
Veja o balanço que fizemos junto a outros co-

letivos do Brasil sobre a greve que parou 58 

instituições federais de ensino. 

 Saudações companheiros de luta, trabalhadores e 

estudantes! Após diversas edições extraordinárias, é 

com muito prazer que o Coletivo Quebrando Muros 

apresenta a Quinta Fagulha. Nosso jornal, agora em 

novo formato, reflete as mudanças que o CQM sofreu 

durante esse ano. O hiato desde a última edição ordiná-

ria (A Fagulha nº4 lançada em Abril) se deve à conjun-

tura da greve nas universidades federais, que nos fez 

priorizar o que sempre priorizamos: A luta! Após parti-

cipar de todo o processo, ficamos felizes em comparti-

lhar o nosso acúmulo. Além disso, apresentamos pela 

primeira vez a nossa frente de trabalho comunitário, 

quebrando os muros que separam a universidade do 

resto da sociedade! 

 A greve passou, vitórias foram conquistadas, 

mas ainda estamos muito longe da universidade e da 

sociedade que queremos. Nós sabemos que o verdadei-

ro trabalho não acontece somente em momentos especi-

ais. O ano está acabando, mas o semestre — e as lutas 

dele — estão apenas começando. Por isso convidamos 

todos a mobilizar e se mobilizar.  

“[...]construir uma outra forma de fazer polí-

tica, com base no protagonismo e na luta po-

pular. “ 

“[...]um projeto de Horta Comunitá-

ria com o primeiro objetivo de, atra-

vés da produção de alguns alimen-

tos, incrementar a merenda escolar. 

As bases de princípios de trabalho 

do grupo desde o início foram a a-

groecologia e a autogestão. [...]”   

“Além do conteúdo do 

vestibular também preten-

de debater de maneira 

crítica o que é passado 

em sala.” 

“O Projeto de Formação Política organizado 

pelo Coletivo Quebrando Muros, realizado 

junto a jovens de classes populares [...], tem 

por finalidade instrumentalizá-los a se apro-

priarem de conhecimentos teórico-práticos, 

visando o desenvolvimento de sua autono-

mia política.”   

Coletivo Quebrando Muros  
Ano 2,  n° 5, Dezembro de 2012  



A greve da educação, que este ano contou com 

59 instituições federais de ensino, e durou mais de 

100 dias de mobilização, em sua totalidade, contou 

com a participação de três, das quatro, categorias 

que formam a Universidade. O processo, na UFPR, 

se fechou no dia 13/09/12 com  suspensão da greve 

docente (xs estudantes da UFPR  suspenderam sua 

greve um dia antes, 12/09/12). 

Como bem "avisaram" os estudantes que se mo-

bilizaram em 2007, ocupando Reitorias por todo o 

Brasil, a submissão das Universidades a projetos 

deste tipo as levaria a uma inevitável sobrecarga e 

um consequente sucateamento da estrutura pública 

de ensino. Na medida em que os ataques do Estado 

são cada vez mais constantes e as categorias sen-

tem as pressões, as respostas que estas podem dar 

são a organização e a resistência. Em 2011, pude-

mos, aqui na UFPR, observar em lugar privilegia-

do o prenúncio da greve da educação de 2012. Lo-

calmente, tivemos três categorias em greve 

(professores, servidores e estudantes), que realiza-

ram o enfrentamento perante a Reitoria, e nacional-

mente, professores e servidores mantiveram nego-

ciações com o governo federal. Os servidores se-

quer conseguiram um acordo. Os professores, ape-

sar de terem conseguido 4% de reajuste, taxa que 

não chegava nem perto da inflação da época, não 

tiveram o acordo cumprido por parte do governo. 

A nível local, todas as categorias obtiveram vitó-

rias. Com destaque para o movimento estudantil, 

que em uma greve de 26 dias, e uma ocupação de 

Reitoria de quatro dias, obteve respostas à deman-

das que por anos vinham sendo reprimidas, como 

aumento no número e valor das bolsas (20%), am-

pliação da rede de casas estudantis (3 novas casas 

devem ser construídas até 2014), ampliação do 

atendimento do R.U. para todos os dias, com 3 re-

feições, dentre outras conquistas. 

Na UFPR, o processo iniciou-se no dia 17 maio 

com a greve dos professores. Poucos dias depois, 

no dia 29, em assembléia, os estudantes deflagra-

ram sua greve. Este ano, as movimentações estu-

dantis foram construídas pela base dos cursos, ou 

seja, o processo de mobilização teve inicio primei-

ramente nas bases, para depois ganhar um caráter 

mais geral. Após cerca de 40 assembleias de curso 

terem sido realizadas, (sendo que grande parte de-

stes cursos deram indicativo de greve ou declara-

ram greve local) os estudantes deflagraram sua 

greve. O que demonstra que obtivemos não somente 

conquistas econômicas no ano de 2011, mas políti-

cas, em seu sentido organizativo, pois se apro-

priaram destes e passam a aplica-los em suas bases, 

O modelo da DEMOCRACIA DIRETA e de base, 

rompendo com a representatividade e as burocracias 

do movimento. 

31 pautas foram elencadas (seguindo a mesma 

lógica: primeiramente nos cursos e setores para de-

pois compor a pauta geral) para formar a pauta 

geral. Para apresentar a posição dos estudantes à 

reitoria, uma comissão de negociação, tirada em um 

comando de greve e legitimada em assembleia, foi 

formada (esta comissão tinha membros de todos os 

setores e campi da UFPR). Semanas e reuniões se 

passaram e a reitoria, se negava a avançar nas nego-

ciações das pautas estudantis. Entendendo que o que 

estava acontecendo não era o que o movimento bus-

cava, ou seja conquistas reais, xs estudantes, em 

assembleia geral, decidiram ocupar a reitoria da 

Universidade como forma de radicalizar o 

movimento e pressionar a Reitoria a ceder vitórias , 

vemos a AÇÃO DIRETA aplicada, quando o 

movimento social organizado usa de sua propria 

força organizada  diretamente contra seu inimigo, 

ensejando ter as mudanças que almeja, tal forma de 

ação é importante tanto nas conquistas concretas 

que permite, como nos aspectos de manter a inde-

pendencia politica e mesmo de empoderar os pro-

prios sujeitos da luta dos meios de empreender a 

luta. A ocupação, amplamente criminalizada pela 

reitoria, pelas mídias e pela atual gestão do DCE da 

UFPR, mostrou-se eficaz e, após 17 dias, os estu-

dantes deixaram o prédio e gradualmente viram as 

pautas virarem realidade. 

 

“A luta na luta”: como nos organizamos 

define aonde chegamos  

 
É de suma importância destacar o papel que a 

organização horizontal, a democracia e a ação direta 

tiveram neste processo de greve.  Diferentemente do 

ano passado, a atual gestão do DCE UFPR (chapa 

"nós vamos invadir sua praia") em NADA contribu-

iu para a construção do processo de mobilização 

estudantil, muito pelo contrário, pode-se dizer. Esta 

gestão apenas atravancou as lutas dos estudantes e, 

ao invés de construir conjuntamente com o movi-

mento grevista, tentou decidir em nome de todos, 

sob o véu da "legitimidade" adquirida na "maior 

eleição para DCE que a UFPR já viu". Cabe lem-

brarmos os colegas do DCE que a legitimidade sur-

ge no voto, mas se dá e se confirma na prática. Nós, 

do Coletivo Quebrando Muros, acertamos, portanto, 

em apoiar a chapa de esquerda que concorreu ao 

DCE, no ano passado. O maior exemplo de des-

construção do movimento foi a denúncia que a atu-

al gestão do DCE fez sobre a ocupação da reitoria, 

com o objetivo de criminalizar o movimento 

(http://dceufpr2012.wordpress.com/2012/07/05/

nota-sobre-a-ocupacao-da-reitoria/ ). É importante 

firmar que sempre defendemos a participação das 

entidades estudantis na luta. O que não defende-

mos é que essas entidades queiram representar os 

estudantes, tomando os interesses delas como sen-

do os interesses estudantis. No contexto da greve 

vemos claramente a posição do DCE, muitas vezes 

contra as deliberações das assembleias, priorizando 

as políticas da entidade em detrimento do ganho 

concreto aos estudantes. 

Em face desta realidade, xs estudantes delibera-

ram, em assembleia, a criação de um "Comando de 

Greve", Diferentemente das reuniões do DCE, o 

Comando era um espaço totalmente aberto a qual-

quer estudante da UFPR. Esse tipo de organização, 

horizontal e que tem a ação e a democracia direta 

como princípios, normalmente é cercada por certa 

desconfiança  em cenários mais amplos, ou até 

mesmo nesses espaços que envolvem menos pesso-

as, demandas e deliberações. Mas, como prova 

disso, no Movimento Estudantil, vimos que a utili-

zação de uma delegação, conjunto de pessoas que 

só executa o que foi decidido em assembleia, como 

forma de integrar as diferentes Universidades, ga-

rantindo que as decisões coletivas em cada UF fos-

sem levadas a discussão e execução em um cenário 

maior.uado e do Movimento: Na Luta! 

 
Vencer os Burocratas do Estado e do 

Movimento: Na Luta! 

 

A lógica da representação tem, de certa 

forma, “alienado” o estudante, excluindo-o 

Poucos dias depois, no dia 29, em 

assembleia, os estudantes deflagraram 

sua greve. Este ano, as movimentações 

estudantis foram construídas pela base 

dos cursos, ou seja, o processo de mo-

bilização teve início primeiramente 
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dos espaços estudantis, transformado estes em 

“propriedade” dos “representantes”, limitando o 

papel do estudante a votar, escolher um grupo ou 

outro para representá-lo. Tal modelo tem vínculo 

com a forma das elites de fazer política, confor-

mando no movimento posições de dirigidos e diri-

gentes, daqueles que pensam e dos que fazem. Este 

modelo é muito pertinente à forma de atuação dxs 

“políticos profissionais”, que exclui xs estudantes 

da tomada de decisão sobre as políticas da entida-

de. Por exemplo, no caso da UNE e da UPE, que se 

encontram totalmente “aparelhadas” pela UJS 

(juventude do PC do B, base aliada do governo) 

fazendo delas “correias de transmissão” do gover-

no. 

 A proposta do CNGE (Comando Nacional de 

Greve) diferenciou-se justamente por sair das ba-

ses, de modo que tanto seus delegados como suas 

pautas eram tirados em assembleia. Porém, ainda 

que o próprio CNGE tenha apresentado os elemen-

tos positivos que já apontamos, em parte ainda re-

produziu uma forma “representativa” de fazer o 

movimento, e assim, mais uma vez, nos remetemos 

à necessidade de fazer “a luta na luta”, e empreen-

der esforço para construir espaços que respeitem a 

democracia de base (não somente a reivindique), e 

nesse sentido sabemos que temos de travar lutas 

mesmo com setores que se encontram hoje na mes-

ma trincheira que nós. O afastamento dxs dele-

gadxs da base, levava-xs muitas vezes a considera-

rem mais as orientações de seus organismos políti-

cos do que as da base dxs estudantes, atitude clara-

mente representativa. Reflete também um longo 

período de refluxo do movimento e que deu um 

pequeno salto quantitativo e qualitativo neste perí-

odo de 2007 a 2012 em que se encontra em disputa 

a reorganização do movimento, no qual o CNGE 

foi uma primeira tentativa.  

 Vemos, também, que em vários níveis são ex-

pressos os sinais da ausência de organicidade nas 

bases, consequentemente a ausência de consolida-

ção do movimento em alguns espaços. A própria 

falta de força do CNGE para negociar de forma 

contundente junto ao governo é sintomático (mas 

sabemos que legitimar junto ao Estado outra inter-

locução que não a UNE, já é um sinal de força que 

não é desprezível). Sabemos destas problemáticas 

e por isso colocamos como objetivo principal de 

nosso modesto organismo hoje o trabalho de base, 

em cada local de estudo. Por isso apostamos a e-

xemplo nos comandos setoriais (poli e centro) que 

durante a greve possibilitaram a participação de 

estudantes que costumeiramente não participam do 

“movimento geral”, pelo incômodo que tem com 

as disputas ferrenhas entre os grupos. Tais elemen-

tos estão articulados também com a análise que 

fazemos da necessidade de organizar melhor nas 

bases o movimento, são sintomáticos que poucos 

 

 

A greve nacional das IFES que reúne estudantes 

(neste processo em mais de 40 IFES aderiram ao 

movimento), professores (58 de 59 instituições 

participaram do processo), servidores e técnico-

administrativos em uma luta contra a desestrutura-

ção de carreira, ao mesmo tempo pela reestrutura-

ção da mesma, por melhores condições de trabalho 

e de estrutura nas instituições de ensino superior e 

contra o novo Plano Nacional de Educação que 

torna lei o aprofundamento da mercantilização, das 

privatizações de novo tipo, da expansão ou interio-

rização precarizada e sem o devido investimento 

em recursos humanos e materiais.  

 Essa é tida como a maior greve das categorias 

em 10 anos, e carrega o desafio não somente de 

obter força mobilizada para impor ao Estado e seus 

gestores do Partido dos Trabalhadores as suas rei-

vindicações, bem como enfrentar a burocracia sin-

dical (Proifes) que no movimento são como 

“apêndices” da burocracia do Estado e cumprem o 

papel de “amaciar” as lutas bem como arrefecê-las 

e desmobilizá-las em prol da governabilidade. En-

tre os estudantes temos a “velha” entidade UNE 

que cumpre o mesmo papel, e hoje não é mais que 

“correia” de transmissão do Estado no movimento.  

O que segue é um balanço e avaliação, desde 

nossa modesta participação, da atuação estudantil 

no movimento grevista, buscando traçar o que con-

sideramos positivo e o que ainda se coloca como 

limites que devemos enfrentar.  

 

Políticas da educação: universalização do 

ensino ou desestruturação precarizante? 
  

 Quando observadas mais de perto, e não pelo 

ângulo das frases de efeito e propaganda institucio-

nal de apelo inclusivo e popular, as políticas de 

expansão da educação superior da dobradinha pe-

tista na gestão do Estado, Lula e Dilma, seguem a 

risca o ideário do “consenso de Washington” (ou a 

cartilha neoliberal para os países da América Lati-

na), isto é enxugar custos, formar mais e mais ba-

rato (igual a tornar Universidade uma fábrica de 

diplomas), e como não podia faltar nesta receita, 

privatizar alguns serviços prestados pelo Estado. 

Nestes pontos parece que os “camaradas” foram 

ainda mais eficientes que FHC na implementação 

da agenda burguesa na educação de nosso País.  

 Se nos anos 90 a política de desresponsabiliza-

ção do Estado (ou privatização) no Ensino Superi-

or foi iniciada, fazendo com que hoje 78% da pres-

tação dos serviços nesse setor seja ofertada pelo 

setor privado, nos anos Lula as principais políticas 

que encontramos para a área de educação não fo-

gem a esta regra. Os carros chefe desta política são 

o REUNI (Programa de Apoio a Planos de Rees-

truturação e Expansão das Universidades 

Federais), PROUNI (Programa Universida-

cursos tenham conseguido manter seus comandos de 

greve operantes até o fim, e mesmo os comandos 

setoriais. O esvaziamento destas instâncias fez com 

a greve perdesse sua força nas bases, e refletindo tal 

problema no esvaziamento do CNGE. Mostrando 

que a crise que enfrentamos no movimento esta na 

base, e não na direção, e que resolver tal problema 

significa sair da greve e retornar de forma resoluta 

as bases, difundir as vitória da luta, e reorganizar o 

movimento. Nesse sentido discordamos de outros 

setores, que estamos no momento de fundar novas 

entidades (ANEL-Livre) ou disputar a existente 

(Oposição de Esquerda da UNE), afinal estes espa-

ços hoje congregam mais os campos e servem de 

visibilizador de programas partidários (PSOL e PS-

TU) que propriamente congregam e organizam o 

movimento de base. 
Lado a lado nas lutas, “abaixo e  

a esquerda” o lugar que escolhemos 

O Coletivo Quebrando muros construíu este pro-

cesso desde o começo, quando, ainda no início do 

ano, analisando a conjuntura, percebemos que uma 

greve das três categorias era algo muito provável de 

acontecer, devido aos resultados da greve de 2011. 

Em janeiro, mandamos uma carta a todos os coleti-

vos da UFPR, a fim de nos reunirmos e nos prepa-

rarmos para a greve que podia vir a acontecer. Os 

coletivos, infelizmente, não analisaram da mesma 

forma, ou não viram necessidade em nos organizar-

mos tão previamente. 

Outra discussão que estava em torno de nossos 

meios de luta, é a questão da democracia e da pari-

dade. Nos vimos “tentados” (enquanto estudantes) a 

buscar resolver nossos problemas, com o mero au-

mento de representação, solução proposta pelos de-

fensores da paridade (33% de representação discente 

nos espaços de deliberação da Universidade). O que 

afirmamos é que não confiamos a representantes 

nosso poder de decisão, e nem mesmo acreditamos 

neste modelo, apostando e construindo algo inteira-

mente novo e que rompe com os poderes dominan-

tes:  as assembleias, onde realmente decidimos e nos 

fazemos representados (uma pessoa, uma voz, um 

voto). 

Aportamos também, mesmo que isto gere confli-

tos entre as categorias em greve, questões que dizem 

respeito aos setores mais marginalizados nesta Uni-

versidade, como os terceirizadxs, os quais são sem-

pre esquecidos. Abordamos insistentemente este 

ponto nas assembleias discentes bem como nas co-

munitárias, colocando tal discussão em evidência e 

fazendo necessária uma posição dxs lutadores/as, ou 

seja, a defesa do fim das terceirizações. Entre xs 

estudantes foi-se além, exigindo a efetivação (via 

concurso interno) destes trabalhadores. Outra defesa 

intransigente foi a da pauta da creche, pois sabemos 

que esta é fundamental para a permanência das mães 

trabalhadoras na Universidade. Na mesma perspecti-

va, enquanto coletivo organizado, não abrimos mão 

de pautar a creche, e sim se colocar ao lado das 

mães trabalhadoras e estudantes de nossa Universi-

dade, onde nossa intervenção foi fundamental no 

convencimento das outras categorias, mostrando 

mais uma vez que na luta transformamos nossa rea-

lidade.  

“O que afirmamos é que não confia-

mos a representantes nosso poder de 

decisão, e nem mesmo acreditamos 

neste modelo (...)”  
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de para Todos) e FIES (Fundo de Financiamento 

Estudantil). O primeiro, respectivo a rede pública 

Federal do ensino superior, representa a principal 

política para área. Podemos afirmar sem dúvidas 

que esta política é responsável por estudantil e sa-

bemos do grande desafio e das grandes dificulda-

des que temos para fazer frente a essas políticas.  

Há tempos que o movimento estudantil encontra-se 

enfraquecido, não conseguindo construir pautas 

concretas que possibilitem unificar as bases estu-

dantis nacionalmente para além do pontual ou do 

particular e que, então, possa se colocar como for-

ça organizagrande parte dos elementos que deses-

truturaram a educação superior realmente pública, 

gratuita e de qualidade. Ao propor uma política de 

expansão de cerca de 50% das UF´s, mas com um 

incremento de apenas 20% a mais nas verbas (isto 

ainda para os anos da implementação, que acaba 

agora em 2012), esta política favoreceu a expansão 

e interiorização precárias, de forma desordenada e 

sem qualidade (ao não garantir infraestrutura ade-

quada e ao superexplorar a mão de obra dos docen-

tes e servidores quando não aumentou o quadro de 

trabalhadores de acordo com as metas propostas). 

Não podemos deixar de citar que o REUNI im-

põem de cima pra baixo algumas metas (ex.:90% 

de aprovação dxs ingressantes) e reformulações 

curriculares o que por si só já piora as condições 

pedagógicas. Para xs estudantes tais políticas signi-

ficaram a deterioração das condições do tripé ensi-

no, pesquisa e extensão, acompanhada de uma in-

suficiente política de assistência estudantil, pois o 

PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil) 

sequer tem em seu texto orçamento definido, não 

garantindo moradia, alimentação, transporte e re-

cursos para a permanência na universidade (bolsas. 

Somados a lei de iniciativa tecnológica, somente 

mais uma das iniciativas de ataque à educação pú-

blica, que insere a lógica e o capital privado por 

completo na produção de conhecimento, temos 

exposto o projeto de desmonte da estrutura de 

ensino público superior no Brasil. Não bastando 

isso, os cortes se tornam política corrente do go-

verno, somando na área da educação 5 bi R$ entre 

2011/2012. O PROUNI e o FIES expõem ainda 

mais os compromissos do governo PT com o setor 

privado, pois se no primeiro temos a isenção de 

impostos para Universidades privadas (compra de 

vagas do Estado no setor privado) para atendimen-

to de alunos de baixa renda, no FIES temos o endi-

vidamento dxs estudantes para que estes tenham 

acesso ao péssimo ensino privado.  Mais flagrante 

se fazem estas políticas se olharmos as cifras do 

orçamento: 47,9% para amortização da dívida pú-

blica (ou seja, orçamento que vai para o bolso de 

banqueiros e especuladores da dívida ou mega-

agiotas) e 3,18% para a educação. 

 No ensino público federal básico o quadro de 

precarização é semelhante. Expansão desordenada 

e recursos insuficientes é a combinação da moda, e 

não é a toa que vemos mobilizados secundaristas e 

professores de escolas como a Dom Pedro II no 

Rio de Janeiro e mesmo de toda rede de Institutos 

Federais. Para estes estudantes sequer há uma polí-

tica de Estado que assegura assistência e perma-

nência. Nos IFs a política do governo é similar e 

são Excelência e Internacionalização das Universi-

dades Federais) se avizinha, e impõem ainda medi-

das como a MP 568 que modificava a remuneração 

de forma desvantajosa para xs trabalhadorxs que 

exercem sua função em condições de isalubridade 

e reduzia o salário dos médicos em 50%, vetada no 

inicio da greve não são isoladas. Para citar somente 

mais um exemplo temos como proposta do gover-

no a PL549 que congela salários e contratações no 

serviço público Federal por dez anos. 

 Todo esse contexto deixa claro que o governo 

petista (Lula/Dilma) não alterou estruturalmente a 

situação da educação pública superior brasileira, 

pois apesar de suas políticas promoverem mudan-

ças parciais e permitirem a “inclusão” de estudan-

tes pobres no ensino superior, estas são realizadas 

não nas IFES que são públicas, mas em Universi-

dades Privadas, de caráter duvidoso, estimulando 

ainda mais a subordinação da educação ao merca-

do, aos interesses particulares das grandes transna-

cionais e então a precarização, o que afasta ainda 

mais de nosso horizonte educação realmente públi-

ca, popular e gratuita. Portanto percebemos que as 

políticas de Estado para a educação têm procurado 

desenvolver a educação privada e tecnicista em 

detrimento da pública. O PT mostra então a que 

veio, enquanto nova elite da política brasileira e 

enquanto burocracia nos movimentos, quando to-

ma medidas que podem ser consideradas extremas, 

mesmo para um governo conservador, como a or-

dem saída do governo para corte de ponto dxs ser-

vidorxs federais em greve, e sua substituição por 

terceirizadxs; ou então no campo dos docentes tan-

to das IFs como das IFES encerrando as negocia-

ções e fechando acordo com a burocracia sindical 

do Proifes, um sindicato que não representa 10% 

da categoria, e que foi criado pela própria base pe-

tista na categoria para rivalizar com o ANDES e 

SINASEFE que se recusam a cumprir o papel de 

sindicato “chapa branca”. 

 Defendemos o ensino público e o emprego do 

funcionalismo público ao invés do ensino privado 

e das privatizações por entender que na esfera das 

universidades públicas ainda encontramos melho-

res condições de ensino e trabalho, além dar maior 

possibilidade dos estudantes e trabalhadores se 

organizarem e se inserirem como atores políticos 

em seus locais de estudo/trabalho. 

  

Enfrentar as políticas que estão postas: 

um desafio! 
  

Enquanto militantes que somos, queremos cons-

truir um pólo classista e combativo que possa ser 

um instrumento para fomentar a organização e mo-

bilização de base do movimento em conjunto com 

outros setores do povo em luta por outro projeto de 

educação. Uma coisa é a unidade (seja no discurso 

ou de fato na prática) entre correntes, partidos, co-

letivos que atuam no movimento estudantil; e outra 

coisa é um conjunto de reivindicações que reflitam 

a organização de base e que de fato expresse uni-

dade programática para além dos partidos e organi-

zações políticas ou de tendência desse mo-

vimento. Esse seria um primeiro desafio. 

temos o PRONATEC (Programa Nacional de Aces-

so ao Ensino Técnico e Emprego), que segue o mo-

delo do REUNI, expandindo de forma desordenada 

a rede tecnológica, e seguindo os para metrôs  da 

transferência de recursos para o setor privado, em 

especial pelo modelo de “parcerias”. Este se funda-

menta também em um discurso de expansão e aces-

so a profissionalização para as camadas populares, 

porém aponta-se para mais um projeto educaional 

onde ao centro estão mercado, e as estratégias elei-

toreiras. 

 Nos planos “estratégicos” do governo, temos 

traçadas as linhas pelo PNE (Plano Nacional de E-

ducação) que em cada meta vemos colocada a linha 

produtivista, e mais os aspectos privatizantes 

(incentivadas principalmente pelo PPPs-Parcerias 

Público Privadas) estão colocadas para a educação 

em todos os seus níveis da infantil a superior. Por 

mais que os setores governistas façam a propaganda, 

da suposta vitória que foi a aprovação dos 10% do 

PIB para educação (que é para 2020, lembrando que 

o ultimo PNE já não cumpriu a meta de 7%, hoje o 

investido chega perto dos 4%), temos a dimensão 

que para o projeto de educação que esta colocada o 

problema orçamentário é apenas uma parte do pro-

blema. (BM E FMI) 

 O problema da educação pública, no caso das 

IEFs, se mistura com o da saúde. Com a proposta da 

EBSRH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitala-

res) aprovada em todas as instâncias do poder do 

Estado, e em vias de aprovação e implementação 

nas Universidades, vemos toda a rede de Hospitais 

Universitários submetidos à lógica do serviço priva-

do, o produtivismo, o que coloca um serviço que 

hoje já é precário em um patamar ainda pior, sem 

falar que tal empresa abre margem à privatização 

deste serviço. O modelo de gestão referência é o HU 

da UFRS (a muito gerido em regime de OS-

Organização Social), Hospital que já tem porta du-

pla. Sabemos o que hoje isso representa para a po-

pulação, pois os HUs em geral são hospitais de ex-

trema importância para a rede de atendimento do 

SUS, geralmente os únicos nos Estados a oferece-

rem atendimentos de alta complexidade pelo SUS, 

que hoje atende 70% da população. 

 Num horizonte próximo temos ainda mais ata-

ques em vista. O “REUNI 2” (Programa de Expan-
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No entanto, para que possamos “solucionar” esse 

problemão, também precisaríamos refletir e ver 

como enfrentamos um outro desafio, que na verda-

de impede a construção do primeiro: a prática bu-

rocrática dos burocratas do movimento estudantil. 

A burocracia do movimento hoje pode ser en-

contrada na União Nacional dos Estudantes (UNE) 

que há muito tempo não defende os interesses dos 

estudantes, já que não constrói organização com 

estes e está umbilicalmente vinculada aos interes-

ses dos governos antes Lula e agora Dilma Rou-

seff. É por isso a defesa da UNE do REUNI, do 

PROUNI e do FIES, da própria campanha petista à 

presidência e do papelão que fez ao passar por ci-

ma das Assembléias Gerais das Universidades que 

elegeram delegados para a construção do Comando 

Nacional de Greve Estudantil (CNGE) e sentar na 

mesa de negociação com o ministro da educação 

Aloísio Mercadante.  Essa é a prática da burocracia 

dirigente que toma decisões a portas fechadas, que 

só mobiliza as universidades quando precisa de 

delegados para seus Congressos Nacionais, que 

não pratica independência do movimento e que age 

de acordo com os interesses de seus partidos (PT e 

PCdoB), majoritários hoje na direção dessa entida-

de. Essa é a “histórica” UNE que lutou contra a 

ditadura civil-militar brasileira, mas que hoje está 

atrelada a um projeto de tons ao mesmo tempo li-

berais e desenvolvimentistas e que, por isso, não 

ousa construir protagonismo e força estudantil in-

dependente e combativa. Acreditamos na indepen-

dência e na autonomia do movimento estudantil 

como condição para a construção de um programa 

de reivindicações e de outro projeto de educação, 

que para nós deve estar a serviço do povo e não do 

mercado ou de governos. Também acreditamos na 

ação direta como método de luta que implique di-

retamente os estudantes em cada escola, em cada 

universidade e que faça pressão na defesa e con-

quista daquilo que nos interessa. Para isso, deve-

mos combater a burocracia do movimento, pela 

força do exemplo e mostrar que é no trabalho de 

base, no fortalecimento da organização e da mobi-

lização dos estudantes desde cada local de estudo e 

pela ação direta que iremos criar protagonismo e 

força social para construir a educação que quere-

mos. 

Como “alternativa” a UNE surgiu a ANEL As-

sembléia Nacional dos Estudantes – livre), fruto da 

decisão de alguns setores estudantis que vinham 

construindo a CONLUTE. No entanto, a criação 

dessa entidade não surgiu sem críticas como a da 

precipitação e do atropelamento do principal grupo 

que assumiu sua construção, o PSTU. Querendo 

romper com as velhas práticas da UNE, mas já co-

meçando na criação de uma estrutura nacional sem 

a devida correspondência organizativa de base e 

tendo suas pautas muito vinculadas a agenda dos 

partidos que a impulsionam, a ANEL teria começa-

do rompendo o velho reproduzindo-o segundo as 

críticas daqueles que queriam um processo de 

construção de base, que pudesse ir amadurecendo e 

sendo dotado de instâncias organizativas reais e de 

baixo para cima. É justamente por vermos a debili-

dade de organização nacional dos estudantes que 

achamos precipitado a construção dessa entidade 

nacional, que acaba servindo muito mais como 

vitrine para partidos políticos do que de fato instru-

mento de organização nacional dos estudantes. No 

contexto da Greve das IFES, a militância da ANEL 

construiu o CNGE, embora em seu início quisesse 

fazê-lo a partir de seus espaços de organização, o 

que acabou não acontecendo, já que as Assembléi-

as Gerais foram soberanas. Mesmo assim, como a 

composição majoritária no CNGE era dos estudan-

tes da ANEL e daqueles vinculados aos grupos da 

Oposição de Esquerda da UNE, imperou a modera-

ção e o simbolismo em muitas ações, como as 

“querelas” visando marcar terreno”, acordões entre 

correntes para fazer valer certas pautas e não a ra-

dicalização para pressionar de fato o governo. 

  

A Unidade na Greve e o que fica 

 como ensinamento 
  
 A Greve das IFES permitiu o ensaio da unidade 

do movimento estudantil em torno a reivindicações 

concretas, o que não aconteceu sem os velhos pro-

blemas dos acordões políticos entre correntes e 

partidos em detrimento das bases mobilizadas, da 

disputa a gritos e manobras mesquinhas para fazer 

valer as posições particulares durante das reuniões 

do CNGE e das pressões indiretas, vias parlamen-

tares esquecendo do uso de medidas de força e a-

ção direta que impliquem diretamente os grevistas, 

gerando protagonismo, e de fato pressionem o go-

verno para ceder na sua intransigência. A unidade 

também foi ensaiada com e pelas outras categorias 

em greve, os docentes, os servidores e os técnicos 

administrativos das IFES, o que foi um avanço. 

 O CNGE se constituiu por delegados por Univer-

sidade eleitos em Assembléias Gerais de Base e foi 

um avanço para o movimento estudantil grevista, 

pondo em xeque o papel da União Nacional dos 

Estudantes (UNE), questionando a atuação gover-

nista e centralista dela e afirmando outro modelo 

de organização nacional dos estudantes na coorde-

nação da Greve. Porém, nem tudo foram flores e 

velhas práticas que são encontradas no interior da 

UNE (justamente aquilo que fazem milhares de 

militantes decidirem por não mais construírem a 

entidade) podiam ser encontradas nas reuniões do 

CNGE: disputa entre as correntes na hora de tomar 

decisões; acordos entre elas para deliberação de 

pautas. Se foi um avanço a unidade gerada e prin-

cipalmente o papel desempenhado pela mobiliza-

ção em cada Universidade e pelas Assembléias 

Gerais na hora de discutir as pautas da greve e ele-

ger os delegados, ainda há muito o que fazer para 

tornar as instâncias de coordenação nacionais ex-

pressões verdadeiramente democráticas e de base, 

com o controle dos delegados pelas bases estudan-

tis e que o programa de lutas que permita unidade 

na prática seja de fato reflexo das decisões de cada 

Universidade. Cabe destacar o papel protagonista 

de nossa militância, comprometida com a base, que 

de forma enérgica defendeu que os delegados de 

base saíssem de assembleia, bem como a legitima-

ção de  pautas das assembleias de base. 

 O CNGE foi, portanto, o espaço que coorde-

nou todo o processo de mobilização dos estudantes 

e que instalado em Brasília, acompanhou as  

“negociaçoes”, sistematizou as pautas mais ou me-

nos discutidas em cada Universidade e fez unidade 

com os Comandos das demais categorias. Suas 

ações tiveram limites pelo caráter da composição 

que acima descrevemos, o que impossibilitou o 

aprofundamento da mobilização e da radicalização 

nas bases embora na quase totalidade do movimen-

to grevista isto tivesse apontado. Uma das críticas 

a forma que o CNGE foi construído era a de sua 

instalação em Brasília, dificultando o controle de 

base dos delegados eleitos e também o próprio des-

locamento e permanência destes. Nossa participa-

ção no CNGE foi modesta e minoritária, mas mes-

mo com as críticas que podem ser feitas, não nos 

furtamos de construí-lo e de defender em seus es-

paços e principalmente nas Universidades em Gre-

ve nossas posições a partir de nossa militância. 

 

A partir de agora, continuar organizados 

e aprofundar a mobilização 
  
 Sabendo dos vários desafios que estiveram co-

locados à todos os trabalhadores e estudantes na 

construção dessa Greve, achamos que fazer a defe-

sa do trabalho de base cotidiano, da discussão e da 

formação política no dia a dia e de uma estrutura 

sindical e estudantil que vincule organicamente a 

base e os “representantes” para que de fato as deci-

sões sejam tomadas pela base, é tomar uma postura 

que julgamos  mais adequada para avançar da gre-

ve como uma simples medida de reação as investi-

das de cima, para a greve como uma medida de 

força conhecida e reconhecida como expressão da 

organização permanente dos trabalhadores e estu-

dantes. Isso implica gerar espaços de participação 

reais em cada faculdade e em cada escola em que 

os estudantes sejam implicados diretamente na to-

mada de decisões sobre os rumos de suas lutas e na 

construção das pautas de reivindicações que preci-

samos conquistar. Manter a discussão na base a 

partir do acúmulo deixado pela greve é tarefa ime-

diata e permanente. Uma tarefa que nos chama e da 

qual não abriremos mão! 

 Unir estudantes e trabalhadores e construir Povo 

Forte! 

“Enquanto militantes que somos, que-

remos construir um pólo classista e 

combativo que possa ser um instru-

mento para fomentar a organização e 

mobilização de base do movimento em 

conjunto com outros setores do povo 

em luta por outro projeto de educação. 
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 Alunxs e professores trabalhando juntxs na Horta Comunitária 

O Núcleo de Alimentação e Saúde GERMINAL, 

próximo ao Coletivo Quebrando Muros iniciou no 

Colégio Manoel Ribas, Localizado na Vila das 

Torres – Curitiba, um projeto de Horta Comunitá-

ria com o primeiro objetivo de, através da produ-

ção de alguns alimentos, incrementar a merenda 

escolar. As bases de princípios de trabalho do gru-

po desde o início foram a agroecologia e a auto-

gestão.  

Agroecologia é uma forma de plantar que não 

utiliza controle de pragas ou fertilizantes artificiais, 

usa apenas produtos naturais como o chá de camo-

mila para evitar o crescimento de fungos e o preparo 

aguado de cebola para espantar lagartas e formigas 

comilonas. A saúde e a não exploração de quem 

trabalha com a agricultura também é uma preocupa-

ção e dedicação da agroecologia, pois nela quem se 

apropria do trabalho realizado é o próprio trabalha-

dor e não o patrão. No caso da nossa horta no Mano-

el Ribas quem se alimenta dos feijões e rabanetes 

que a horta produz são as próprias pessoas da esco-

la que trabalharam na horta (alunos, professores e 

funcionários). 

A autogestão é a própria dinâmica de organiza-

ção e cuidado com o espaço da horta, ele pertence 

a todos que trabalham nela e são essas próprias 

pessoas que devem tomar as decisões necessárias. 

Um estímulo e incentivo para que alunos, professo-

res e funcionários juntos tomem para si a tarefa de 

cuidar da horta! A horta, tanto quanto a biblioteca, 

a sala de informática e a quadra de esportes, tam-

bém é um laboratório escolar no qual os professo-

res podem explorar e complementar o que foi estu-

dado dentro de sala.  

É um espaço que permite perceber e observar a 

formação dos solos, a relações entre alguns seres 

vivos, discutir a propriedade da terra e os proble-

mas que o uso de veneno causa pra quem trabalha 

com a agricultura. 

Nessa perspectiva a dinâmica se dá de modo 

simplificado da seguinte forma: materiais recicla-

dos são reaproveitados (como garrafas pet que dão 

forma aos canteiros) e os restos orgânicos da cozi-

nha (como as cascas de frutas e as folhas de verdu-

ras) adubam a terra junto com o esterco de cavalo e 

a criação de minhocas.  
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possíveis: representativa, individual ou organiza-

ção popular; para cada via uma narrativa foi elabo-

rada pelo CQM e debatida com os estudantes. Den-

tre outras atividades, foi marcante também, a reali-

zação de interpretação da música “Até quando es-

perar?” do grupo Plebe Rude, e a discussão sobre a 

relação dos problemas levantados pelos estudantes 

além da divisão de classes do sistema capitalista. 

 

Análise das atividades realizadas e  

expectativas:  

Conforme apresentado, o projeto tem por 

característica apresentar aos jovens uma concepção 

histórica das lutas e modos de organização política, 

mas que tal compreensão não fique apenas no as-

pecto de apreensão desses conteúdos. O processo 

de formação almeja uma assimilação dos conteú-

dos que seja traduzida numa compreensão dos fe-

nômenos cotidianos em que os jovens estão inseri-

dos. Nesse sentido, temos por expectativa subsdiar 

e instrumentalizar os participantes em direção a 

uma organização dentro do seu próprio espaço (a 

escola) para que se concretize o desenvolvimento 

de melhores condições do local que ocupam; a fim 

de que experimentem outras formas de organização 

política (para além da forma representativa, por 

exemplo) e se vejam como sujeitos históricos capa-

zes de através de suas lutas obterem conquistas.. 

desses conteúdos. O processo de formação almeja 

uma assimilação dos conteúdos que seja traduzida 

numa compreensão dos fenômenos cotidianos em 

que os jovens estão inseridos. Nesse sentido, temos 

por expectativa subsdiar e instrumentalizar os par-

ticipantes em direção a uma organização dentro do 

seu próprio espaço (a escola) para que se concreti-

ze o desenvolvimento de melhores condições do 

local que ocupam; a fim de que experimentem ou-

tras formas de organização política (para além da 

forma representativa, por exemplo) e se 

vejam como sujeitos históricos capazes de 

através de suas lutas obterem conquistas.  7 

1) Refletir sobre questões do processo de 

construção e dinâmica das condições de vida dos 

jovens e trabalhadores, considerando a realidade 

de estarem inseridos em uma sociedade dividida 

em classes antagônicas.  

2) Discutir sobre os desdobramentos desse 

trabalho em uma sociedade capitalista neoliberal, 

com crises estruturais tanto de ordem econômica 

como de ordem política.  

3) Através da apropriação de conhecimen-

tos construídos historicamente, contribuir para o 

desenvolvimento do pensamento crítico, possibili-

tando o interesse em desenvolver ações de cunho 

organizativo que tenham por objetivo modificar a 

realidade e o local em que estão inseridos.  

4) conhecimento sobre o histórico e a im-

portância do engajamento estudantil em espaços 

de sua categoria tais como grêmios e\ou outras 

organizações. 

O Projeto de Formação Política organizado pelo 

Coletivo Quebrando Muros, realizado junto a jo-

vens de classes populares (filhos de trabalhadores, 

futuros trabalhadores e em alguns casos, trabalha-

dores), tem por finalidade instrumentalizá-los a se 

apropriarem de conhecimentos teórico-práticos, 

visando o desenvolvimento de sua autonomia polí-

tica. As atividades que o grupo vem desenvolvendo 

são formativas no horário de aulas na Escola Ma-

noel Ribas, com alunos do nono ano do Ensino 

Fundamental e do primeiro ano do Ensino Médio.  

Desde o início do ano letivo, temos acompanhado 

os alunos com atividades de 50 minutos, duas ve-

zes por mês. A demanda passada ao coletivo é a de 

contribuir para que os alunos se apropriem da for-

ma organizativa de Grêmio Estudantil e reconhe-

cendo a importância desse espaço de categoria, 

utilizem-no como ferramenta para inserir a política 

dos estudantes na escola de maneira combativa. 

Os jovens participantes das atividades de 

formação política possuem idade entre 13 e 17 a-

nos. A metodologia utilizada para a realização das 

discussões não se baseia no princípio de autorida-

de, ao contrário, tomamos em nossa prática as re-

flexões realizadas pelos teóricos libertários em e-

ducação, que postulam o anti-autoritarismo en-

quanto um dos princípios fundamentais de qual-

quer projeto educativo libertário. Esforçamo-nos 

para romper com a relação professor-aluno predo-

minante no modelo de educação capitalista formal 

e, acima de tudo, buscamos atuar de forma hori-

zontal. Para isso, dividimos os alunos em grupos, 

para troca de experiências e de conhecimentos a-

través de oficinas, de práticas artísticas e de discus-

sões sobre a comunidade em que vivem.

Abordagem dos conteúdos pedagógicos e 

da prática militante: 

Partindo da demanda concreta, a formação 

tem a pretensão de discutir e refletir sobre questões 

do processo de construção de consciência de clas-

se, sobre identidade comunitária, organização polí-

tica e poder popular, objetivando a formação de 

indivíduos conscientes do próprio papel na cons-

trução da sociedade em que vivem. Essa tomada de 

consciência pode surgir através do estímulo e da 

orientação dos alunos a participarem politicamente 

da construção dos espaços em que se inserem. Nes-

se sentido, as relações ocorrem inicialmente na 

escola. Entretanto, como o processo da prática po-

lítica é pedagógico, a participação política destes 

indivíduos poderá, gradualmente, ampliar-se para 

outras esferas (o bairro, locais de trabalho). 

 A participação política nos locais de inser-

ção social é um instrumento básico para a constru-

ção de indivíduos comprometidos com a transfor-

mação social e conscientes dos meios e princípios 

a serem utilizados para realizá-la. Da mesma forma 

que o modelo de educação está posto na sociedade 

capitalista, esse projeto de formação política não é, 

nem objetiva ser, neutro. Está comprometido com 

a introdução de valores libertários no cotidiano dos 

indivíduos que compõem todos os grupos sociais, 

em especial dos alunos da Escola Estadual Manoel 

Ribas. 

 A educação na sociedade capitalista atende 

aos interesses da classe dominante, a burguesia. As-

sim sendo, ela está colocada sob uma perspectiva de 

manutenção do estado atual e, diante disso, cria in-

divíduos que  irão se submeter a esse estado da rea-

lidade, sem contestar, questionar ou criticar. Não se 

ensina, portanto, o potencial de atuação política e 

empoderamento que cada indivíduo possui, nem a 

força e importância da organização para uma trans-

formação concreta da realidade. Esse tipo de política 

se concretiza através da propaganda de valores que 

favorecem o sistema atual, como o individualismo, a 

competitividade, o respeito aos valores tradicionais, 

o patriotismo e o nacionalismo. Para isso, estimula-

mos através da educação a solidariedade de classe, 

pois se trata de um aspecto fundamental no processo 

de tomada de consciência de classe e, também, da 

prática política revolucionária. 

Concordamos com Silvio Gallo (1996) quando su-

gere que “nós não somos os preceptores, mas sim os 

precursores do povo. A educação deve consistir em 

ajuda direta para despertar toda a energia revolucio-

nária de que cada um é capaz”.   

 
O desenrolar das atividades: 

As atividades realizadas no processo de Formação 

Política são pautadas por dois eixos centrais: 1) Tra-

balho; 2)Lutas e organização política. 

A discussão sobre Trabalho deve ser dirigi-

da à reflexão e à clarificação das relações de traba-

lho existentes, tanto quanto às consequências na 

vida dos indivíduos. Os orientados devem ser alerta-

dos sobre a exploração existente no trabalho; as se-

parações existentes entre concepção e execução do 

processo produtivo, da fragmentação do trabalho 

que gera desigualdades nas relações de trabalho que 

se expandem à sociedade. São abordadas também 

reflexões sobre os diferentes modos de produção 

historicamente existentes, trabalho alienado; proces-

sos de dominação; ideologia.  

A discussão sobre Lutas e organização política 

objetiva fornecer um panorama histórico das lutas 

dos trabalhadores em diferentes épocas e lugares; 

debater a respeito de conquistas que se deram por 

meio de ação coletiva e organizada; elaborar os  

conceitos de organização política tais como: ação 

direta, federalismo, apoio mútuo, democracia parti-

cipativa e democracia direta. As atividades já reali-

zadas na escola tiveram num primeiro momento ca-

ráter diagnóstico da comunidade e realidade dos 

estudantes. Foram levanta-dos os problemas que 

eles sentem tanto no ambiente escolar quanto na 

comunidade, os quais foram organizados através de 

imagens  (fotografias tiradas pelos estudantes),  e 

descrever as próprias percepções sobre o histórico 

da vila e da escola. Outra atividade realizada foi o 

debate das formas de solução desses problemas, e 

descrever as próprias percepções sobre o histórico 

da vila e da escola. Outra atividade realizada foi o 

debate das formas de solução desses problemas, em 

que os militantes do CQM apresentaram três vias 



A Outra Campanha é uma articulação aberta aos grupos, mo-

vimentos e companheiros interessados em construir uma ou-

tra forma de fazer política, com base no protagonismo e na 

luta popular. Inspirada em “La Outra Campanã”, um movi-

mento popular impulsionado pelos Zapatistas no México, em 

junho de 2005, que se propuseram a fazer política para além 

das eleições.  

       Objetiva construir os movimentos sociais e alcançar as 

transformações desejadas a partir da organização e luta popu-

lar, baseada num modelo que se dê de baixo para cima, sem 

depender de burocracias ou instituições, muito menos de po-

líticos profissionais que só fazem promessas e não trazem as 

mudanças de fato. 

       Neste ano em Curitiba, foi o Coletivo Quebrando Muros 

quem construiu A Outra Campanha, através da divulgação de 

sua proposta por meio da distribuição de panfletos, explican-

do sobre o que é a AOC. Convidaram também para dois de-

bates sobre este tema, que foram realizados na UFPR. O sal-

do destas atividades foi bastante positivo, visto que foi o pri-

meiro ano de A Outra Campanha em Curitiba e que, apenas 

uma organização a construiu (o CQM). Entretanto, a nossa 

perspectiva é que, para as próximas eleições, mais organiza-

ções componham e construam a AOC em Curitiba, assim 

como em todo o Brasil, porém entendemos que isso é um 

processo e que estamos no estágio inicial. 

 

        Nacionalmente, A Outra Campanha foi construída nos Estados do Paraná, Mi-

nas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Pau-

lo, Alágoas e Espirito Santo. De forma geral, suas atividades foram desde atos em 

conjunto com outras lutas populares até intervenções urbanas e debates públicos. As-

sim como no Paraná, e em especial em Curitiba, a AOC foi organizada nos outros 

Estados por organizações e grupos políticos que não concordam com a democracia 

representativa e que não acreditam que é por meio das vias eleitorais que se darão as 

tranformações sociais desejadas, mas pela luta direta e cotidiana do povo.  
  

           

 

 O Coletivo Quebrando Muros começou, em agosto de 2012, a promover um cursinho pré-vestibular de caráter popular no Colégio Manoel Ribas.         

O objetivo do cursinho é auxiliar estudantes que desejam entrar numa Universidade Pública. Além do conteúdo do vestibular também pretende debater 

de maneira crítica o que é passado em sala.  

 O cursinho foi batizado de Ação Direta porque desejamos transformar a realidade com as próprias mãos. Assim, através de Assembleias de Tur-

ma, nos últimos três meses, discutimos e decidimos junto com os nossos estudantes questões como: a grade horária, dinâmica, avaliação das aulas e o 

cuidado com o espaço da escola. Pensamos em futuramente discutir os problemas da comunidade, junto aos estudantes e moradores. 

 As aulas do Cursinho Ação Direta acontecem todos os sábados no Colégio Manoel Ribas, das 13h às 18h - com aulas de Língua Portuguesa, In-

terpretação de Texto, Redação, Matemática, Física, Química, Geografia, História e Biologia. Em 2013 as aulas começarão no início do ano, convida-

mos você a participar, seja estudando ou dando aulas! 

 

* O nosso endereço eletrônico é: cursinhoacaodireta@gmail.com  

* E nossa página na internet: cursinhoacaodireta.wordpress.com  

 

Aos sábados das 13h às 18h no Colégio Estadual Manoel Ribas (Rua Guabirotuba, 600 – Vila Torres, Prado Velho)!  

8 


