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  No Brasil inteiro, milhões 

de pessoas tomaram as ruas como 

não se via há décadas, tendo co-

mo principal pauta a luta pelo 

transporte, mas carregando nos 

braços outras inúmeras angústias, 

sonhos e demandas. Houve con-

quistas importantes que marcaram 

esse momento na história, mas 

que dá sinais de que não irá só 

ficar na memória, pois resgatou 

uma cultura de mobilização e lu-

ta! 

   Em março, aqui em Curiti-

ba, o prefeito Gustavo Fruet 

(PDT) ao contrário do que dizia 

em campanha, aumentou a tarifa 

para R$ 2,85, registrando um au-

mento de 50% em menos de 4 

anos, ao passo que o salário míni-

mo estadual aumentou apenas 

24,8% no mesmo período, lem-

brando que o aumento do preço 

do transporte público é um fator 

que afeta diretamente a inflação. 

O aumento buscou manter o lucro 

crescente das mesmas 5 famílias 

que administram o transporte pú-

blico de Curitiba e que é de péssi-

ma qualidade: ônibus abarrotados 

levam a trabalhadores e estudan-

tes para suas casas na periferia, ao 

passo que a prefeitura investe em 

ônibus caríssimos e que nada tem 

de sustentáveis aos cofres públicos 

(um Hibribus que leva 27 pessoas, 

custa o mesmo que um Biarticula-

do) para desfilarem em linhas que 

conectam o centro a bairros no-

bres. Tudo isso, somado a inúme-

ros outros problemas (saúde, edu-

cação, emprego etc.), vinham cau-

sando certo mal-estar, e promoven-

do o descrédito com a política par-

lamentar 

  Três meses depois, o aumen-

to da passagem chegou a São Pau-

lo, fazendo com que o MPL-SP 

convocasse atos, conclamando o 

povo às ruas (como sempre fez 

desde sua criação em 2005). Mas 

dessa vez, a repressão policial 

(velha conhecida dos movimentos 

sociais) ficou explícita, não permi-

tindo que a mídia de massas omi-

tisse os fatos: Imagens da ação vio-

lenta dos oficiais, e da resistência 

dos jovens lutadores se alastraram 

em cadeia nacional, fazendo com 

que milhões de pessoas (estudantes 

em sua maioria), tomassem as ruas 

como não se via há mais de duas 

décadas. Tantos anos sem histórico 

de lutas massificadas, mas de muito 

sofrimento, fizeram com que as pau-

tas fossem as mais variadas, mesmo 

tendo a passagem como um fio con-

dutor. Dentre elas estavam desde os 

justos gritos por saúde, transporte e 

educação, até pautas “enfiadas” pela 

cultura alienante da mídia burguesa 

como problemas morais, e redução 

de verba pública. 

  Aqui em Curitiba os atos foram 

claramente influenciados pela reper-

cussão midiática (em menos de uma 

semana, a quantidade de pessoas nos 

atos aumentou de 300 para 20 mil). O 

movimento foi marcado pela des-

crença com os partidos parlamenta-

res. Isso refletiu - de maneira negati-

va - no anti-paritidarismo, contra 

qualquer organização e nocivo às li-

berdades democráticas, mas também 

- de maneira positiva - no apartidaris-

mo, que permite a expressão de todas 

as ideias sem que uma domine as ou-

tras e na ação direta das ruas, que 

mostrou que é com organização e 

autonomia que se conquista as coisas. 

O oportunismo governista e 

das centrais sindicais pelegas (CTB, 

CUT, UGT) não conseguiu ganhar 

Uma breve análise do momento que vivemos 

expressão. O fiasco do Dia Naci-

onal de Lutas (majoritariamente 

tocado pelos sindicatos governis-

tas e sua base aliada) em que pra-

ticamente apenas as direções 

compareceram, demonstram a 

falta de força social dos sindica-

tos sem estrutura. Na perspectiva 

do transporte, a urgência por or-

ganização tomou corpo na Frente 

de Luta Pelo Transporte, organi-

zação autônoma que contou com 

militantes independentes e os va-

riados grupos de esquerda, que 

organizaram os atos, propagan-

das, assessoria a imprensa e nego-

ciações. Assim com muita luta, 

arrancamos da prefeitura R$ 0,15 

de redução no preço da passagem, 

legitimando um movimento pau-

tado na ação direta e na combati-

vidade, isto é, o povo lutando pe-

los seus interesses independente-

mente de estruturas burocráticas. 

A grande maioria dos que 

compuseram os atos, por conta 

dos anos nessa cultura alienante e 

conservadora, não estavam no 

tripé “necessidade, vontade e or-

ganização”, e por ser um movi-

mento de organicidade frágil, os 

atos se esvaziaram, a frente se 

dissolveu e o “gigante” parece 

voltar a dormir. Mas o legado 

desse histórico Junho está muito 

além dos R$ 0,15 conquistados: 

retomamos uma cultura perdi-

da há tempos, de ir para as ru-

as, mostrando que é com luta 

que se muda a vida. As recentes 

mobilizações dos profissionais da 

saúde que conseguiram barrar 

pontos relevantes do Ato Médico 

são um reflexo desse legado, que 

ainda deve dar força a muitas ou-

tras lutas.  

  Mas é necessário avançar. 

Retornar as bases, nas comunida-

des, nas fábricas, nos escritórios e 

escolas e lá nos organizarmos por 

melhores condições de vida. Afi-

nal, os problemas que indignaram 

o povo ainda estão aí e estão se 

acentuando, e quando tomarmos 

as ruas novamente precisamos 

estar mais organizados para que 

juntos consigamos avançar nas 

conquistas para construir um 

mundo mais justo! 
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As lutas travadas pelos setores popu-

lares no final da década de 70 foram 

fundamentais para a questão da mobili-

dade urbana e transporte coletivo, ocasi-

onando mudanças práticas importantes 

na gestão do transporte e proporcionan-

do uma maturidade maior do movimento 

combativo. 

Devido ao processo de abertura polí-

tica - fruto das lutas dos trabalhadores 

rurais e urbanos - houve um significati-

vo crescimento dos movimentos reivin-

dicatórios urbanos. Era comum a criação 

de associações de bairros, que tomavam 

um caráter de resistência e enfrentamen-

to contra o Estado.  

O movimento popular surge da união 

dessas associações de bairros e Comuni-

dades Eclesiais de Base (CEBs), que se 

propõem a fazer frente à repressão do 

estado e à exclusão política, social e 

econômica, bem como reivindicar me-

lhores condições de trabalho, moradia, 

saúde, educação e transporte. A luta pelo 

transporte ganha destaque ao longo do 

tempo, originando um movimento. 

 

Transporte coletivo a serviço de 

quem? 

Com a modernização agrícola muitos 

trabalhadores rurais migraram para a 

cidade em busca de melhores condições 

de vida. Decorrente disso, há um incha-

ço populacional urbano que obriga o 

governo a otimizar os espaços e melho-

rar o transporte, tendo 

em vista que o transporte coletivo serve 

como o meio essencial do transporte de 

força de trabalho.  

 No planejamento urbano proposto 

pela gestão Lerner em 1971 coube ao 

transporte coletivo ser o orientador de 

crescimento populacional dos bairros. 

Deste modo, o trajeto dos ônibus foi pen-

sado para valorizar as áreas ao entorno, 

demonstrando seu interesse na especula-

ção imobiliária. Na medida em que tais 

áreas eram capitalizadas por burgueses, as 

pessoas de baixa renda que viviam naque-

la região eram expropriadas e expulsadas 

para a periferia. 

Como se não bastasse, a modernização 

da infraestrutura recebeu investimento do 

Banco Mundial e do BNDES, favorecen-

do o aumento desse capital para os empre-

sários com a aplicação da receita do trans-

porte público no mercado financeiro, ob-

tendo altos rendimentos, que não resultou 

em nenhum retorno aos usuários. 

 A política de estado se mostrou nova-

mente favorável aos interesses da burgue-

sia quando garantiu a permanência das 

mesmas empresas responsáveis pelo 

transporte coletivo durante o período de 

1962 a 1991, sem que nenhuma licitação 

fosse feita. Fizeram, apenas, diversos con-

tratos de concessão que se prorrogaram 

em entendimentos ‘amigáveis’ entre os 

empresários e a prefeitura municipal. 

       Essas empresas, além de estarem pro-

tegidas pelos governantes, detinham um 

conhecimento técnico que pouquíssimas 

outras possuíam, sendo as únicas capazes 

de lidar com os ônibus com a tecnologia 

diferenciada como os de Curitiba. Todos 

esses fatores contribuíram para a formação 

de um oligopólio no transporte coletivo da 

cidade.  

O estopim: a luta pelo transporte! 

       Pelos aumentos abusivos na passagem 

de ônibus, má qualidade do serviço e ex-

clusão dos setores populares nas decisões 

que envolviam o transporte, foi no final 

dos anos 70 que teve inicio a luta pelo 

transporte coletivo, unindo movimentos 

sociais de base, sindicatos e pastorais. Ho-

rário integral e o congelamento das tarifas 

com a estatização do transporte coletivo 

eram algumas de suas pautas. A partir daí 

o transporte coletivo vai ganhando espaço 

na pauta de reivindicações e obtendo no-

vas conquistas. 

As reivindicações pela participação do 

Movimento Popular nas decisões referen-

tes ao transporte e na fiscalização das em-

presas foram negligenciadas por vezes, 

obrigando uma maior mobilização. Em 

1983, o movimento se organizou em uma 

grande manifestação que reuniu 15 mil 

pessoas no ginásio do tarumã, que possibi-

litou que então prefeito Maurício Fruet 

(PMDB) abrisse negociação. Inicialmente 

o prefeito tinha um discurso democrático e 

aberto ao diálogo, mas com a pressão dos 

empresários ligados ao transporte, decre-

tou aumentos na tarifa sem debate prévio 

com o movimento popular, quebrando seu 

compromisso com os segmentos popula-

res. 

Ficava claro ao movimento a grande 

força e poder de influência dos empresá-

rios sobre as administrações municipais. 

Houve então uma aliança com outras 

forças, como sindicatos e partidos políti-

cos de esquerda. Começava a se perce-

ber que o discurso da democracia parti-

cipativa dos partidos políticos não basta-

va para que o movimento social tivesse 

suas reivindicações atendidas.  

Outro aspecto fundamental que se 

fazia necessário para o movimento era a 

apropriação técnica sobre as questões do 

projeto de urbanização da cidade, tendo 

em vista que isso poderia potencializar a 

luta contra os tecnoburocratas. Iniciou-

se então uma ampla formação teórica 

dos membros do Movimento Popular, o 

que facilitou na negociação com a pre-

feitura municipal. 

       Tais acontecimentos propiciaram 

um salto de qualidade ao movimento, de 

modo que a pressão exercida na prefei-

tura foi tão grande quanto a dos empre-

sários. Finalmente, em junho de 1984, 

Mauricio Fruet cedeu aos protestos e 

baixou um decreto de verificação dos 

custos tarifários. Pela primeira vez o 

movimento popular teve acesso aos da-

dos contábeis das empresas de transporte 

coletivo da capital. 

     Evidenciou-se inúmeras irregularida-

des como o gasto de combustível, o pa-

gamento pessoal e na contagem de qui-

lômetros rodados. Além disso, a pressão 

do movimento levou, em 1987, o então 

prefeito Roberto Requião a anular os 

contratos prorrogados ilegalmente com 

os nove empresários do transporte cole-

tivo. 

     Foi na gestão de Requião em que 

foram concedidas atribuições legais à 
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Imagem retirada do arquivo digital da URBS 

Avenida João Gualberto na década de 60. 

No início da década de 80,  diversas ocupações, como a do Xapinhal, (egistrada na ima-

gem acima) estiveram mobilizadas pela circulação de ônibus nas periferias. 

Imagem retirada da galeria digital do Paraná Online 
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Antes da tempestade, vem a trovoada! 

 Os meses de junho e julho sacudi-

ram a conjuntura política do Brasil. Há 

pelo menos 10 anos não tinham mobiliza-

ções desta intensidade no Brasil (desde o 

fora Collor em 92). No dia 17 de junho 

tivemos o ápice de tal movimento. Ao 

longo destes meses de manifestações fo-

ram às ruas pelo menos 2,5 milhões de 

brasileiros, em pelo menos 438 cidades, 

somente em Curitiba foram cerca de 20 

mil pessoas ocupando as ruas.   

 As manifestações que iniciaram no 

mês de junho, em torno da pauta do trans-

porte, com mais força nas cidades de Por-

to Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Goiânia, ganharam inicialmente as man-

chetes de jornal pela suposta “violência” e 

“vandalismo” de seus manifestantes. Po-

rém, a tentativa da mídia burguesa de 

criminalizar o movimento fez somente 

por expor ao público em geral a violência 

que estavam sofrendo aqueles que ousa-

vam lutar pela redução das tarifas e pelo 

direito ao transporte. Os milhões de brasi-

leiros que acompanhavam no dia-a-dia as 

mobilizações, não só não engoliram as 

falácias da mídia sobre as manifestações, 

como se revoltaram com tal violência 

policial, desencadeando pelo Brasil intei-

ro manifestações de solidariedade. Afinal 

a questão que se colocava era muito deli-

cada, não somente estava em discussão à 

justeza ou não das tarifas, mas o direito 

dos e das brasileiros/as saírem às ruas e se 

manifestarem. É neste contexto que Curi-

tiba se inscreve nas manifestações, pois 

aqui a tarifa já havia subido a pelo menos 

três meses (o reajuste é de março) 

 Desse modo, aquelas manifesta-

ções que contavam com um número de 

pessoas que variava entre 5 mil (São Pau-

lo) e 10 mil (Porto Alegre), quando televi-

sionadas a violência contra os manifestan-

tes no intuito de criminalizar o protesto, 

serviram para desafogar um turbilhão de 

descontentamento nas ruas, pois agora os 

manifestantes colocavam não mais so-

mente a questão a tarifa, mas seu direito a 

livre manifestação.  

 Nesse sentido, as manifestações 

em prol do transporte que tomavam as 

ruas de algumas das capitais foram o pre-

núncio de algo muito maior que tomaria 

as ruas em cidades de todo o Brasil. A 

violência policial e a criminalização do 

movimento por parte da mídia tomaram 

efeito reverso e ao invés de fazer o movi-

mento refluir contribuiu para sua massifi-

cação. A luta pelo transporte serviu para 

sintetizar um sentimento de insatisfação e 

revolta da população que se tornaria ainda 

mais radical, afinal antes de toda 

“tempestade” vem uma boa “trovoada”. 

A tempestade 

 As manifestações de junho pelo 

transporte serviram para catalisar uma 

onda de descontentamento com a con-

juntura brasileira, somando várias de-

mandas políticas e sociais ao combate 

do aumento da tarifa. A violência polici-

al, que é uma realidade cotidiana de mi-

lhões de brasileiros, em especial as das 

áreas periféricas das cidades, tomou 

proporções absurdas nas manifestações e 

logo foi alvo de crítica por todo o país. 

 Em junho, grande parte das mani-

festações já não era mais somente pelos 

“20 centavos” (se é que um dia foi), mas 

também pelo próprio direito de se mani-

festar. Todavia, pouco a pouco o povo 

foi se sentindo à vontade para ir às ruas 

e desentalar as gargantas, levantar ban-

deiras e pautas que há anos vinham sen-

do reprimidas, a exemplo: a melhoria 

dos serviços públicos de saúde, educa-

ção, transporte; o fim do desperdício de 

dinheiro público com megaeventos 

(copa, olimpíadas, JMJ, etc.); a desmili-

tarização da polícia, que violenta traba-

lhadores e trabalhadoras todos os dias. 

Esse sentimento em geral pode ser resu-

mido pelo slogan aclamado nas ruas: 

“não é por 20 centavos, é por direitos!”. 

 Essas manifestações que se inici-

am com a temática do transporte têm um 

significado maior por contestar a con-

juntura política do país de forma profun-

da. Afinal, são 10 anos de governo do 

Partido dos Trabalhadores, tempo em 

que as reformas esperadas não vieram e 

os ataques à classe trabalhadora se inten-

sificaram. Como este governo não foi 

capaz de romper os laços com as classes 

dominantes (ruralistas, empreiteiros, 

capital imobiliário, megaempresários) e 

mesmo com partidos afinados a uma 

política conservadora como o PMDB. 

Pelo contrário, o que o governo PT fez 

foi cooptar os movimentos sociais exis-

tentes (UNE, CUT e MST), tirando de-

les suas forças de mobilização e de en-

frentamento ao capital, fazendo com que 

reformas conservadoras fossem imple-

mentadas com maior sucesso que no 

período anterior, a exemplo das refor-

mas universitária, previdenciária e traba-

lhista, intensificando as privatizações 

(aeroportos, portos, hospitais, etc.), ga-

rantindo lucros recordes aos banqueiros 

e implementando toda uma agenda de 

(contra) reformas que atacam as classes 

exploradas, como a ACE (Acordo Cole-

tivo Especial), permitindo que por 

“acordos” entre empresas e sindicato 

seja desrespeitada a CLT (Consolidação 

das Leis do Trabalhistas). Em resumo, 

tal governo, como é de se esperar, serviu 

aos fins do Estado e do capitalismo, ge-

rindo as contradições e crises, cumprin-

do seu papel direitinho na conciliação de 

classes com “migalhas” para os de bai-

xo, firmando um pacto com os de cima 

como “nunca antes na história deste 

de de estatização e se aproximando da poli-

tica neoliberal de privatização de estatais. 

 Assim, o movimento popular de-

sempenhou um papel fundamental na luta 

pelo transporte, demonstrando resistência 

aos grandes empresários, exercendo pres-

são sobre os governantes e apresentando 

vários saltos de qualidade no processo. 

Reconhecemos, porém, a dificuldade em se 

bater de frente com o sistema capitalista, 

diante sua força e capacidade de renovar 

táticas desmobilizadoras e de se reproduzir 

no poder. O histórico apresentado reforça a 

convicção de que não é através da demo-

cracia representativa que mudaremos a 

sociedade, visto que a representatividade 

favorece somente a classe dominante. As-

sim, a luta pelo transporte deve continuar, e 

não há outro caminho possível senão a or-

ganização popular.  

URBS para planejar, operar, e fiscalizar 

as permissões de exploração do sistema 

de transporte coletivo de passageiros. A 

medida, no entanto, mostrou-se favorá-

vel aos empresários, uma vez que não 

houve ruptura com a exploração do ser-

viço, além de que agora as questões tra-

balhistas eram transferidas para a res-

ponsabilidade da prefeitura, dificultando 

greves da categoria, ao mesmo tempo 

em que permitia que os empresários 

jogassem toda reivindicação salarial 

para o âmbito do poder publico local. 

       Assim, o mandato de Roberto Re-

quião no final da década 80 representou 

um período difícil para as manifestações 

populares. Primeiramente porque o con-

selho municipal de transportes foi pro-

positalmente inchado e não se reuniu por 

quase dois anos, permitindo o aumento 

das tarifas de forma autoritária. Acabou 

que no fim das contas a política de Re-

quião foi tão benéfica ao interesse dos 

empresários que esses nem reivindicaram 

à volta ao sistema anterior. Além disso, 

adotou uma prática de cooptação de repre-

sentantes do movimento popular em sua 

administração, de modo a desmobilizar o 

movimento popular combativo e diluir as 

lutas reivindicatórias. 

       Na posterior gestão de Jaime Lerner o 

retrocesso foi ainda maior; houve uma 

reformulação do Conselho Municipal de 

Transportes, acabando com a participação 

popular e a alteração do decreto da regu-

lamentação do transporte coletivo em prol 

dos empresários; deu-se fim à frota públi-

ca e houve concessão de tarifas aos em-

presários. Além disso, esses obtiveram 

parceria para conseguir empréstimo volu-

moso no BNDES, afastando a possibilida-

Não é por 20 centavos! 

É por tudo que nós trabalhadores sofremos todos 

os dias! 
Negras tormentas agitan los aires  

nubes oscuras nos impiden ver,  

aunque nos espere el dolor y la muerte,  

contra el enemigo nos llama el deber. 

(A las barricadas, CNT) 
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Saúde, educação, lazer, moradia 

são direitos universais. Porém, só 

temos esses direitos se pudermos 

acessá-los. Isso torna essencial a 

ideia de que o transporte público é 

um direito. Se o estudante tem que 

pagar para ir até a escola, ele tem 

mesmo direito à educação? Somen-

te tem direito aqueles que podem 

chegar até lá. O mesmo é válido 

para os hospitais, parques, praças, 

trabalho, etc. E os mais afetados 

nessa situação são as pessoas das 

classes sociais mais baixas, aqueles 

que têm de deixar de comer para 

poder trabalhar, ou que precisam ir 

a pé por não poderem pagar a tari-

fa.  

O transporte público, como é hoje, 

possui uma tarifa que é imaginá-

ria. Ela não tem base na realidade 

e nos verdadeiros custos do trans-

porte, é estipulada através de um 

acordo entre o governo e a em-

presa que o administra. O gover-

no entra com o subsídio da tarifa 

para reduzir o impacto no bolso 

da população, mas este subsídio é 

uma eterna disputa política entre 

o governo e a força do povo. Com 

a existência da tarifa no transpor-

te público, o povo paga duas ve-

zes, uma para o Estado por meio 

dos impostos que lhe são cobra-

dos e outra para os empresários 

que lucram em cima de um de 

seus direitos básicos, a mobilida-

de. Olhando para este problema, 

percebemos que o povo é explo-

rado duas vezes, primeiro pelo 

Estado e segundo pela burguesia. 

A ideia do transporte como mer-

cadoria é vendida e imposta pela 

mídia e pelo Estado, levando os 

usuários a acreditar que a existên-

cia da tarifa é natural. Mas não é. 

Existem diversas cidades onde a 

tarifa zero é uma realidade, ou 

seja, o transporte é um direito so-

cial e é publico, de verdade. No 

Brasil temos os exemplos de Por-

to Real, no Rio de Janeiro e em 

Agudos, no interior de São Paulo. 

Tarifa zero é possível! 

Vamos fazer uma comparação da 

tarifa zero com outros serviços. 

Não precisamos pagar para fazer 

matrícula ou ser atendidos em um 

hospital, os custos desses serviços 

estão presentes nos abusivos im-

postos que pagamos. A ideia é a 

mesma, ao invés de pagar todas 

as vezes que se entrar em um ôni-

bus, estaremos pagando o custo 

do serviço através do imposto. 

Isso é diretamente do interesse 

das classes mais baixas. Os traba-

lhadores não mais precisarão gas-

tar grande parte dos seus baixos 

salários para poderem chegar até 

o trabalho, e consequentemente 

terão uma melhora qualitativa do 

padrão de vida. 

 

Mas quem pagaria, então, o 

transporte sem a tarifa?  

Quem deve pagar o transporte é 

quem se beneficia dele, tanto de 

Tarifa Zero: Para o povo pa-

gar só uma vez! 

país” tinha se visto. A burguesia nunca 

havia avançado tanto em seus ganhos e 

passado por cima dos direitos sociais até a 

chegada do PT no governo. 

 Segundo pesquisas realizadas pelo 

IBOPE, 53,7% das pessoas foram às ruas 

pela melhoria do transporte público, 

40,5% pela redução da tarifa, 36,7% pela 

saúde, 30,9% contra os gastos contra a 

Copa e 29,8% por educação de maior 

qualidade. Em Curitiba mesmo 91% da 

população apoiava as manifestações e ao 

menos 56% são a favor da tarifa zero, e 

mais 61% não acredita que o valor de 

2,70 R$ é uma redução suficiente. As ruas 

não deixam dúvidas é por muito mais que 

20 centavos! 

 Com toda certeza não a diagnósti-

co melhor do governo e seus 10 anos de 

ataque às classes exploradas e cooptação 

dos movimentos sociais. Afinal tal políti-

ca custou muito mais caro para a popula-

ção que módicos 20 centavos. 

 

Mais uma vez: Organizar, organizar e 

organizar! 

 Frente a esta “tempestade” das 

ruas, a esquerda socialista não deve ter 

dúvidas de que o papel é organizar. Se 

em parte tais manifestações são um tanto 

espontâneas, e mesmo desorganizadas e 

confusas, às vezes suscetíveis a mano-

bras ideológicas da mídia burguesa, não 

é criminalizando o protesto (como fazem 

algumas forças até mesmo de esquerda) 

que superaremos tal quadro. É necessá-

rio o entendimento que estes 10 anos de 

governo PT fizeram por desmobilizar os 

instrumentos da classe (CUT, UNE e 

etc.) e descredibilizar as organizações 

sociais e políticas de esquerda por meio 

da cooptação em torno de seu projeto de 

poder do Estado. Por outro lado, a es-

querda tem pouquíssimo referencial de 

luta nestes setores que vão às ruas recla-

mar seus direitos. 

 Para nós do CQM existe um ca-

minho claro para tal quadro: organizar e 

organizar mais estes movimentos, em 

todas as suas perspectivas (sindical, co-

munitário, estudantil e agrário), onde os 

pelegos ainda dominam disputar espaço 

com eles, e onde não há organização 

organizar.  

 Nesta perspectiva não reclama-

mos mais que um lugar neste posto de 

luta, esta foi somente uma tempestade, 

“negras tormentas agitam os ares” e se 

avizinham de nós lutas ainda maiores.  

imagem 
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Durante uma palestra, 

Marcelo Pomar – um dos funda-

dores do Movimento Passe Livre 

– descreve uma situação ocorrida 

em São Paulo, nos anos 90. O 

secretário de transportes da épo-

ca, Lúcio Gregori apresentou o 

Projeto Tarif Zero, uma proposta 

para reformular a organização dos 

custos do transporte público. A 

ideia consistia em realizar a co-

brança indireta pelo transporte 

público, como se faz com os de-

mais serviços públicos (saúde, 

educação, coleta de lixo, etc.); 

cobrando mais dos setores mais 

beneficiados pelo funcionamento 

dos transportes, os empresários, 

isentando os passageiros. Através 

de uma reforma tributária, a tal 

proposta faria com que o trans-

porte público funcionasse com a 

lógica de “quem tem mais paga 

mais, quem tem menos paga me-

nos e quem não tem não paga”. 

Apesar de aprovada por 76% da 

população, a proposta foi rejeita-

da pela câmara dos vereadores. 

Durante o processo de rejeição da 

proposta pelos governantes, Po-

mar destaca a fala de um impor-

tante jurista à época questionando 

o acesso universal ao transporte 

público: “Mas, escuta... Mas aí 

vai ter vagabundo circulando pela 

rua da minha casa?”. Essa é a 

questão: na sua lógica atual, o 

transporte público funciona de 

maneira a somente beneficiar a 

classe dominante, segregando os 

oprimidos e se enriquecendo a 

partir da exploração destes. 

Nas últimas décadas, a luta 

por um transporte público gratui-

to e de qualidade no Brasil tem 

sido protagonizada pelos estudan-

tes. Esse segmento dentre os ex-

plorados da sociedade, por ainda 

não estar atrelado fortemente a 

uma difícil rotina de trabalho, tem 

a possibilidade de se engajar nes-

sa luta de maneira mais dedicada 

e focada. Dessa forma, o Passe 

Livre Estudantil ganhou destaque 

entre as pautas dos movimentos 

pelo transporte sendo uma etapa 

intermediária na luta pelo fim da 

tarifa para toda a população por 

forma direta (andando de busão) 

como de forma indireta (com a 

diminuição dos congestionamen-

tos na cidade, aumento da mobili-

dade urbana, diminuição da polui-

ção dos carros, etc.), ou seja, to-

dos devem pagar! O transporte 

público é tanto um direito social 

essencial para a sociedade, que 

hoje beneficia toda a população. E 

não é somente o povo que se bene-

ficia: os empresários precisam que 

o trabalhador chegue até seu posto 

de trabalho e os comerciantes pre-

A Luta pelo Passe Livre! 

cisam que o consumidor chegue às 

lojas. Então, os donos de empresas 

também devem pagar, pois sem 

transporte público, não há produ-

ção. Em última análise, os princi-

pais beneficiários são os empresá-

rios, portanto, que os ricos também 

paguem! 

 

Vamos às ruas! 

 

A curto prazo, a luta pela redução 

da tarifa é essencial para avançar na 

conquista da tarifa zero, tanto pres-

sionando o governo para que am-

plie o subsídio como para que o 

lucro dos empresários do transporte 

sejam menores, pois com direito 

social (transporte) não se lucra! 

Tendo clareza que não é do interes-

se dos “de cima” a implantação de 

um projeto que diminua os lucros 

dos empresários, sabemos que uma 

mudança desse tamanho não virá 

por vias institucionais nem de for-

garantir, de forma mais imediata, 

condições de acesso à cidade para 

aqueles que muitas vezes ainda 

não trabalham. 

Como já explicitado em outros 

textos do jornal, inúmeros fatores 

fizeram com que nos últimos me-

ses estudantes e trabalhadores se 

mobilizassem em torno da pauta 

do transporte nas cidades. O au-

mento no preço das passagens em 

todo o país fez a população sair às 

ruas e colocou os temas da Tarifa 

Zero e do Passe Livre no centro 

das discussões sobre os serviços 

públicos. Como resultado dessas 

manifestações, além da revogação 

dos aumentos, o governo, em al-

guns estados e cidades, tem anun-

ciado a adoção do passe livre es-

tudantil como política de trans-

porte. Neste momento, é preciso 

atenção, pois algumas das medi-

das anunciadas preveem a retira-

da de verbas de investimentos na 

educação ou em outros setores 

críticos dos serviços públicos pa-

ra custear o Passe Livre Estudan-

til. O Passe Livre e a Tarifa Zero 

só serão conquistas efetivas quando 

o custeamento do transporte público 

vier do dinheiro dos empresários, e 

não da verba de direitos já estabele-

cidos do povo. Retirar recursos de 

serviços já precários para pagar o 

transporte público é continuar a pre-

judicar os trabalhadores que são 

obrigados a utilizar os serviços de 

saúde, transportes e educação ofere-

cidos pelo Estado. 

A estratégia do deste, o Estado, 

para a implantação do Passe Livre 

Estudantil nos mostra com quem ele 

firma realmente o seu compromisso. 

Os governantes estão ao lado dos 

empresários literalmente roubando 

nosso dinheiro para que possamos 

nos locomover e nós, enquanto opri-

midos, não podemos confiar a orga-

nização da sociedade nas mãos des-

tes opressores.   

Com o exemplo do secretário de 

transportes Lúcio Gregori vimos 

que, não importa quão bem intencio-

nadas estejam as pessoas no poder, a 

estrutura engessada do estado bur-

guês não permitirá que o povo rece-

ba o que quer e necessita “de mão  

ma pacífica. As classes dominan-

tes, através do Estado, defenderão 

primeiramente os interesses dos 

donos das empresas. Sejam essas 

as empreiteiras que aumentam as 

vias para, supostamente, resolver 

os problemas do tráfego, as em-

presas de transporte, ou até mes-

mo a indústria automotiva. Vive-

mos sob uma lógica perversa, on-

de se permite que o direito do po-

vo alimente o lucro de diversos 

setores da burguesia.  

Portanto, essa é uma questão es-

sencialmente de luta de classes, e 

como tal, só podemos transformá-

la por meio das formas clássicas 

de organização e mobilização do 

povo! Vimos a tarifa cair com as 

mobilizações de junho, mas só 

cair não basta, o objetivo do povo 

deve ser o tarifa zero, pois o 

transporte público deve ser aces-

sível para todos!  
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Movimento Passe Livre 

É um movimento social autônomo, apartidário e horizontal, que luta por trans-

porte de qualidade, gratuito para o povo e independente da iniciativa privada. O 

MPL tem vários núcleos no Brasil inteiro e neste ano contribuiu muito para a 

organização das manifestações pelo transporte em várias cidades do Brasil, como 

é o caso de São Paulo, Joinville, Florianópolis e Brasília. Em Curitiba, o instru-

mento que utilizamos para organizá-los neste ano foi a Frente de Luta pelo Trans-

porte Público. 

 A violência contra a 

mulher ocorre de diversas 

formas: fisica, sexual e/ou 

simbolicamente. A violência se 

manifesta em diversos locais, 

majoritariamente ocorrem em 

ambiente doméstico com 

pessoas conhecidas. Algo que 

não é novidade para nenhuma 

mulher é o assédio em um 

ambiente diariamente 

frequentado pelas mulheres 

trabalhadoras e estudantes: o 

ônibus.  

 Para tentar sanar esses 

problemas, diversos países 

implantaram ou propuseram um 

ônibus específico para 

mulheres, para que assim não 

sofram abuso. Nova Dehli, a 

capital da Índia, implantou o 

ônibus há alguns anos, e desde 

então só tem aumentado o número 

de mulheres vítimas de estupro e 

roubo no interior destes veículos. A 

Tailândia  é outro país que também 

adotou a ideia, e teve os mesmos 

resultados. Aqui no Brasil, existe 

no Rio de Janeiro, um “vagão 

rosa”, no metrô, e uma cidade do 

nordeste  também já colocou o 

coletivo rosa em funcionamento.  

Em Curitiba, no dia 13 de maio 

deste ano, saiu a público um 

projeto de lei, vinda do senhor 

Rogério Campos, vereador de 

Curitiba pelo PSC (Partido Social 

Cristão), que propunha a criação de 

um ônibus exclusivo para 

mulheres, que seria fabricado na 

cor rosa. E qual o motivo? O 

aumento do número de mulheres 

usuárias dos serviços de transporte 

público e o também aumento de 

casos de violência contra as mulheres 

no interior dos veículos.  

 Longe de ser uma solução para 

o aumento do número de mulheres 

que usam o transporte público e o 

aumento de casos de violência contra 

elas, como mostram os exemplos 

acima, reais, o ônibus exclusivo para 

mulheres representa claramente o 

padrão heteronormativo em que 

vivemos. Segregando os sexos (de 

maneira sexistas) e não resolvendo o 

problema do machismo. 

Nossos governantes, ao invés de se 

voltarem para a solução do real 

problema dos transportes coletivos, 

que são ônibus lotados e frota não 

suficiente, desvia nossos olhos para 

uma solução mais “econômica e 

bonita”, um ônibus cor-de-rosa. 

Lembrando que esta cor foi 

historicamente introjetada em nossa 

cultura como a cor feminina, das 

mulheres, simbolizando o amor, a 

delicadeza, a feminilidade, afirmando 

ainda mais a exclusão delas e de todas 

as pessoas que não se encaixam neste 

padrão binário de homem/mulher e 

azul/rosa. 

Criar um ônibus para mulheres é 

sectarizar/segregar para desviar de um 

problema maior. O Governo dá uma 

“solução” que causa ainda mais 

problemas, justamente para as 

supostas “beneficiadas”, que são ainda 

mais violentadas. A implementação 

deste coletivo é um descaso com a 

população trabalhadora, e nisso se 

incluem TODAS  as pessoas, 

independente de sua orientação 

sexual, que dependem dele todos os 

dias.  

Ao invés de solucionar os problemas 

de TODA essa população, nossos 

representantes nos dão uma 

ferramenta opressora e manipuladora, 

pois ao mesmo tempo que nos oprime 

com sua justificativa de existir, em 

nome de nossa segurança, nos 

manipula a acreditar que esta é a 

solução para toda a violência que xs 

oprimidxs sofrem, sejam sexuais, 

psicológicas ou físicas. Que esta é a 

solução para o machismo e sexismo! 

Tiram de si a responsabilidade que 

lhes é atribuída de melhorar a vida das 

pessoas, lhes  

fornecer condições básicas de 

sobrevivência, e isso inclui seu direito 

de ir e vir com segurança. 

O ônibus rosa exclui essa parcela da 

população, de mulheres, lembrando 

que ignora toda a violência que trans* 

também sofrem, do resto da 

sociedade, como se o problema 

fossem elas estarem ocupando os 

espaços, utilizando os coletivos, e não 

os que as oprimem.  

O ônibus rosa é opressor e sua 

intenção é separar ainda mais xs 

oprimidxs e fora do padrão. 

Representa o descaso do Governo 

com a população e principalmente 

com o setor mais oprimido 

(mulheres trabalhadoras).   

 

 

Machismo para solucionar machismo?  

O ônibus cor-de-rosa na cidade cinza 

beijada”.  Por outro lado, as mani-

festações e as consequentes redu-

ções dos aumentos nas passagens e 

a conquista do Passe Livre Estudan-

til em algumas cidades nos mostra-

ram como se exerce a vontade do 

povo.  Os oprimidos só conseguirão 

suas demandas quando estiverem or-

ganizados, se manifestando e em con-

tato direto com as decisões referentes 

à sua própria vida. Com o governo 

tentando nos fazer pagar a conta de 

outras formas, é preciso seguir alerta, 

pois sabemos que só a luta muda a vi-

da! Que os ricos paguem a conta! 
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 Dentro do sistema em que vive-

mos, temos poucas opções de como le-

var nossas vidas. A partir daí, nos sub-

metemos a renunciar ao nosso bem-

estar, nossa qualidade de vida e à nossa 

felicidade em troca de alguma dignida-

de. Ser pobre nessa sociedade é um ato 

de resistência. A pessoa que mora na 

periferia sabe como é viver encurralada 

pela violência do Estado que isola e que 

tira dela, de tanto em tanto, as coisas 

mais básicas que ela precisa. É preciso 

pensar no seguinte: existem várias ne-

cessidades básicas que precisam ser 

atendidas para que uma pessoa possa 

viver com dignidade – acesso à comida 

(sacolões, mercados, hortas), manuten-

ção e assistência à saúde (postos de saú-

des, hospitais públicos, agilidade no 

atendimento de emergências), condições 

humanas de habitação (acesso à mora-

dia, direito de permanecer onde se esta-

beleceu, possibilidade de decidir sobre 

como e onde se mora), acesso a meios 

de transporte (segurança no trânsito, 

ônibus, direito à mobilidade) e acesso à 

cultura e educação (direito à escola, 

acesso às bibliotecas); quem tem con-

trole sobre tais assistências, controla a 

nossa vida. 

 Dentre todas essas necessidades 

básicas que são mal atendidas, a baixa 

qualidade do transporte se destacou 

nos últimos meses por causa da onda 

de protestos que aconteceu em várias 

cidades do Brasil. A truculência poli-

cial em resposta às manifestações em 

várias capitais fez muitas pessoas se 

indignarem e irem às ruas reivindicar 

uma série de coisas. A periferia, no 

entanto, já conhece muito bem a vio-

lência praticada pela polícia e luta 

também contra isso. As necessidades 

levantadas por quem mora nas comu-

nidades, nas vilas e ilhas são o comba-

te à violência e extermínios feitos pela 

polícia nas periferias urbanas, contro-

le sobre o valor dos aluguéis e comba-

te à especulação imobiliária de áreas 

fragilizadas, repúdio a despejos e re-

moções e redução e congelamento da 

tarifa do ônibus, além da tarifa zero 

para o transporte público. 

 É preciso lembrar, também, que 

os problemas de transporte enfrenta-

dos nas favelas e ocupações não são 

somente relacionados à passagem. 

Sabemos de inúmeras tentativas de 

remoção das pessoas e comunidades 

pobres da região central de Curitiba 

para locais mais afastados, com a 

intenção de abrir espaço para espe-

culação imobiliária e de “higienizar” 

o centro, fazendo com que os preços 

de terrenos e casas aumentem,  cri-

ando uma bolha de separação entre 

pessoas ricas e pobres, além de mui-

tas outras coisas. As pessoas que 

moram em bairros pobres, em sua 

grande maioria, trabalham em outros 

bairros. O deslocamento diário des-

sas pessoas acontece através do uso 

do transporte público, e sabendo dis-

so, é visível a tentativa de órgãos 

poderosos de desviar linhas de ôni-

bus, reduzir a frota, disponibilizar 

horários limitados e usar veículos 

ruins em regiões específicas da cida-

de, tudo isso para dificultar a perma-

nência dessas pessoas nessas regiões. 

Tendo isso em mente, é cristalino 

que o efeito causado pelo aumento 

da passagem de ônibus é sentido 

com muita força pela população da 

periferia.  

 Além de tantos impedimentos 

para se transportar, uma mudança 

aparentemente pequena no valor 

da passagem para quem vive com 

dinheiro contado significa ter que 

abrir mão de alguma outra coisa 

no orçamento familiar. Houve 

casos em São Paulo, por exem-

plo, de empresas que se recusa-

ram a pagar a diferença da passa-

gem para os trabalhadores, fazen-

do com que elas pagassem do 

próprio bolso. Para muitas pesso-

as, isso as forçaria a ter uma re-

feição a menos por dia. Além dis-

so, ir ao trabalho não é a única 

situação em que se precisa de 

ônibus. A pessoa que mora na 

periferia geralmente não tem as-

sistência médica no próprio bair-

ro. Morar em uma comunidade 

pobre significa, muitas vezes, ter 

que ir a outros bairros para ter 

acesso à Educação, e quanto ao 

acesso à Cultura, quando existe 

divulgação o suficiente para que 

chegue até essas pessoas, também 

acontece por transporte público. 

 Acima de tudo, há de lem-

brar-se que o transporte é um di-

reito de qualquer pessoa, e que a 

negação desse direito é um de 

muitos exemplos que vão de en-

contro à suposta democracia em 

que vivemos. A ajuda mútua que 

é base da vida em comunidade 

nas periferias é arma decisiva na 

luta contra a opressão do capital. 

A demonstração de insatisfação 

das pessoas que vimos há poucos 

meses já nos trouxe resultados, e 

vai continuar trazendo, contanto 

que nos organizemos para comba-

ter as injustiças. Contra a compe-

tição, demonstramos a coopera-

ção! 

"Invadi a mansão igual um rolo 

compressor, 

O playboy se borrou com a ver-

dade no televisor. 

Denunciei sem medo a guerra 

civil brasileira, 

(…) 

Oficial de justiça não apreendeu 

meu cérebro, 

Dentro e fora da cadeia locutor 

do inferno. 

Sou periferia em cada célula do 

corpo, 

Por isso um par de porco tá me 

querendo morto." 
 

Sei que os porcos querem meu cai-

xão – Facção Central 

Transporte na periferia 
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