
 A população de pelo menos 28 cidades do Brasil saiu às ruas nas 

ultimas semanas para lutar contra os abusos das classes dominan-

tes, que se expressa, agora, em aumentos na tarifa do transporte 

público. Esse movimento é fruto de uma insatisfação popular que 

já vem se desenvolvendo à muito tempo, gerada pela forma como 

o Estado vem se organizando e mostrando seu verdadeiro caráter 

de classe: está junto com os empresários e não com xs trabalha-

dorxs. 

Essa insatisfação popular não é resultado de um aumento de 0,20$, 

0,30$ ou 0,35$ no valor da tarifa do ônibus, mas sim o acúmulo de 

uma série de ataques do Estado às condições de vida dos/as traba-

lhadores/as, tais como o acesso precário à saúde, o transporte cole-

tivo precarizado (tanto para os usuários como nas condições de 

trabalhado para os/as próprios/as funcionários/as do transporte - 

motoristas e cobradores/as), a mídia que manipula as informações 

em benefício do Estado e das classes dominantes, criminalizando 

os/as trabalhadores/as, a pobreza e os movimentos sociais. 

É por isso que o 

povo foi pra rua, 

pra mostrar sua 

insatisfação e res-

ponder à violência 

do Estado, da qual 

é vítima diariamen-

te em todos os espa-

ços de sua vida. É 

por isso também 

que esse movimento 

não para de crescer 

e tem um potencial 

transformador, pois 

ele é o acúmulo de 

um descontenta-

mento histórico das 

classes exploradas 

desse país. 

Os exemplos de luta 

que estamos obser-

vando nas maiores cidades do Brasil, como São Paulo, Rio de Ja-

neiro e Porto Alegre, principalmente, são um dos combustíveis 

que nos move nesta luta, pois mostra que a luta do povo não é 

local, nem regional, nem uma luta isolada dos outros problemas 

sociais, mas é uma expressão da crise dessa forma de sociedade 

em que vivemos, onde pequenos grupos de indivíduos se benefici-

am com a exploração e exclusão da grande maioria da população.  

Diante disso vemos qual é a reação imediata da classe dominante 

ao levantamento do povo: enviar a polícia, legitimar a repressão 

com o discurso do “exagero” e do “vandalismo”, intentando assim 

criminalizar o movimento social frente ao resto da classe trabalha-

dora. Os mais de 300 manifestantes presos em São Paulo são um 

claro exemplo disso. Porém pensemos na violência do próprio 

Estado: trabalhadores/as que deixa de usar o transporte público 

por não ter dinheiro da para pagar pelas altas tarifas (estima-se que 

37 milhões de trabalhadores deixam de usar o transporte público 

por não poder pagar); subsídios às empresas de transporte, retira-

dos dos impostos que os/as próprios/as trabalhadores/as pagam; 

desocupações para responder aos interesses da especulação imobi-

liária; violência da polícia, impedindo que nos manifestemos, 

prendendo e espancando aqueles que buscam lutar por melhoras 

em sua precária condição de vida.  É preciso entender que ao legi-

timar o discurso do pacifismo, estamos legitimando o discurso das 

classes dominantes, que exigem para si (o Estado seu fiel defen-

sor) o monopólio da violência. O Estado existe para proteger o 

status quo, para manter a exploração e dominação dos/as traba-

lhadoros/as. A Luta de Classes não é pacífica. 

A burguesia não irá ceder pelo problema moral de milhares de 

pessoas estarem nas ruas protestando. Ela irá ceder por receber 

prejuízos dos atos do movimento. Portanto, as manifestações pre-

cisam causar alguma forma de prejuízo a burguesia para que suas 

reivindicações sejam 

atendidas pelo Estado. 

O fato de alguns gru-

pos políticos tentarem 

manchar o real caráter 

deste movimento po-

pular classificando-o 

como “violento” só 

expressa o medo des-

tes sobre a capacida-

de transformadora 

desse movimento. É 

muito claro que quem 

deseja participar da 

ordem vigente irá 

criticar quem deseja 

revolucioná-la, pois 

apresenta um perigo 

ao seu objetivo de 

substituir a direção do 

Estado. 

Portanto, sem medo das críticas daqueles que somente desejam 

neste movimento capitalizar força política para participação desta 

ordem, ou seja, participar da democracia burguesa, que buscam 

neste movimento angariar adeptos as suas campanhas, e mesmo se 

construir como “salvadores”, que em troca de seu voto oferecerão 

mundos e fundos, para depois trair a vontade do povo, devemos 

seguir, assim como em diversas capitais do Brasil, a exemplo de 

Goiânia e Porto Alegre, onde pela via da Ação Direta se revoga-

ram os aumentos. Essa é a forma de pela qual conseguiremos bar-

rar o aumento, bem como a forma pela qual ousamos transformar 

as bases da sociedade. REVOGAR O AUMENTO DO BUZÃO 

PELA FORÇA DAS RUAS! 
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Vencer o aumento das tarifas nas ruas, vencer o reformismo nos movimentos sociais!  


