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2005: o amanhã vai ser maior!¹.  

Difusão Libertária 

 É curioso notar, depois de tanto tempo (05 anos, pra ser mais exato), como o quebra-quebra 

dos ônibus que ocorreu em 2005, em Recife, dialoga de um modo estranho com o que já vinha 

acontecendo antes no Brasil e quem sabe no mundo. Os protestos anti-globalização do começo da 

década geraram coisas como o Centro de Mídia Independente (CMI), que se enraizou no Brasil 

inicialmente no sul e, com esses protestos, tomou gás por aqui, em Pernambuco. Afinal, se não fosse o 

CMI, qual outro canal haveria para escoar informações acerca do que estava acontecendo? A mídia 

comum (corporativa e burguesa)? Piada. E é engraçado como outros quebra-quebras contra o aumento 

de passagens igualmente se desenrolaram pelo país afora pouco antes, tendo como detonador mais 

importante e inicial Florianópolis. E mais engraçado ainda como tudo isso confluiu em Recife sem que 

nos déssemos conta, quase que “sem querer, querendo”. 

  Não, não foi graças ao movimento estudantil que aquilo tudo aconteceu, como preferiram 

pensar alguns acadêmicos na época. Pode até ter sido puxado por ele, mas o transcendeu. Até porque 

se do movimento estudantil dependesse, este teria sido apenas mais um protestinho com faixas até o 

palácio do governador e pronto. 2005 ultrapassou o protocolo. Na verdade, a faísca do detonador 

estava sendo forjada em debate sobre radicalização ou não dos futuros protestos dias antes numa ONG, 

a qual congregava algumas pessoas que nutriam, ou já haviam nutrido, simpatia pelo pensamento 

libertário e/ou anarquista, assim como alguns/algumas garotxs que se mostravam de alguma forma 

insatisfeitxs com a política tradicional. Porém, lá estavam os partidos eleitoreiros de ocasião, além de 

ongueirxs de todo tipo. Tanto assim foi que a reunião acabou tomando um rumo que insatisfez àquelxs 

que queriam algo mais efetivo, que intentavam dar uma resposta na mesma moeda à burguesia dona de 

toda a frota da Grande Recife (exatamente 5 famílias) e à politicagem estatal. Era clara a desorganização 

daqueles que intentavam radicalizar. Mas seriam eles os que levariam os acontecimentos para uma 

outra direção... . 

    No 'Dia D', após a debandada do carro-de-som das entidades estudantis, alguns poucos 

ficaram em meio a Conde da Boa Vista e fecharam a rua - entre eles, pessoas que no dia anterior 

estavam naquela ONG. Com ato tão simples, um novo rol de fatos inéditos foi deflagrado. A noite 

chegou, ônibus passaram a ser pintados por grafiteiros, horas se passaram sem que o impasse fosse 

resolvido, a polícia olhava a tudo atônita, a TV gravava, cobradores e motoristas demonstravam apoio 

contra seus exploradores e a revolta, como uma onda, ia se alastrando. Primeiro a Ponte Duarte Coelho, 

com pneus sendo murchos um costume durante todo o levante. Depois a Rua da Aurora sendo 

paralisada. Já próximos a Ponte Princesa Isabel, confronto com motoristas de carro. Manifestantes 

fugiam da polícia. O Choque então apareceu, com bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio já nas 

imediações do Parque 13 de maio... . 

O primeiro busão foi quebrado. 

E nos dias que se seguiram, assim como ele, dezenas de outros. . 
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  Em meio à escuridão e aos barulhos que madrugada adentro tomavam conta do “Centro” da 

cidade, o CMI noticiava. E assim continuou a fazer durante todo o resto. Aqui, o CMI finalmente tomava 

corpo. 

 No dia seguinte ao estopim, mesmo com a desaprovação da grande mídia, a população apoiava. Para se 

ter uma ideia, ao serem indagados por um radialista 'pego de calças curtas', anônimos demonstravam 

sua insatisfação com os abusos do poder em um programa que, obviamente, ia contra tudo aquilo. 

Porém, o povo não se exprimia apenas no rádio: tomava as ruas também. Muitos eram os estudantes, 

sem dúvida. Mas muitos também eram os comerciários, transeuntes, moradores de rua, moradores dos 

edifícios das redondezas, gente que se aglomerava ao descer dos ônibus, trabalhadores de diversas 

ordens... Ao contrário do que insistia em dizer a grande imprensa, aquela não era uma agitação tão-

somente estudantil. Por trás de ato aparentemente tão inocente, pode-se dizer que havia uma intenção 

oculta. Afinal, circunscrever, delimitar uma revolta é forma comum de reduzi-la e enfraquecê-la diante 

de espectadores salvaguardados em seus sofás. 

  “15 centavos é roubo” era um dos slogans daquele instante dentre outros, como “Diminuição é 

pouco: passe-livre já!”. Porém, nem tudo eram flores. À época, a passeata terminou por ser dirigida / 

controlada por carros-de-som sob a direção de organizações políticas que viam, naquele mote, uma 

forma de se projetar, como de costume, demonstrando a inexperiência e imaturidade do período  

ilustrando: um elemento, mais especificamente do PSOL, chegou, por ex, a se candidatar a governador 

pegando carona em 2005... A verticalização do carro-de-som sobre a marcha era patente. Em avaliação 

retrospecta, podemos dizer claramente que seu uso não foi e não é neutro, sem interesses, 

especialmente quando notamos que, em destaque, alguns poucos acabavam por roubar o tempo de fala 

de uma maioria tratada como rebanho. E isso não é privilégio ou do PCdoB ou do PSOL ou do PSTU ou 

do PT ou do PCR, assim como de suas agremiações representativas de classe ou segmento. Em cima do 

dito-cujo, tendo a oportunidade, todos agiam e agem do mesmo modo, são iguais, farinha do mesmo 

saco. Contudo, a “culpa”, se havia, estava mais naqueles que se mostravam incomodados, como alguns 

se mostravam. Hoje, pode-se dizer, não havia uma organização que fizesse frente a esse tipo de inimigo, 

ainda. À época não se passou pelas cabeças a singela ideia de implantar formas mais simples e 

horizontais de dar coesão a uma passeata, como uma batucada, por exemplo, como ocorria em alguns 

lugares onde a “Ação Global entre os Povos” intervinha. Os protestos anti-globalização estavam aí para 

ensinar a todos acerca de “novos” métodos a serem usados em manifestações. Inclusive algumas de 

suas táticas, de um modo ou de outro, já eram conhecidas aqui no Brasil. Falhas de um período em que 

tudo ainda estava por se fazer, em que as primeiras afinidades estavam sendo arregimentadas, em que, 

por isso mesmo, na correlação de forças, a parte insatisfeita era a parte mais fraca. 

  Com o fim dos protestos, um bom número de pessoas ainda se juntaria ao PSTU para a 

formação de um “Comitê a favor do Passe-livre”. Com as claras desilusões que isso naturalmente 

geraria, houve um racha em que boa parcela fundou o “Movimento pelo Passe-livre” (MPL) no Recife. 

Afinal, apesar de serem as primeiras experiências de muitos, havia um claro incômodo com aquele 

modelo engessado e controlador comum aos partidos políticos e seus organismos. O MPL fora uma 

organização criada no sul, após os protestos de 2004 em Florianópolis (a “Revolta da Catraca”, como 
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ficou conhecida), e que possuía um nítido modo anti-autoritário de organização (autogestionário, 

federalizado, etc) que gerava uma clara empatia nos fundadores descontentes de então. Muitos se 

conheceram melhor a partir de sua instituição por aqui. . 

  O MPL deixou de existir. Porém, sob o rastro dos aumentos, que vez ou outra insistiram em 

acontecer, novos grupos surgiram, ao sabor dos tempos. Alguns inclusive ainda hoje atuam e de alguma 

maneira são filhos destes momentos naturais de insurgência. E há em diversos destes coletivos que 

eclodiram aqui e acolá alguma aproximação com princípios caros ao anarquismo, como a autogestão, o 

federalismo, a descrença com relação aos partidos e suas vias eleitoreiras de legitimação, a crença de 

que a política se faz nas ruas, no protagonismo dos movimentos e não nos parlamentos (ação direta) e 

por aí vai. Em alguns casos era uma proximidade declarada, em outros implícita - por isso o uso genérico 

em alguns desses coletivos da palavra “libertário” ou “autônomo”. Mas uma coisa era certa: o caminho 

estava aberto e o que era um riacho, está emvias de se tornar um novo rio. . 

  É neste sulco que nós do Difusão nos encontramos e hoje somos devedores. Nele seguiremos. . 

 2005 trouxe algumas conquistas. Talvez a mais explícita e que ainda permanece seja a do pagamento de 

meia-passagem aos domingos, em toda a Região Metropolitana do Recife. Antes dos protestos, a 

carteira de estudante só podia ser usada até a meia-noite. Após, passou a valer aqualquer hora. Mas 

talvez uma das conquistas mais importantes tenha sido a cautela evidente das empresas em aumentar a 

tarifa. Pelo menos não naquela velocidade. Antes de 2005, em cerca de apenas 3 anos (ou menos) a 

passagem havia aumentado o dobro(!). . 

  Por outro lado, o controle igualmente aumentou, na mesma proporção. Câmeras passaram a 

fazer parte do dia-a-dia dos recifenses, tanto nas ruas do Centro quanto dentro dos próprios ônibus (o 

que dificultou a vida dos mais carentes, que muitas vezes, por não poderem pagar a passagem, 

negociavam com o cobrador e passavam por baixo da catraca). Grades foram colocadas no novo projeto 

urbanístico da Conde da Boa Vista, exatamente nos lugares mais dramáticos daquela revolta ou das 

novas revoltas que surgiram devido aos novos aumentos. . 

  Ademais, tudo indica que haverá aumento ainda no início de 2011. Alguns indícios: houve 

aumento de salários de cobradores e motoristas (o que, obviamente, mexe no vespeiro empresarial, ou 

melhor, nos cofres públicos); já estamos próximos de 2 anos desde o último aumento (2009), o que é 

um tempo considerável, algo que não ocorreu ainda por ter sido 2010 ano de eleição para governador; e 

para coroar, já foi notícia que os empresários intentavam, ainda este ano (2010), um aumento de cerca 

de 50%(!). 

  E ai, vamos inflamar ou ficar inflamados? 

 

 

 

 

 

__________  

¹Texto escrito para a segunda edição do periódico ESTILHAÇO, de dezembro de 2010, ano 01 n#01.  
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Dia-a-Dia 
 

• 17 de novembro – Quinta-feira 
Voltando à rotina após um feriado, a população não 
ficou nada satisfeita com mais um aumento de 9,55% 
no preço das passagens.  
Desde as 15h00 bloqueios na Conde da Boa vista, 
além de outros pontos importantes, fazendo o  
Recife parar.  
O protesto durou até cerca das 23 horas. 
Balanço do dia:  

*17 pessoas detidas; * 01 Pessoa Ferida; * Mais de 
50 ônibus marcados pela raiva popular. 
 
 

• 18 de novembro - Sexta-feira 
No segundo dia de manifestações 
enquanto a mídia corporativa dizia: 100!  
Éramos cerca de 300! 

 A repressão policial foi enorme. Em 
frente ao Palácio do Governo uma 
assembleia aberta decidiu continuar o 
protesto.  
Na Avenida Visconde Suassuna a tropa 
de choque atacou a manifestação pelas 
costas. Alguns sindicatos da redondeza 
serviram de abrigo para os 
manifestantes, mas muitos foram pêgos 
por estarem encurralados. 

Primeiros relatos de prisões ilegais em quartéis e inicio do trabalho de inteligência da polícia 
com fotos e filmagens. 
Balanço do dia: 

*30 pessoas detidas; mais de 20 ônibus marcados pela raiva popular. 
 

• 21 de novembro – Segunda-feira 
O ponto de concentração do terceiro dia de 
protesto foi na Rua do Hospício em frente ao 
Ginásio Pernambucano. Agrupadas as 
primeiras pessoas a polícia cercou a 
concentração, “ninguém entra, ninguém 
sai!”. O cerco durou durante toda a tarde, 
em alguns momentos os manifestantes 
conseguiram driblar a polícia e chegaram a 
alguns pontos da cidade, gerando 
confrontos. 
A cidade estava em estado de sítio, policiais das mais diversas companhias circulavam pelo 
centro com armas em punho. A tropa de choque já não mais andava pela parte central da 
avenida Conde da Boa Vista e preferia a marquise dos prédios para se esconder dos objetos 
que eram lançados pelos moradores em solidariedade às manifestações. Na periferia, em Dois 
Unidos e Beberibe, também foi tenso resultando em alguns ônibus e carros avariados por conta 
de uma barricada de Pneus em chamas. 
Balanço do dia: 

*18 pessoas detidas; *01 pessoa ferida; alguns ônibus marcados. 
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• 22 de novembro – Terça-feira 
Dia das maiores repressões; vários atos 
descentralizados na Av. Caxangá, 
Encruzilhada, Centro, entre outros. 
À época, o tenente-coronel Meira(foto) 
liderando a tropa de choque invadiu a 
escola ETEPAM agredindo e prendendo 
professores e alunos que assistiam às 
manifestações. Alguns alunos ao serem 
colocados no camburão relataram que 
policiais  abriam uma janela e atiravam 
spray de pimenta  no interior do 
veículo.  
No centro, duas meninas foram 
esfaqueadas por um policial durante 
uma tensão entre polícia e 
manifestantes. Uma levou 10 pontos e  
a outra 15. 
Um militar reformado teve um cassetete quebrado em sua cabeça por questionar um PM que 
espancava um manifestante. Ele teve de ser encaminhado ao Hospital do Exército e quase 
sofreu um traumatismo craniano. 
Balanço do dia: 

*60 pessoas detidas; inúmeras pessoas feridas. 
 

• 23 de novembro – Quarta-feira 
Neste dia gritávamos 10.000 pessoas, 
enquanto as fontes oficiais diziam não 
mais de 3.000. 
O dia começou tenso com um carro de 
som apreendido pela polícia na Praça da 
Independência. Em seguida a 
concentração foi em frente à OAB, com a 
intervenção da ordem o carro foi 
liberado pela polícia e a marcha pôde 
começar. 
Passou-se pelos principais pontos da 
cidade com música, panfletos, faixas e 
palavras de ordem. 

 
 


