

coelhos com uma cajadada só”: barrou carregamentos de cerveja legitimando “o cumprimento da 

lei” no território do campus, impedindo que festas acontecessem e, consequentemente 

comprometendo o financiamento das entidades estudantis. Oportunista, pois se aproveitou de um 

momento em que a universidade discutia questões relacionadas à segurança para desdobrar um 

discurso fantasmagórico sobre o risco de se consumir bebidas alcoólicas na universidade. Hipócrita, 

pois ignora questões culturais, históricas e objetivas da circulação da cerveja na universidade, além 

de ignorar a existência de celebrações dentro da própria reitoria. Defendemos o direito de festas e 

outros eventos! Pelo direito de financiar o movimento estudantil! Abaixo às proibições de bebidas 

alcoólicas no campus! 

 

Manifestações artísticas e políticas 

Os últimos anos mostram uma crescente ameaça à arte no contexto mais global: artistas 

cujas obras foram censuradas por motivos banais, criminalização das linguagens urbanas 

(pichadores presos por intervirem em prédios como os da Bienal e da Faculdade de Belas Artes), 

músicos cujas canções foram considerados desacatos à autoridade, artistas que são perseguidos 

políticos (Ai Weiwei, desaparecido desde abril/2012 na China) e outras banalidades que nos 

lembram de alguns dos episódios em que a arte era publicamente considerada subversiva e 



censurada. Não por acaso, os primeiros exilados políticos de regimes totalitários são artistas. Toda 

manifestação artística é também uma manifestação política. Se os estudantes não combaterem 

toda censura ou traço de perseguição às manifestações artísticas e políticas na universidade, será 

impossível combater qualquer outro sintoma de autoritarismo e falta de democracia. 

 “Constituem infração disciplinar do aluno, passíveis de sanção segundo a gravidade: (...) 

promover manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, racial ou religioso, bem como 

incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos”. O regimento disciplinar da USP, 

escrito em 1972, categoricamente esmaga o direito de livre manifestação artística. Isso porque a 

arte possui reflexos daquilo o que é a sociedade em que foi produzida; questiona e contém traços 

culturais de seu tempo; é expressão racial e étnica de seu povo; promove reflexões políticas na 

sociedade de conjunto. Da pintura maneirista à arte conceitual, é reconhecível o que é rebelde e 

radical por meio de uma profanação do sagrado ou por meio de uma contestação do regime. A arte 

é panfletária quando necessita ser e respira como pode quando recebe pancadas dos moralismos, 

das instituições governamentais, dos doutrinamentos religiosos e das estribeiras da ideologia 

dominante. Apesar de raros, existem casos de repressão na universidade às manifestações 

artísticas. E é necessário que o movimento estudantil de conjunto defenda as manifestações 

artísticas como defende os eixos de uma greve, ou como defende as causas sociais além da 

universidade. Defendemos o direito de manifestação política e artística! Abaixo ao Regimento 

disciplinar de 1972! 

 

Democratização dos meios de comunicação 

Todos vimos ano passado como a grande mídia se comportou quando falava das 

manifestações que fizemos na USP. Chamaram-nos baderneiros, maconheiros, mimados filhinhos-

de-papai etc. Ficou claro que a mídia assumiu um lado, o lado da reitoria e do Governo do Estado. A 

concentração do direito à difusão nas mãos de algumas poucas famílias torna o direito à 

comunicação um privilégio de poucos. É necessário, assim, que lutemos pela democratização dos 

meios de comunicação na sociedade. Sarney tem jornal, tem televisão... Collor também... por quê 

os movimentos sociais não podem ter? 

Mas não só na sociedade os meios de comunicação são concentrados. Também na USP. A 

Reitoria da Universidade mantém sob seu controle veículos de comunicação como o Jornal da USP 

e o USP Destaques. A Reitoria interfere também nas pautas da Rádio USP e da TV USP. Na Rádio 

USP, por exemplo, a Reitoria veicula o programa "Conversa com o Reitor" em que Rodas tem carta 

branca para fazer publicidade aberta de suas ações antidemocráticas. A Rádio e TV USP têm sede 

no prédio da Antiga Reitoria, próximo à ECA, que está sendo reformado para abrigar novamente as 

dependências administrativas da Reitoria. Os dois veículos permanecem instalados dentro do 

prédio durante as reformas. Os funcionários e estagiários reclamam do excesso de barulho 

cotidiano, além de faltarem condições mínimas de segurança: há saídas bloqueadas que não 

permitem sair do prédio em caso de incêndio e pedaços do prédio desmontado são atirados de 

cima do prédio próximo às janelas onde os funcionários trabalham. As condições são precárias. 

Apesar disso, a Reitoria já adiou diversas vezes a mudança dos veículos para a nova sede, no Clube 

dos Funcionários. Os funcionários da Rádio e da TV não sabem quando vão se mudar e continuam 

trabalhando em condições precárias em função dos caprichos da Reitoria, que realiza as obras sem 

se preocupar com os trabalhadores. Além disso, no ano passado, quando estagiários da TV USP 

quiserem realizar programas sobre a Greve Estudantil que acontecia na Cidade Universitária, a 



direção da TV USP, cargo nomeado pelo órgão de comunicação da Reitoria, vetou que a luta dos 

estudantes entrasse na pauta da emissora. A ditadura de Rodas recorre também às práticas mais 

abusivas de censura. Queremos democracia nos meios de comunicação da USP! 

O Reitor faz uso político do boletim web USP Destaques. Isso tem que acabar! Não pode 

ser que só a reitoria tenha acesso a todos os e-mails institucionais e os use para panfletar sua 

ideologia reacionária. Queremos que as entidades gerais e de base tenham acesso aos e-mails 

institucionais daqueles que representam para também poderem passar seus informes. 

O controle da informação não é somente no ponto de vista de propaganda ou de 

manipulação de opiniões. A reitoria controla, através do controle da informação, o que chamamos 

de fatos, o que chamamos de verdade. Os arquivos documentários guardam a história de uma 

população, a nossa população é de estudantes, a nossa historia é o movimento estudantil. E 

mesmo essa história tem sido atacada, segregada, manipulada, através do que é mantido, do que 

se disponibiliza como história. Quando um estudante procura em uma biblioteca da USP sobre a 

ocupação de 2007, uma das maiores que já aconteceu na história do movimento estudantil, que 

durou 3 meses, simplesmente não encontrará informações sobre ela, o único ponto de vista que 

encontrará será a verdade que mostra os jornais da reitoria, a verdade manipulada por uma 

imprensa censurada. Documentalmente (tirando se for feita uma pesquisa por jornais ou revistas 

externos, que historicamente ficam contra uma postura de luta estudantil) o ocupação de 2007 não 

existiu. Se depender da reitoria, a história de luta de nós, estudantes será apagada e, sendo 

apagada, será enfraquecida e, por fim, ela simplesmente não será. Por isso é importante que as 

entidades - CAs e DCEs - documentem, indexem e mantenham os documentos produzidos pelo 

movimento estudantil, com a finalidade de preservar a memória. 

 

União dos estudantes dentro e fora da universidade 

Os problemas que enfrentamos na USP não são individuais. O que parece é que sou eu que 

não posso beber cerveja, meu amigo que foi processado, ou meu outro amigo que foi expulso. Mas 

isso é expressão de problemas coletivos que, por isso, exigem saídas coletivas. 

Quando partimos para a luta contra a Nova ECA, percebemos que precisamos nos juntar 

para além dos estudantes da ECA. Isso porque o projeto tem efeitos adversos não só para os 

estudantes da ECA, mas também para os servidores da USP, que ficarão sem uma sede própria, 

para o Núcleo de Consciência Negra, desalojando o movimento negro e os jovens que fazem o 

cursinho popular do NCN, entre outros. 

É concreta a necessidade da união, não só entre os estudantes, servidores e professores na 

USP, mas também a união entre estudantes de todo o Brasil, pois nossas necessidades são 

semelhantes e nossa luta se fortalece com o apoio daqueles que sofrem o mesmo que nós. As 

executivas dos cursos de comunicação e de artes podem ser espaços complementarem em que 

conhecemos a realidade de outros cursos como os nossos e, em conjunto, buscamos soluções. Não 

ter uma entidade nacional que organize a luta dos estudantes cobra um preço caro. Hoje vemos a 

greve das universidades federais, que já alcança dois meses, e a UNE na contramão de toda essa 

luta, buscando negociações com o governo federal pelas costas dos estudantes, para acabar com a 

mobilização. Isso se dá porque hoje, infelizmente, esta entidade está mais comprometida com o 

governo do que com os estudantes. Por acharmos que deve haver organização nacional dos 

estudantes, propomos que o DCE da USP construa os fóruns da ANEL, Assembleia Nacional dos 

Estudantes - Livre, que está ao lado dos estudantes em luta em todo o país e poderá ser um ponto 

de apoio para nós da USP. 

 



Assinam: 

Artes Visuais: Lucas Viana, Isabela Japyassu, Monica Abreu, Andre Shodi, Camilo Suzuki, Nae 

Matakas 

Biblioteconomia: Janaína Rodrigues, Arthur Scudeler, Felipe Félix, Djeanne Firmino. 

Audiovisual: Thiago Mahrenholz, André Manfrim, Carol Rodrigues. 

Educomunicação: Sidnei de Souza, Adriano Leonel.  

Música: Nicolás Salaberry. 

Relações Públicas: Leandro Bonizi. 

Turismo: Rui Amorim. 

Pós-Graduação: Júlio Arantes. 


