
 
 

Os tempos são outros. E os erros?¹ 

Um breve olhar autônomo sobre a luta contra o aumento das passagens em Recife 
 

Difusão Libertária 

Janeiro de 2011, conforme leitura apresentada na edição anterior deste jornal, a 

passagem mais uma vez aumentou na cidade do Recife. E como já vinha sendo feito, despois 

de 2005, sempre em período de férias letivas, uma estratégia que vem se mostrando favorável 

ao consórcio de transporte do Recife e à classe política, que também se favorece com estes 

abusos. Como não poderia deixar de ser, jovens, em sua maioria estudantes, mais uma vez, 

assumem o protagonismo nas ações que buscam forçar a redução. 

O ano de 2005, a experiência de revolta contra o aumento deixou algumas lições e o 

objetivo deste texto é contribuir para pensar quais foram desconsideradas, quais foram postas 

em prática e, sobretudo, levantar possíveis caminhos para essa nossa luta.  

Antes de levantarmos algumas destas lições, retomaremos um pouco do contexto de 

2005: já era o 7º ano do Governo Jarbas Vasconcelos, de negligência às urgências sociais e 

dedicação à “requalificação de infra-estrutura”, enquanto que, havia um apelo popular do 

governo Lula com seus programas sociais - que, ainda em seu terceiro ano, sinalizava com 

indicativos de um “real crescimento do salário mínimo” - e ainda no município tínhamos uma 

prefeitura também sob o comando de um petista.  

Era um governo (do estado) definhando, desgastado com a população e a classe 

política parlamentar e partidária de toda categoria, do centro a esquerda. Este desgaste vai 

resultar no abandono do governo por parte de Jarbas, em março de 2006, sob o argumento de 

concorrer a uma vaga ao senado, deixando o bode-expiatório, Mendonça Filho, pra cumprir o 

papel de Judas no linchamento que se ampliava. Tendo este contexto como apoio, 

apresentemos alguns pontos que representam, pra nós, lições políticas. 

 
Nós, autônomxs, precisamos nos organizar... 

Em 2005, indivíduos de postura libertária ou autônoma se encontraram no seio das 

manifestações e foram afinando suas ações. Organização não existia. Destes encontros, 

nasceram e se fortaleceram iniciativas: o próprio Estilhaço é filho, indireto, deste processo. 

Agora em 2011, minimamente pautados nessa lição, cria-se o Comitê Contra o Aumento para 

organizar manifestações. Este espaço de confluências, antes do anúncio do aumento das 

passagens, existia como instrumento para protestar contra o aumento do salário dxs 

parlamentares. Aos poucos vai se fundir e ganhar uma nova cara. 

__________  

¹Texto escrito para a edição especial , exclusivamente virtual,  do periódico ESTILHAÇO, Ano #01, N° 01 ½ 
do outono de 2011.  



 
 
 
Partidos e entidades estudantis... NÃO! 

Em 2005, estes grupos, em muitas ocasiões, tentaram dar o tom, manipular e abrir 

negociações furadas com o governo do estado e a antiga Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos (EMTU). Agora, imaginemos que, se naquele contexto em que o governo 

era um adversário generalizado às entidades estudantis (ligadas a UNE e por sua vez ao partido 

do Governo Federal e da Prefeitura do Recife) elas atuaram por vias que visavam diminuir a 

mobilização, imagine hoje, com Governo Federal, Municipal e um fortíssimo aliado no governo 

do estado que teve cerca de 82% dos votos válidos a seu favor nas ultimas eleições!?  

O referido comitê, composto por indivíduos, passa a abarcar em seu seio partidos e 

suas organizações estudantis. Estes não são xs ditxs governistas, mas xs de uma esquerda de 

intenção revolucionária, que não abrem mão de certas práticas e posturas próprias que 

privilegiam seu programa político em detrimento da luta social. Ingênux aquelx que espera que 

abram. A lição de se organizar foi percebida e levada em consideração, mas a da autonomia 

não.  

Somos povo e é isso que nos interessa! 
Não perceber a importância da autonomia coletiva, fragilizou as ações e o potencial 

de mobilização, o que levou a construir alianças estéreis. Acreditamos que o papel de um 

comitê, como organização pontual e passageira, é instigar ações, problematizar a situação e 

estar pronto pra entrar no espírito da população que se dispõe a gritar pelo que lhe pertence. 

Sua função deve ser educativa, não porque se propõe a ensinar alguma coisa, mas por poder 

apontar caminhos possíveis pelos quais se constrói uma luta, neste caso, a luta contra o 

aumento das passagens. Não ter isso como foco e objetivo eleva a preocupação em buscar 

alianças com entidades estudantis ligadas à falida UNE, como a UESPE, que há anos também é 

aparelhada por um grupo político, o mesmo que recentemente, por meio de um golpe, tenta 

tomar a presidência do DCE na UFPE. Tudo isso negligenciando o que é mais importante: criar 

um terreno pra que a luta se desenvolva. Por mais que a intenção seja revolucionária, os 

caminhos traçados são antagônicos; por mais que sejam entidades “estudantis”, já não servem 

ao real interesse dxs estudantes. E cogitar aliança tática com esses grupos é abrir mão da 

autonomia, negligenciar aprendizados históricos e reforçar o papel danoso que cumpriu a 

existência de organizações partidárias dentro do Comitê. É a politica de organizações em 

detrimento de uma política de base!  

 

Os tempos mudam e nós devemos avançar! 
Em 2005, já dissemos, o contexto era outro, todxs, das forças de intenções 

revolucionárias às de centro-esquerda, estavam na rua: a multidão facilitou a integração de 



 
 
trabalhadorxs que saíam do serviço e que não estavam preocupadxs em chegar em casa cedo, 

como todos os dias. Era o momento de extravasar contra todas as chicotadas daquele governo. 

O aumento foi autorizado em período de aulas, o centro da cidade estava cheio de estudantes 

e aproximava-se a euforia de fim de ano.  

Já agora, em 2011, o cenário apresenta-se favorável a um refluxo. Os partidos e suas 

militâncias “de bem” com os governos; nós, trabalhadorxs, nos sentimos exploradxs como 

sempre, mas já não recebemos as mesmas chicotadas, ao contrário, ouvimos todos os dias 

canções de ninar, como “empregos em alta!”; “Desenvolvimento econômico”; “Educação de 

qualidade e computador pros professores”.  E, por fim: “Faz tempo que a passagem não 

aumenta mesmo. E pra compensar o salário vai aumentar. Dá no mesmo e o caminho é esse. 

Sem falar que a Copa do Mundo vem aí!”. 

Dentro deste contexto, o foco de organizações sociais como um Comitê não deve ser 

em construir grandes atos, ou estar apelando pra isso por meio das tristes alianças. Mas, de 

outra maneira, deve inspirar combatividade. E não é nada combativo fazer um ato que entrega 

uma carta e marca reunião, sem nem ter a força simbólica de ações  como estas. Que exemplo 

queremos dar com isso? Que combatividade de gabinete é essa? Os atos simbólicos são 

importantes, mas precisam ser construídos com clareza do seu alcance e repercussão social, 

bem como o quanto inspiram a força transformadora do povo organizado na luta. Algumas 

ações combativas e mais diretas foram levadas a cabo, mas bem “insignificantes” diante da 

quantidade de panfletagem e ato de tranca rua, o que parece ser a prioridade dxs partidárixs, 

em detrimento da radicalidade, de ações diretas que mexam na ordem presente. 

Esta análise não é feita do ponto de vista de uma merx observador/a, mas do ponto 

de vista daquelxs que se dispuseram a tentar construir uma alternativa combativa e autônoma 

durante esses últimos meses. Que estiveram nas reuniões, nos atos e nunca abriram mão de 

seus posicionamentos, questionamentos e contribuições. Não estamos falando inverdades 

nem verdades absolutas, nem nada que já não tenha sido dito no âmbito do Comitê Contra o 

Aumento das Passagens. A diferença é que agora apresentamos publicamente nossa leitura, 

nossa perspectiva de atuação nesta luta e nossas propostas. 

 

Algumas situações que evidenciamos durante todo o tempo e buscamos problematizar: 

• A fusão de duas bandeiras de lutas (o aumento dxs parlamentarxs e das passagens) 
não cria foco;  

• Grande número de reuniões e atividades (atos principalmente) em horários que 
fragilizavam a possibilidade de participação mais ampla;  

• Existência de muitas atividades em um curto espaço de tempo, acarretando num agir 
tarefeiro, sem muita clareza do seu real poder de alcance;  



 
 

• Não conseguir se constituir como um espaço, deveras autônomo e horizontal, dando 
abertura a práticas de funcionamento velhas conhecidas do espaço amorfo do 
Movimento Estudantil; 

• Um formato rígido de reunião, com um “assembleismo inoperante” que cria a falsa 
sensação de democracia direta e participação; 

 

Esperamos que nesse novo passo, rumo à construção de um fórum permanente de discussão 
e ação pela mobilidade urbana, possamos pôr em prática velhas e novas aprendizagens: 
 

• Estabeleçamos foco na causa da mobilidade urbana;  

• Nos esforcemos num trabalho de base, autoformativo, inclusive, mais abrangente nas 
periferias; 

• Que seja um espaço de participação de indivíduos e organizações populares e 
autônomas; 

• E tendo como princípio de atuação a ação direta, ou seja, não esperarmos que façam 
por nós. Que façamos! Sem apadrinhamento financeiro ou manual de partido nenhum.  

 

Os tempos são outros e pela confiança que devemos ter em nossa força, enquanto povo que 

luta organizado, os erros não podem ser os mesmos. 


