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RESUMO

Análise crítica  sobre o processo das ocupações secundaristas,  ocorrido  em São

Paulo no ano de 2015. Tratando de dialogar com o debate feito por diversos atores

participantes  dessas  movimentações  apresentadas  no  portal  Passa  Palavra.

Apontando para a superação das curtas e explosivas experiências de lutas iniciadas

e incentivadas pelo setor autonomista do campo libertário. Introjetando ao processo

uma  metodologia  diferente,  que  visa  romper  com  a  estratégia  hegemônica  da

esquerda nos movimentos sociais.

Palavras-chave: Autonomia, Libertário, Ocupação.



ABSTRACT

Critical  analysis  of  secondary/high school  engagements,  ocurred in  São Paulo in

2015. This object of study is aimed at dialoguing with the debate and its involved

actors  in  theses  movements  presented  at  Portal  da  Palavra.  Pointing  out  to

overcome the short and explosive experiences of struggles initiated and encouraged

by the autonomist sector of libertarian field. Introjecting to the process a different

methodology  that  aims  to  break  with  the  left  hegemonic  strategy  in  social

movements.

Keywords: Autonomy, Libertarian, Occupy
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1. INTRODUÇÃO

Antes de iniciar esse trabalho foi  preciso um longo processo de conscientização

individual  iniciado  na  participação  política  no  curso  de  graduação  em  Ciências

Sociais. Nas diversas reuniões de departamento, na troca de ideias, na análise da

relação professor-aluno, na investigação do que é produzido na universidade, na

ocupação política da mesma. Isso tudo foi moldando a finalidade do trabalho com

relação  a  sua  funcionalidade  social,  ou  seja,  a  serviço  de  quem e  para  que  é

produzido o conhecimento na acadêmia.

A escolha do site Passa Palavra e seu debate profícuo para lutas sociais, fez com

que se tornasse a principal referência deste trabalho. A postura crítica ao que se

produz  na  academia  acarretou  nessa  busca  bibliográfica  fora  desse  meio,

remetendo  ao  debate  sobre  a  “delinquência  acadêmica”  feita  por  Maurício

Tragtenberg (2002) que afirma: “se os estudantes procuram conhecer os espíritos

audazes  de  nossa  época  é  fora  da  universidade  que  irão  encontrá-los.  (…)  a

universidade se mostra hostil ao pensamento crítico avançado.”

A análise do objeto, ainda que não aprofundada em suas minúcias e seus vários

atores, ajuda a contribuir para um debate, o qual servirá aos lutadores populares a

sua maneira.  Com isso visa contribuir  para a luta do povo,  que é quem paga a

estrutura, o salário e o saber produzido na universidade.

Trata-se aqui de investigar as táticas e estratégias adotadas pelas organizações e

agentes das recentes lutas sociais tocadas pelos secundaristas em São Paulo no

ano de 2015, caracterizando como uma das poucas vitórias concretas à esquerda

pós-2013. As ocupações secundaristas demostram uma das poucas manifestações

que conseguiram canalizar o ímpeto por um outro futuro e vontade de mudança

colocados em Junho de 2013. Gestaram durante o tempo de ocupação um outro

modelo de organização social das escolas; autogestionado com participação direta

dos envolvidos na vida escolar.

Apresentar  o  surgimento  do  coletivo  O  Mal  Educado  que  foi  o  principal

impulsionador  das  ocupações.  Os  limites  das  táticas  e  estratégias  adotadas  em

2013 e reapropriadas em 2015, construindo uma crítica dentro do campo libertário
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para superação de tais limites impostos pela luta no contexto histórico atual, com a

forte crise da estratégia democrático-popular do Partido dos Trabalhadores.

Assim  como  nos  cafés  do  século  XIX  onde  se  debatia  as  lutas  sociais  que

aconteciam na época, hoje esses diálogos são feitos na internet. Há no site Passa

Palavra  algumas  análises  substantivas  das  próprias  pessoas  envolvidas  nesses

processos  que  trarão  de  maneira  qualitativa  um debate  de  táticas  e  estratégias

adotadas pelos agentes em luta. Essa plataforma de notícias e artigos de Portugal

conta com a colaboração de diversos movimentos e relatos de lutadores brasileiros,

principalmente do setor autonomista.

2. PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2.1 FORMAÇÃO DO ESTADO E DO CAPITALISMO NO BRASIL

É  preciso  apresentar  pressupostos  teórico-metodológicos  necessários  para  o

entendimento  do  que  se  quer  com  esse  trabalho.  Localizando  de  forma

extremamente resumida o quadro histórico e contemporâneo em que se passa o

processo analisado.  O desenho desse quadro  é  facilitado pela  vasta  bibliografia

crítica e marxista produzida no Brasil, como a teoria da dependência.

Temos então a luta de classes como motor dos conflitos sociais,  entendendo as

especificidades  da  formação  histórica  do  Estado  e  do  capitalismo  brasileiro.  O

Estado  brasileiro  é  economicamente  dependente,  socialmente  excludente  e  sua

gestão  é  de  conciliação,  quando  não,  exerce  sua  força  coercitiva.  Tem  forte

ingerência  imperialista,  nos  colocando  em  posição  específica  na  divisão

internacional do trabalho, subordinado aos países centrais. Uma identidade nacional

não  fortemente  constituída  com  notórias  contradições,  uma  delas  é  o  mito  da

democracia  racial,  que  não  nos  fez  conceber  como  um  povo,  apresentando

movimentos separatistas e disputas oligárquicas regionais pelos cargos de poder do

Estado.  Outra  característica  fundamental  é  a  violência  como  uma  constante  na

formação social brasileira (SAFATLE, 2017).

Encontra-se no atual momento em sua fase neoliberal,  que em linhas gerais é a

priorização dos interesses da economia de mercado diante das condições de vida da



11

sociedade.  Colocando  o  Estado  a  serviço  desses  interesses  econômicos

internacionais, conformando a população às politicas de austeridades demandadas

pelos  agentes  econômicos.  Significando  em  larga  medida,  privatizações,

mercantilização  dos  direitos,  diminuição  do  papel  do  Estado,  conformando-o  na

lógica da empresa privada em vez do público (CHOMSKY, 1999).

De uma maneira geral, o receituário da nova administração pública envolve:

descentralização das atividades estatais, concentrando os mecanismos de

definição das políticas [públicas] e controle [da sociedade civil]; privatização

das empresas estatais; regulação das atividades públicas assumidas pelo

setor privado via agências reguladoras; terceirização dos serviços públicos;

uso  de  tecnologias  gerenciais  advindas  do  setor  privado;  a  ideia  da

premiação do mérito e esforço individual; avaliação de produtos, mais do

que  de  processos,  com  foco  nos  resultados.  (GOULART,  PINTO,

CAMARGO, 2017, p.2).

2.2 UMA VISÃO TEÓRICA DO CONFLITO SOCIAL E CATEGORIAS ANALÍTICAS

Para  fins  de  entendimento  da  dinâmica  dos  conflitos  sociais  expostos  nesse

trabalho, é necessária a compreensão de conceitos próprios da ciência da guerra

que são também da ciência politica. Clausewitz em seu clássico livro “Da Guerra”

afirma que “a guerra não é mais que a continuação da política por outros meios”.

Com essa afirmação a política é a figura central e que existem outros meios, logo a

guerra tem sua finitude. Michel Focault no livro “Em defesa da sociedade” (2005)

sugere  uma inversão  dessa  afirmação,  a  qual  torna  muito  mais  interessante  na

perspectiva da luta de classes dizendo “que a política é a guerra continuada em

outros meios” (p.22). O que está estabelecido nesse hipótese é a guerra constante

com  a  utilização  da  violência  física  como  mecanismo  nessa  relação  de  poder.

Portanto, levanta a hipótese de que “o poder político pára a guerra, faz reinar ou

tenta fazer reinar uma paz na sociedade civil, não é de modo algum para suspender

os  efeitos  da guerra”  (p.23).  Acaba reinserindo “perpetuamente  essa  relação de

força, mediante a uma espécie de guerra silenciosa, e de reinseri-la nas instituições,

nas desigualdades econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros”

(p.23). O enfrentamento das forças sociais contrapostas são, a do Estado e a do
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povo organizado ou não. Essa hipótese apresentada foi colocada à prova em junho

de  2013  e  mais  organizadamente  nas  ocupações  de  2015,  demonstrando  de

maneira visível o confronto político como guerra latente.

As  definições  sobre  o  que  é  estratégia,  tática  e  movimento  social  são  também

fundamentais  para  o  entendimento  do  confronto  político  apresentado.  Com  isso

recorre-se  aos clássicos  e aos  Contentious Politcs  (2009),  mas não utilizando a

metodologia  completa  da  Teoria  do  Confronto  Político.  “O  confronto  político  tem

início quando, de forma coletiva, as pessoas fazem reivindicações a outras pessoas

cujos interesses seriam afetados se elas fossem atendidas” (McADAM, TARROW,

TILLY, 2009).

De acordo com a teoria do confronto político:

um movimento social é uma interação sustentada entre pessoas poderosas

e outras que não têm poder: um desafio contínuo aos detentores de poder

em  nome  da  população  cujos  interlocutores  afirmam  estar  ela  sendo

injustamente  prejudicada  ou  ameaçada  por  isso.  [...]  Esta  definição

específica  exclui  as  reivindicações coletivas  de  poderosos  em relação  a

poderosos, esforços coletivos para se evadir ou se auto-renovar e alguns

outros  fenômenos  próximos  que,  de  fato,  compartilham  características

importantes com as interações que estão dentro das fronteiras.  Nós nos

concentramos  nas  relações  dominantes-subordinados  baseados  na

hipótese  de  que  o confronto  que envolve  uma desigualdade  substancial

entre  os  protagonistas  tem  características  gerais  distintivas  que  ligam

movimentos  sociais  a  revoluções,  rebeliões  e  nacionalismos  de  base

popular (bottom-up).  (2009, apud CORREA, 2011, p.168-169)

O movimento estudantil, objeto analisado, se configura como um movimento social.

Essa  relação  de  dominantes-subordinados  se  dá  na  figura  do  Estado  como

dominante e dos estudantes como subordinados, a desigualdade substancial está na

relação de poder e na utilização da violência, portanto, não caracteriza uma relação

de poderosos, como visto nas manifestações pelo impeachment. A dinâmica muda

ao  analisar  o  setor  privado,  o  estudante  se  mantêm em sua  posição  só  que  o

dominante  é  o  dono  da  empresa  de  ensino.  Um breve  resgate  histórico  desse

movimento social, nos mostra que nos anos 60 a União Nacional dos Estudantes

cumpriu a função de organizar os estudantes de várias correntes políticas em todo o
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Brasil  na  defesa  da  educação  e  contra  a  ditadura  militar.  No  momento  atual,  o

movimento estudantil se encontra desorganizado e fragmentado em vários coletivos

e organizações politicas.

Avançando nas categorias analíticas, de acordo com Abraham Guillén, um dos mais

influentes escritores sobre guerra; a estratégia é a ciência do conflito, ela 

estuda a guerra  no espaço,  no tempo,  a população,  a nação,  a  política

internacional, os tipos de armas, a combinação de campanhas militares, sua

duração e finalidade política, a região, o terreno, a época do ano, etc. Em

síntese, a estratégia traça um plano geral de guerra, as séries de batalhas e

combates para conseguir o fim político proposto. (GUILLÉN, La arte militar) 

Algo estratégico é um conflito de disputa de interesses em todos os níveis de análise

e luta. Há um objetivo final a ser conquistado, seja ele claro ou não, até lá haveria

muitas batalhas e confrontos, estes são definidos como táticas. Portanto, existem

duas  categorias  diferentes,  uma  para  preparar  e  conduzir  individualmente  os

confrontos  isolados  e  a  outra  trata  de  combiná-los  a  fim alcançar  o  objetivo  da

guerra. A primeira se chama tática, a segunda estratégia.

Nenhum processo de transformação social radical se repetiu de maneira automática,

como uma fórmula matemática. Podemos observar a Revolução Cubana que tomou

caminhos  diferentes  das  várias  revoluções  desse  mesmo  século.  Quando  se

cristaliza uma estratégia que funcionou anteriormente e tenta replicá-la em outros

lugares,  outros  contextos,  ela  normalmente  falha.  Nunca  se  seguiu  uma cartilha

estratégica não levando em conta as especificidades locais. Portanto, as estratégias

e táticas são elaboradas de acordo com vários fatores, desde clima até a cultura do

povo,  tudo  é  levado  em consideração  para  que  se  obtenha  o  objetivo  final  da

estratégia.

Com isso conclui-se que não há guerra sem política e não há política sem guerra na

luta  de  classes,  mesmo  em  tempos  de  paz  civil.  Se  o  objetivo  final  da  classe

dominante é manter sua hegemonia, sua estratégia estará sempre em constante

atualização e reformulação. Logo, os mecanismos de repressão que estão no nível

tático estarão em operação permanente, de acordo com a estratégia em vigência.
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Essa guerra é percebida claramente ao nos depararmos com a lei antiterrorismo,

com  sua  ampla  abertura  de  interpretação  para  criminalização  de  movimentos

sociais. Nas ocupações secundaristas, percebemos essa perspectiva da guerra, por

exemplo, no áudio vazado de uma reunião com os diretores e pais alinhados ao

governo,  afirmando  que  “nós  ‘tamo’ no  meio  de  uma  guerra  e  temos  que  nos

preparar  para  continuar  enfrentando.  Eventualmente  a  gente  perde  algumas

batalhas mas temos que ganhar a guerra final”1.

3. ANTECEDENTES: JUNHO DE 2013

3.1 LINHAS GERAIS

O  aumento  do  preço  do  pão  em  1789  não  foi  o  motivo  principal  para  que

acontecesse a Revolução Francesa. Há diversas determinações anteriores sendo

construídas no imaginário coletivo, na percepção sensível das condições de vida do

cidadão. Há, portanto, um acúmulo de eventos anteriores que transbordam quando a

revolta se materializa, na França daquela época o rei Luís XVI aumentou o preço do

pão,  aqui  no  Brasil  foram 0,20  centavos.  A história  da  humanidade  é  recheada

desses  momentos  onde,  bem  colocado  por  Lenin;  “Há  décadas  em  que  nada

acontece e há semanas em que décadas acontecem” e Junho de 2013 foi o evento

da nossa década.

Em 2013, vivíamos o décimo ano do governo do PT, sobre o presidencialismo de

coalizão,  ou  peemedebismo  (NOBRE,  2013).  O  modelo  econômico

neodesenvolvimentista  em  fase  de  esgotamento  diante  do  arrefecimento  do

crescimento chinês, que sustentou as commodities brasileiras em ciclo positivo. O

endividamento crescente da nova “classe C” que nada mais foi que o acesso aos

bens de consumo conseguidos a partir de créditos oferecidos pelo governo. Mas,

também, abre perspectiva de se investir no futuro de seus filhos colocando-os em

escolas  particulares,  pagando  um  plano  de  saúde,  fazendo  faculdade  particular

(SOUZA, 2016). Tudo isso se soma aos descontentamentos de um futuro próspero

garantido  pelas  grandes revistas  financeiras  colocando-nos como a  quinta  maior

1 Fernando Padula Novaes, chefe de gabinete do secretário de  Herman Jacobus Cornelis Voorwald



15

economia do mundo, mas sendo o 84º no IDH. O Estado democrático de direito

então é colocado na parede. 

Não cabe aqui abordar todos os movimentos que aconteceram nesse ano, mas o

processo de acumulação de insatisfações com as condições de vida da população.

Foi o período com maior número de greves, segundo o balanço do DIEESE (2015),

mobilizando  em  torno  de  2  milhões  de  trabalhadores.  Após  junho,  ocorreram

mobilizações contra a Copa do Mundo e as Olimpíadas, principalmente no Rio de

Janeiro, além disso vimos uma greve histórica dos Garis em 2014, passando por

cima da direção burocrática do sindicato da categoria.

3.2 O MOVIMENTO PASSE LIVRE

As manifestações são puxadas no dia 06 de junho 2013 pelo Movimento Passe Livre

(MPL), que historicamente trava essa batalha em todo o Brasil pela tarifa zero.  O

Movimento Passe Livre “é um movimento social autônomo, apartidário, horizontal e

independente,  que  luta  por  um  transporte  público  de  verdade,  gratuito  para  o

conjunto da população e fora da iniciativa privada” (MPL, 2018).  Criado oficialmente

na Plenária Nacional pelo Passe Livre em 2005, em Porto Alegre, já contava com

mobilizações antes do surgimento do movimento social como a Campanha do Passe

Livre  em Florianópolis  e  históricas  lutas  como a  Revolta  do  Buzú em 2003  em

Salvador. O MPL luta por uma pauta única que no geral é o direito de ir e vir, o direito

à cidade. A luta é para que o transporte seja realmente público, alguns debates vão

no sentido do transporte ser autogerido pelos usuários e motoristas de ônibus, mas

também há debates de que a tarifa zero seja a partir de impostos progressivos que

conseguiria  puxar  um debate mais ampliado sobre a reforma tributária  orientada

para o equilíbrio da balança da desigualdade social brasileira na busca por justiça

social. 

Para  além  de  seu  objetivo  finalista,  é  interessante  observar  os  princípios

organizativos  do  movimento  que  são  base  para  a  maioria  das  organizações  do

campo libertário. 
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Autonomia: a autonomia é o mesmo que autogestão. Significa que todos os

recursos  financeiros  do  movimento  devem  ser  administrados,  criados  e

geridos pelo movimento. Aqui, não vale depender de doações de empresas,

ONGs, partidos políticos e outras organizações. Horizontalidade: todas as

pessoas envolvidas no MPL devem possuir o mesmo poder de decisão, o

mesmo direito à voz e a liderança nata. Pode-se dizer que um movimento

horizontal é um movimento onde somos líderes ao mesmo tempo, ou que

não haja  liderança.  Portanto,  temos os mesmos direitos e  deveres,  sem

cargos instituídos e livre acesso às informações do movimento. Assim como

as responsabilidades por tarefas específicas devem ser rotatórias, para que

seja possível, ao mesmo tempo, aprender as mais variadas necessidades

que o movimento demanda e que não centralize nenhuma função na mão

de ninguém. Apartidarismo, mas não anti-partidário.  Federalismo: o MPL

é um movimento nacional que se organiza através de um Pacto Federativo,

que  consiste  na adoção dos  princípios  de  independência,  apartidarismo,

horizontalidade,  decisões  por  consenso  e  federalismo.  Isso  confere

autonomia a cada coletivo local, desde que estes respeitem os principios do

Movimento Nacional. (MPL, 2018)

Posteriormente,  veremos  uma  certa  confusão  na  concepção,  por  parte  dos

integrantes do movimento, se eles fazem parte de um movimento social, ou de uma

organização política, de acordo com as práticas tomadas em 2013.

3.3 RECORTE LIBERTÁRIO

Seus princípios fazem parte do campo do socialismo libertário que faz contraposição

ao  socialismo  autoritário,  demostrado  claramente  suas  posições  organizativas

antagônicas  em  1872  na  expulsão  da  alá  coletivista,  bakuninista  da  AIT  no

Congresso de Haia. Esse congresso, pós-Comuna de Paris, demarcou a posição

marxista  centralista,  colocando  grande  peso  politico  ao  Conselho  Geral  da

Internacional.  Diferentemente,  Bakunin  colocava  o  peso  politico  nas  várias

federações espalhadas pelo globo, este posicionamento fez com que fosse visto

como cisionista. Um marco na luta da classe trabalhadora no século XIX que faz

reflexo – com suas particularidades – nos dias de hoje.
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O campo libertário engloba; anarquismo social (Bakunin, Malatesta), autonomistas

(Antonio Negri),  conselhistas (Panekoek, Tratenberg), marxistas libertários (Michel

Lowy, João Bernardo), entre outros. 

O que faz a convergência desse campo é o espaço de deliberação política que tem

as bases do movimento como dirigentes dos processos. As tomadas de decisões,

assim como enunciado pelo  MPL,  visam o método do consenso ou a busca de

propostas  consensuais,  quando  não  efetuadas,  utilizam  a  votação.  Há,

consequentemente,  uma  descentralização  do  poder,  fazendo  com  que  todos

participem  da  decisão  tomada  coletivamente.  Esta  postura  se  coloca  oposta  à

concepção marxista-leninista de dirigentes e dirigidos, com a criação do militante

profissional sustentado pelo partido a fim de que, esclarecido de todo conhecimento

científico aponte o caminho que deva ser seguido pelas massas do povo. É também

oposta à esquerda reformista que orienta sua ação política para fins eleitorais. 

São as bases do movimento social, ou seja, indivíduos implicados que fazem parte

da coletividade que ditarão os rumos e não um agente, partido, organização de fora

do mesmo, que ditará o caminho a ser seguido. Sua força social está na unidade de

correntes politicas diversas para um fim específico comum e não um movimento com

recorte ideológico próprio, portanto enfraquecendo o movimento, porque “confundem

sempre a uniformidade com a unidade, a unidade formal dogmática e governamental

com  a  unidade  viva  e  real”  (BAKUNIN,  1871).  Para  além  disso,  o  método

organizativo de autogestão se configura como meio e fim em si mesmo. A partir das

experiências de lutas autogestionadas e criação de espaços autogestionados é que

o  indivíduo  se  torna  sujeito  do  processo,  fazendo  com  que  compreenda  a

necessidade da transformação social, movendo as correntes que os prendem. Essa

experiência prática ocorre nas ocupações e tem desdobramentos na vida pessoal de

cada estudante.

3.4 CRÍTICA À ESTRATÉGIA HEGEMÔNICA DA ESQUERDA

Se colocando oposta à estratégia libertária e cumprindo um papel de conciliação

dentro das estruturas do Estado, a estratégia democrático-popular do Partido dos

Trabalhadores se mostrou na prática avessa às novas lutas concebidas no espectro
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politico da esquerda. É fundamental a crítica do que se configurou uma barreira para

o avanço da combativa luta dos secundaristas em 2015. Concebida no V Encontro

do Partido  dos Trabalhadores,  em 1987,  o  programa democrático-popular  (PDP)

indica uma terceira via de transição para a construção e conquista do socialismo.

Colocado esse programa nas disputas programáticas clássicas dos partidos políticos

da  esquerda,  como  a  via  por  reformas  de  um  governo  social-democrata  e  a

conquista do poder pelo partido do proletariado (MANCE, 2017). O PDP, em tese, é

a construção do poder  fora do aparelho do Estado,  fortalecendo os movimentos

sociais, sindicatos, organizações de base para que lutem por politicas públicas e

supram suas necessidades materiais  enquanto  movimento,  consolidando  no  seu

seio  a  ideologia  socialista.  Programa  um  tanto  parecido  com  o  do  presidente

Salvador  Allende de poder  popular  tentado  no Chile,  experimentando o  controle

operário  das  fábricas  e  controle  popular  dos  bairros,  vale  ressaltar  que  no

documento não aparecem os conceitos de autogestão ou do poder popular. A vitória

nas eleições não é secundária, esta seria consequência desse acumulo de força

social organizado nos movimentos e sindicatos, sendo três objetivos políticos gerais

nas  eleições,  elaboração  de  políticas  públicas,  confrontação  com  o  Estado  e

participação institucional.

Essa era a linha estratégica do Partido dos Trabalhadores que tinha suas propostas

numa  série  de  reformas  e  estatizações,  que  seriam  pressionadas  por  esses

movimentos, no qual acirrariam a luta de classe e colocariam em cheque os limites

do sistema capitalista, alcançando, por fim, seu objetivo, o socialismo.

75.  Nas  condições  do  Brasil,  um  governo  capaz  de  realizar  as  tarefas

democráticas  e  populares,  de  caráter  antiimperialista,  antilatifundiário  e

antimonopólio  –  tarefas  não  efetivadas  pela  burguesia  –  tem um duplo

significado: em primeiro lugar, é um governo de forças sociais em choque

com  o  capitalismo  e  a  ordem  burguesa,  portanto,  um  governo

hegemonizado pelo  proletariado,  e  que só poderá viabilizar-se com uma

ruptura revolucionária; em segundo lugar, a realização das tarefas a que se

propõe exige a adoção concomitante de medidas de caráter socialista em

setores  essenciais  da  economia  e  com  o  enfrentamento  da  resistência

capitalista.  Por  essas  condições,  um  governo  dessa  natureza  não

representa a formulação de uma nova teoria das etapas, imaginando uma

etapa  democrático-popular,  e,  o  que  é  mais  grave,  criando  ilusões,  em
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amplos setores,  na possibilidade de uma nova fase do capitalismo, uma

fase  democrática  e  popular.  (Partido  dos  Trabalhadores,  V  Encontro

Nacional – Resoluções politicas, 1987)

Esse horizonte foi paulatinamente abandonado quando o Partido cada vez mais se

alçava ao poder. Conquistando cargos nas câmaras legislativas, nas prefeituras e

governos, chegando ao cargo máximo em 2002 com a eleição de Lula. Até chegar

nesse ponto a estratégia democrático-popular se tornou como uma moeda de troca

nas mesas de negociações. O Partido começa a se utilizar das movimentações de

rua  para  beneficio  próprio,  se  apropriando  das  bandeiras  levantadas  e  das

conquistas arrancadas do Estado. Há então uma burocratização e forte dirigismo por

parte do partido sobre os movimentos, conformando mais como uma vanguarda que

é chamada à conciliação, freando qualquer vontade de radicalização por parte do

movimento.  O  total  abandono  do  programa  fez  com  que  o  partido  só  desse

importância à conquista do poder por ele mesmo, manobrando suas bases, visando

seus interesses particulares.

A disputa e conquista dos cargos de poder do Estado mais uma vez na história

demonstra a subversão dos agentes que sentam na cadeira dos estamentos mais

altos de poder. E mais uma vez a afirmação de Mikhail Bakunin aparece como um

prenúncio, um exercício de futurologia no que se refere à análise do Estado e sua

moral. 

Assim,  sob  qualquer  ângulo  que  se  esteja  situado  para  considerar  esta

questão,  chega-se ao mesmo resultado execrável:  o  governo da imensa

maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Essa

minoria, porém, dizem os marxistas, compor-se-á de operários. Sim, com

certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se tornem governantes ou

representantes do povo, cessarão de ser operários e pôr-se-ão a observar o

mundo proletário de cima do Estado; não mais representarão o povo, mas a

si  mesmos e suas pretensões de governá-lo. (BAKUNIN, M.  Estatismo e

Anarquia. São Paulo: Imaginário, 2003 p.213) 

Os agentes, que se colocam na luta social atualmente, enfrentam um grande desafio

de superação do PDP. Sua herança é a burocratização do movimento social,  ou

seja, a divisão do trabalho e a hierarquia que juntas “constituem a separação entre o
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pensar  e o fazer,  entre o dirigir  e  o ser  dirigido,  entre o trabalho intelectual  e o

trabalho  manual”,  separando  a  base  da  direção  e  subordinando  o  movimento  a

instituições e indivíduos externos, alheios (CORREA, 2010). Além disso; a falta de

eficiência de conseguir alcançar os objetivos, de não ter claro uma perspectiva a

longo  prazo;  o  desperdício  de  recursos  materiais,  humanos  (militância)  e

organizativo  (espaços  de  articulação);  excesso  de  processos  e  de  estruturas

causando lentidão para conquistar as demandas. Todos estes se interligam e fazem

com que o movimento social ou sindicato  perca a razão de ser, subvertendo sua

funcionalidade na luta  de classes,  cumprindo funções indiferentes aos da classe

trabalhadora (Ibid, 2010). Para essa nova geração de lutadores sociais a autonomia

de classe e a auto-organização são princípios valiosos na tentativa de superação da

estratégia hegemônica.

3.5 TÁTICA 2013

O MPL coloca em prática a mesma tática utilizada em 2003 na Revolta do Buzú, em

Salvador e as de Florianópolis em 2004 e 2005, que consiste na ampla utilização da

ação direta. No artigo Revolta popular: o limite da tática de Caio Martins e Leonardo

Cordeiro, dois dos integrantes da organização, publicaram no site Passa Palavra

explicando o que é a tática, e para que se pretende.

(…) uma tática que podemos chamar de “revolta popular”: um processo de

fôlego curto, mas explosivo, intenso, radical e descentralizado. As primeiras

manifestações atuam como ignição de uma mobilização que extrapola  o

controle de quem a iniciou – que perde toda a capacidade de interrompê-la.

Há  uma  escalada  de  ação  direta:  ocupação  massiva  e  travamento  de

importantes artérias da cidade, enfrentamento com a polícia,  ataques ao

patrimônio público e privado, saques. Ao prejudicarem a circulação de valor

e  lançarem  uma  ameaça  de  caos  –  desobediência  generalizada  –,  os

protestos, que não respondem a um representante com quem seja possível

uma negociação, forçam o governo a recuar para restabelecer a ‘ordem’.

(MARTINS, CORDEIRO, 2014)

Este roteiro da revolta popular foi seguido em várias cidades como Vitória, Teresina,

Porto Velho, Aracajú, Natal, Porto Alegre, Goiânia, sendo amplamente utilizada em

2013. Ao analisar essa tática, já que ela se repete em 2015 de outra forma, com
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outros  atores.  Seu  objetivo  é  o  descontrole  no  objetivo  único;  a  revogação  do

aumento da tarifa pelo Estado diante da “desordem”, na tentativa de arrefecimento

da revolta estabelecida. Em 2003 a Revolta do Buzú exigiu a diminuição do preço do

transporte  público,  teve  participação  massiva  de  estudantes  secundaristas  e

universitários, acabou não sendo vitoriosa, segundo o MPL, por não ter uma minoria

organizada que desse direção ao movimento, em 2003 “o espaço vazio foi ocupado

por  dirigentes  de  entidades  estudantis  burocratizadas  e  partidos  políticos”

(MARTINS, CORDEIRO, 2014). Esse acúmulo se refletiu em uma nova postura do

movimento em 2013, repensando seu espaço de direção na utilização dessa tática,

por isso optaram por uma “direção que nega a si mesma”, uma direção oculta, para

que não deixe vácuo.

Só que em 2013 o MPL, uma minoria altamente organizada conduzia a frente do ato,

conseguindo no dia 17 de junho com milhares de pessoas na rua, dividir em duas

frentes fazendo-os reencontrar em local específico. Só que após a revogação do

aumento da tarifa não se tinha o próximo passo, essa direção acaba por sair de

cena. A revolta cresce nas ruas e há um somatório de todos os sentimentos de

descontentamento  (SAFATLE,  2017),  o  movimento  não estava preparado para  a

dimensão que se tomou, não tinha articulação e coordenação nacionalmente. Os

atos seguintes foram tão violentos e generalizados no Estado de São Paulo que “a

quebra  da  ordem  que  ocorre  com  a  explosão  da  revolta  [trouxe]  consigo  um

poderoso  vislumbre  da  possibilidade  de  transformação  social”  (MARTINS,

CORDEIRO, 2014). Portanto, os limites dessa tática foram colocados à prova. 

Se a tática é eficiente, o salto organizativo já nasce castrado e vai existir

apenas como vislumbre.  A breve  perda de poder sobre as  ruas  permite

entrever  outro poder,  um poder popular, tão palpável quanto inalcançável

naqueles dias. Ao existir justamente na tensão entre uma minoria altamente

organizada  e  uma maioria  não  organizada,  a  revolta  popular  limita  a  si

mesma. Pois ao mesmo tempo que na luta contra o aumento de São Paulo

a população agiu diretamente sobre sua vida, não é menos certo que existia

um comando que decidia o que fazer. Se depois de junho uma parte da

esquerda  avaliou  que  o  problema  no  processo  era  a  carência  de  uma

‘direção  revolucionária’,  nos  parece  o  contrário:  nas  revoltas  contra  o

aumento, o que falta – e por isso se trata de revoltas – é horizontalidade, ou

seja, poder direto dos que estavam nas ruas sobre o que estavam fazendo,
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algo que depende da existência de estruturas enraizadas no dia a dia dos

trabalhadores. (MARTINS, CORDEIRO, 2014)

Os limites apontados são reflexos da falta de prática política cotidiana dos setores

organizados da população. Acostumados a serem convocados para as ruas sob as

direções  dos  partidos  ou  lideranças  burocráticas,  as  bases  desses  movimentos

sociais acabam por ser massa de manobra e não passam por uma politização sobre

o aumento da passagem ou qualquer outra pauta que o atinja, do porque estar na

rua em luta. O que foi colocado para a superação desse problema, no artigo, são

estruturas organizativas em vários âmbitos da vida, seja no bairro, estudantil, nos

locais  de  trabalho  que  sejam  construídos  com  princípios  metodológicos  de

participação  e  deliberação  coletiva,  superando  a  estratégia  democrático-popular

anteriormente criticada. Se esses pressupostos estivessem estabelecidos, a revolta

popular teria maiores consequências, com menores chances de ser cooptado pela

grande mídia, ou pelo governo que há 10 anos pacificou qualquer tipo ascenso de

luta popular. 

Nessa  questão  de  superação  da  estratégia  hegemônica  na  esquerda,  alguns

integrantes apontam que este limite não é apenas organizativo, mas do momento

histórico que passamos.

Mas tratava-se de uma limitação imposta,  antes de tudo,  pelo  momento

histórico:  momento  em  que  a  classe  trabalhadora  se  encontra

desorganizada  –  ou,  mais  precisamente,  em  que  as  ferramentas  de

organização construídas pelos trabalhadores ao longo das últimas décadas

converteram-se  em  instrumentos  de  contenção  da  sua  luta.  E  nesse

cenário,  “para  os  pequenos  grupos  que  se  mantinham  na  esquerda  à

margem do governo, disparar o desgoverno da revolta era a possibilidade

de fazer frente àquela gigantesca estrutura de gestão da luta de classes”; a

massificação, porém, trouxe à tona a carência de estruturas enraizadas no

dia a  dia  dos trabalhadores. (CAIO, SIMONE.  Democracia de base sem

trabalho de base? 2015)

O objetivo final do MPL era a revogação do aumento e é aqui que se apresenta seu

limite;  a  falta  de  uma perspectiva  estratégica  a  longo  prazo,  que  traria  maiores

consequências na utilização da revolta popular como meio. Este limite se repetirá no
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processo seguinte, só que diferentemente as ocupações secundaristas foram frutos

de um trabalho anterior gestado há um tempo, mas mesmo assim não conseguiram

produzir uma estrutura que fixasse o estudante em luta.

4. AS OCUPAÇÕES SECUNDARISTAS

4.1 LINHAS GERAIS

Há um certo consenso na afirmação de que ainda vivemos as consequências de

2013, seja para melhor ou pior. Não se passa por uma das maiores manifestações

populares da história brasileira incólume. Se de certa maneira o Estado conseguiu

com sua força repressiva negar toda a força das ruas por melhores condições de

vida, saúde e educação pública de qualidade. Em 2018, faz um candidato vencer a

eleição com seu discurso antissistêmico, fazendo com que “as latências de uma

revolta popular [dessem] espaço à emergência de um sujeito reativo” (SAFATLE,

2017). É interessante observar o papel da mídia nesse processo de 2013, tentando

reorientar as manifestações com suas pautas como a PEC 37 e o genérico discurso

de combate à corrupção, além de criminalizar atos de “vandalismo” por parte dos

manifestantes. Essa reorientação começa a colher frutos em 2014, quando surgem a

Operação Lava-jato e os think-tanks como MBL e VemPraRua pensados pelo Institut

of Liberty. A direita consegue canalizar no antipetismo todo o sentimento de revolta

sobre  um acúmulo  de  frustrações  passadas  no  cotidiano  do  trabalhador,  seja  a

criminalidade,  condições  de  moradia,  a  diminuição  da  sua  remuneração,  suas

incertezas  futuras,  corrupção,  etc.  Conseguiu  por  fim  dar  a  resposta  que  a

população queria; um politico, “antipolítico”, expressado no capitão do exército eleito.

A esquerda se mostra assustada com as revoltas populares que faziam parte de seu

receituário histórico, mas que foram esquecidas ao se apropriar da máquina pública.

Se de um lado à direita se apropriou, do outro a esquerda governista em 2015 tentou

articular uma Frente de Esquerda para que Junho não se repetisse. Utilizou-se o

MTST para promover atos em datas anteriores e descolados do MPL na periferia,

onde  o  movimento  buscava  inserção  e  atualização  da  tática.  Acabando  por

desmobilizar de dentro do movimento.
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4.2 O MAL-EDUCADO

Para entender o processo das ocupações em São Paulo, precisamos compreender o

principal  coletivo  que  se  colocava  fora  dos  holofotes,  mas  que  funcionou  como

fermento  e  motor  dessa  luta,  O  Mal-Educado.  Em entrevista  não-diretiva  e  não

gravada, por motivos de segurança, feita pelo pesquisador no dia 24/11/2018 a um

dos integrantes desse coletivo, foram coletados alguns apontamentos que expandirá

a análise dessa luta, de uma mera ocupação espontânea, para um trabalho de longo

prazo  gestado  no  meio  dos  estudantes.  O  entendimento  de  que  os  estudantes

secundaristas  eram  sujeitos  que  poderiam  desencadear  uma  luta  nacional,  foi

observada em 2003 na  Revolta  do  Buzú, que tinha majoritariamente  estudantes

secundaristas. Essa observação leva em consideração um setor da sociedade que

não está nos manuais da militância em relação à questão da luta social. Importante

ressaltar que a força de trabalho vem ao longo do tempo mudando sua configuração

industrial  cada  vez  mais  para  área  de  serviços.  Os  estudantes  são  sujeitos  em

transição,  em vias  de especialização de mão de obra  e  prestes  a  se  inserir  no

mundo do trabalho, mas no Brasil muitos estudantes já trabalham, em sua maioria

para ajudar no sustento da família. Com isso, vivem as contradições inerentes do

sistema  capitalista  e  podem  vir  a  participar  de  mobilizações  em  seu  local  de

trabalho.

A primeira experiência acumulada pelos estudantes que viriam a se constituir como

coletivo,  foi  em 2009 contra a diretora da Escola Estadual  (E.E.)  José Vieira de

Moraes,  essa história  é  relatada na 1ª  edição do jornal  O Mal  Educado:  luta  e

organização nas escolas. A fundação do coletivo O Mal-Educado se dá no fim da

experiência de Poligremia, que são articulações de grêmios, em 2011. No artigo, A

experiência  da  Poligremia  –  autocritica  em  busca  de  um  sentido  histórico  do

movimento secundarista,  os autores buscam resgatar  e  registrar  as experiências

históricas  de  luta  e  organização  dos  grêmios.  Cabe  destacar  no  artigo,  a

aproximação da Poligremia com o MPL, conseguindo levar vários grêmios nos atos

contra  o  aumento  da  tarifa  em  todos  os  anos.  “Foi  a  rede  de  contatos  e  a

sociabilidade em torno do MPL-SP que permitiu o encontro das duas experiências

que resultaram na fundação do coletivo O Mal Educado” (CAMPOS et al. 2016 p.63).

Esse jornal, distribuído nas escolas em 2012, veio como síntese desse artigo. 
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Romper  o  ciclo  de  eterno  (re)começo  característico  das  lutas  e

organizações secundaristas,  tanto  dentro  quanto fora  das escolas,  exige

manter  vivas  suas  experiências  anteriores  e  contemporâneas,  relacionar

passado, presente e futuro do movimento. Isto é, enxergá-las como parte de

uma  mesma  história,  traçando  seu  sentido  histórico.  Sem  continuidade

formulada, as ações ficam sem sentido e é quase impossível construir uma

identidade  coletiva  (MARTINS  et  al.  A  experiência  da  Poligremia  -

autocrítica em busca de um sentido histórico no movimento secundarista.

2012)

Esse  acúmulo  de  experiências  fez  com  que  se  fortificasse  o  movimento

secundarista, que relatado em entrevista, tem a intenção de reviver, em cada turma

nova, a Poligremia. O jornal conta a história de 5 processos de luta: a derrubada da

diretora no Vieira (2009); o envolvimento da Poligremia com atos contra o aumento

da tarifa (2011); um grupo de estudos feminista em uma escola municipal (2011); a

experiência de autogestão no grêmio da Etesp (Escola Técnica Estadual de São

Paulo, 2010); e o boicote ao Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar

do Estado de São Paulo).

O coletivo cumpriu um papel muito importante nas ocupações que ocorreram. Antes

disso,  no final  de 2013,  traduziram a famosa cartilha  Como ocupar  um colégio?

(Anexo A). Documento que foi elaborado pelos estudantes da Frente de Estudiantes

Libertários da  Argentina,  utilizada  nas  ocupações  no  Chile  conhecida  como  A

Revolta dos Pinguins. Aqui se apresenta outro princípio do campo libertário que é o

internacionalismo, fazer com que as experiências de outras partes do mundo se

tornem acúmulo e sejam utilizadas no processo de luta local.

Há também um outro motivo que deu mais força para o coletivo, que contava até

aquele momento com poucos integrantes e caminhando para o encerramento das

suas atividades que é o racha do MPL-SP em 2015. É interessante analisar esse

racha por que diz muita coisa sobre as perspectivas de luta que diferenciavam os

seus integrantes. Como relatado, existia quem defendesse o imediatismo, ou seja, a

tática da revolta popular e um outro grupo que entendeu o que se passou em 2013,

e optou por um trabalho de longo prazo. Apesar do motivo principal do racha não ter
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sido este, a divisão de perspectivas foi  mais um dos motivos que é interessante

observar.

Após 2013 e a compreensão dos limites da tática, o MPL-SP vinha fazendo trabalho

de base em vários bairros de São Paulo, principalmente bairros periféricos, lutando e

conseguindo transporte público para áreas que não tinham sequer ônibus. No início

de  2015  houve  novamente  o  aumento  da  tarifa,  a  partir  do  qual  o  movimento

conseguiu puxar grandes atos de maneira descentralizada. A medida que os atos

aconteciam, houve um refluxo na quantidade de pessoas, isso deu margem à crítica

do grupo que defendia a  revolta popular.  No meio desse mesmo ano, ocorreram

saídas de militantes de longa data, como o Lucas, um dos fundadores do movimento

que em artigo (2015),  apontou diversas situações dentro do movimento,  no qual

essa disputa sobre a perspectiva estratégica era uma delas. O Mal Educado serviu

para aglomerar essa dissidência do MPL-SP. O início da “re-ativação” do coletivo é

no dia 28 de setembro, quando acontece a primeira manifestação de rua contra a

“reorganização”. Em todos os atos que se seguiram durante o processo de luta, o

coletivo estava presente  distribuindo jornal,  panfleto  sobre a “reorganização”  e a

cartilha, mas também criando contatos e grupos no WhatsApp, enchendo cerca de 4

grupos (100 pessoas cada) de estudantes secundaristas.

Durante  o  mês  de  outubro,  no  processo  da  luta,  O Mal  Educado  congrega  um

“núcleo mais duro de integrantes e ex-integrantes históricos do coletivo e novas

pessoas, provenientes de outros coletivos e movimentos com uma cultura política

similar” (CAMPOS et al. 2016, p.73). Constituído em um momento como “Frente” de

luta contra a “reorganização”.

4.2 PROCESSO ATÉ A OCUPAÇÃO 

A mobilização dos estudantes secundaristas em São Paulo no final de 2015 é reflexo

direto dos protestos de Junho de 2013. Seja pelo primeiro contato com ato político

de  rua  por  grande  parte  dos  estudantes  apresentados  por  eles  em  diversas

entrevistas,  seja  pela  organização  que  impulsionou  as  ocupações  e  que  tem

histórica mobilização entre os estudantes. A presença massiva dos estudantes nas

“Jornadas  contra  o  aumento  da  tarifa”  em  2011,  aponta  um  amplo  trabalho  de
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politização e mobilização do MPL-SP nas escolas públicas do estado antes mesmo

de Junho de 2013 (J13).

Herdeiros de J13, os secundaristas já tinham dimensão da violência estatal utilizada,

tinham também entendido que só com a desobediência civil  e ação direta é que

conseguiriam alguma coisa. Além disso, participaram em grande número da greve

dos professores no meio do ano de 2015, dirigida pela APEOESP (Sindicato dos

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), considerada a mais longa

greve já feita, durando 3 meses e saindo derrotada em junho. Essa vitória do Estado

é refletida na audácia da proposta de “reorganização” e a postura arrogante de seus

dirigentes, encarando uma medida que estouraria o barril de pólvora.

O  governo  do  Estado  de  São  Paulo  comandado  por  Geraldo  Alckimin  e  seu

Secretário de Estado de Educação Herman Voorwald colocam a público, no dia 23

de  setembro  de  2015,  a  “Reorganização  Escolar”.  Este  projeto  segue  a  linha

neoliberal  de  gestão  do  aparelho  público,  anteriormente  citado.  Com  isso  visa

enxugar os custos com a reorganização por ciclo de 754 escolas, ou seja, a escola

que atendia o Ensino Fundamental e Médio, agora atenderá um ciclo único. Esses

ciclos se dividem em três partes, ciclo I que é o Fundamental do 1º ao 5º ano, ciclo II

que vai do 6º ao 9º e o terceiro ciclo que é o ensino Médio.

Essa reorganização atingiria ao todo 2.197 escolas afetando mais de um milhão de

estudantes. A medida que teve maior alarde foi o fechamento de 94 escolas com a

realocação  de  311  mil  alunos  para  outras  escolas  com  no  mínimo  1,5  km  de

distância da atual escola. Este projeto entraria em vigor no incio do ano letivo de

2016. Muitos dos alunos e familiares ficaram sabendo da informação pela televisão

ou  jornais,  colocada  como  uma  imposição  pelo  governo,  sem  qualquer  tipo  de

debate  prévio.  O  principal  argumento  por  parte  do  governo  em  aplicar  essa

“reorganização”  é  o  fato  do  número  de  matrículas  terem  caído,  o  que  não  se

comprovava de acordo com o grupo Rede Escola Pública e Universidade (2016).

Este projeto afetaria o conjunto de milhares de professores, estudantes e pais, logo

seria um desafio implementar a “reorganização” para qualquer um que olhasse de

fora.
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As movimentações começam já no dia seguinte pelas redes sociais com a criação

de  páginas  e  hashtags que  unificam a  indignação  e  o  debate  do  que  fazer.  O

prejuízo de ter que estudar mais longe de casa deixam os estudantes revoltados, por

exemplo, com a adoção do ciclo único muitas famílias que tem dois filhos em ciclo

de ensino diferente que estudavam na mesma escola, se deparam com problema de

logística ao qual teriam que se submeter, há também estudantes que trabalham e

poderiam se ver abandonando seus estudos. Para além desse e mais alguns fatores

concretos das realidades vividas por essas famílias e toda sua complexidade em

viver em um grande centro urbano, o fator afetivo dos estudantes para com suas

escolas e amigos é fundamental para captarmos essa vontade política que o fizeram

não desistir da lutar. Por mais que as condições estruturais e pedagógicas do ensino

público não fossem as melhores e muitos dos alunos não gostassem da escola, a

urgência de seu fechamento para se tornar outro lugar fez perpassar por eles um

afeto político positivo para com a escola. Com isso congregou pelas redes sociais de

maneira rápida as ações tomadas por eles. 

No livro Escolas de Luta de Antonia M. Campos, Jonas Medeiros e Márcio M. Ribeiro

(2016) vemos que no dia seguinte a Escola Estadual (E.E.) Carlos Gomes em São

Miguel (Zona Leste de São Paulo) já marcava assembleia estudantil, com posterior

paralisação das aulas na sexta-feira dia 25/09. As crescentes mobilizações através

das  redes  sociais  como o  Facebook,  com publicação  de  vídeos,  fotos  e  amplo

debate do que estava ocorrendo, fez com que a Secretária de Educação marcasse

no dia 14 de novembro uma reunião para esclarecimento das mudanças que seriam

feitas.  O  argumento  repetidamente  verbalizado  pelo  secretário  sobre  a  falta  de

demanda era confrontado pela realidade do estudante com salas superlotadas, com

moradores e vizinhos das escolas não conseguindo matricular os filhos por falta de

vagas,  com a  estrutura  escolar  deteriorada  e  sem manutenção,  com a  falta  de

laboratórios,  bibliotecas,  salas  de  vídeos,  etc.  Todas  essas  demandas  foram

colocadas pelos alunos e alunas nas mais diversas escolas. Estava em disputa para

a sociedade duas narrativas; o argumento tecnicista do governo e a realidade vivida

pelo estudante, cabia portanto colocá-los a público cada um com suas ferramentas

de comunicação, um com a grande mídia corporativista, outra pelas redes sociais e

mobilização de rua. 
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Se inicia o confronto político que durante seis semanas, entre o fim de setembro e o

início  de  novembro  foram  identificados  aproximadamente  163  protestos  com  a

possibilidade de ter sido maior esse número. Houve manifestações de rua em pelo

menos 60 cidades na região metropolitana, no interior e no litoral. Só na primeira

semana tiveram 40 atos (28/09 a 04/10) e o dobro na semana seguinte (05/10 a

11/10).  A maioria  desses  atos  aconteceram no  interior  do  estado  impulsionados

pelas “subsedes da Apeoesp – agitação que vai, contudo perdendo força ao longo

do tempo e sendo suplantada pela organização autônoma dos estudantes” (Ibid.

p.41-43). 

A primeira  tentativa  de  diálogo  por  parte  dos  discentes  e  docentes  se  deu  nas

Diretorias Regionais de Ensino de cada lugar. Os relatos das reuniões é de total

intransigência  por  parte  do  governo  diante  da  indignação.  Os  atos  de  ruas

normalmente eram combinados via Facebook e organizados nas escolas. Anunciado

o  fechamento  da  E.E.  Ayrton  Busch,  no  dia  30/09,  100  pessoas  entre  pais,

estudantes e professores saíram as ruas e dando o tom dá disposição que tinham

para evitar  o fechamento da escola;  “os estudantes resolveram colocar  fogo em

madeira e papelão para chamar atenção” (Ibid.  p.47).  Além dos atos de rua que

paravam avenidas, houve também pressão aos vereadores buscando seu apoio,

entrega de panfletos entre os carros e transeuntes, marcando também dois atos

centralizados no início de outubro que ao final conseguiu conversar com o secretário

de  educação  para  tentar  esclarecer  a  dimensão  da  “reorganização”,  já  que  se

suspeitava o fechamento de 155 escolas. 

O  segundo  ato  centralizado  (08/10)  contabilizou  1.200  pessoas,  contou  com  a

participação de diversas entidades estudantis que possui suas direções ligadas ao

Partido  dos  Trabalhadores  como  a  Umes-SP  (União  Municipal  dos  Estudantes

Secundaristas de São Paulo). Para que a tática da revolta popular que poderia ser

colocada em prática com o ascenso da luta, as entidades representativas tinham

que necessariamente ser afastadas do protagonismo e direção da luta, para que não

se  repetisse  o  mesmo  erro  de  2003,  como  bem  relatado.  Por  isso,  o  Grupo

Autônomo  Secundarista  (G.A.S.),  que  se  alinhou  mais  tarde  ao  coletivo  O  Mal-

Educado, se posicionou no ato e lançou uma nota que firmava a autonomia e o

protagonismo dos estudantes em luta.
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No  começo  a  Umes  chegou  com  carro  de  som  tentando  liderar  a

manifestação  e  decidir  eles  mesmos  o  trajeto,  porém  perderam  a

legitimidade  quando  foi  feita  uma  assembleia  autônoma  e  horizontal

mostrando  que  a  luta  é  dos  estudantes  pelos  estudantes!

Sem carro de som e sem bandeiras da Umes, Une ou Ubes, mais de mil

estudantes marcharam na Paulista sentido Brigadeiro. (Ibid. p.50)

A disputa dentro da luta será permanente até o final do processo. Aqui se colocam

duas estratégias distintas, de como se encarar o confronto político, qual método será

utilizado; um seguindo a via democrático-popular – hegemônico na esquerda – outra

é a estratégia autonomista que nega a negociação pela via da institucionalidade do

estado colocando a politica nas ruas e não nos gabinetes. 

O combate ao oportunismo da esquerda governista diante das lutas sociais nos traz

um longo debate de como combatê-la, essas duas perspectivas foram colocadas

anteriormente, a saber, o imediatismo e o trabalho de longo prazo. Há uma vertente

no setor autonomista que defenda a dita “centralidade da tática” que dialoga com a

proposta  espontaneísta,  como  Pablo  Polese  em  um  artigo  no  Passa  Palavra:

“justamente  porque é na organização aqui  e  agora,  no  pôr  em prática  de tática

radicalizada, que se constitui uma estratégia radicalizada” (2016). Ao que parece, ou

existe  um  erro  nesse  artigo  sobre  as  categorias  analíticas  utilizadas  (tática  e

estratégia), ou o autor corrobora para o surgimento da estratégia durante o processo

de luta já iniciado pelo movimento social. A outra vertente, preponderante para as

lutas  dos secundaristas,  apontam dois  impedimentos  organizativos  que evitam a

superação da esquerda oportunista.

O primeiro é que o PT, principal força inserida na classe trabalhadora, ao

alçar ao poder do Estado passa ao papel de gestor dos conflitos sociais e

utiliza suas organizações de base para essa gestão; o segundo é que a

organização  que  protagonizou  o  processo  de  revolta,  o  MPL-SP,  não

possuía inserção de base na classe trabalhadora e, portanto, pôde apenas

mobilizar um espetáculo de rua com aspectos de “revolta popular”, que no

entanto, depois da vitória, não teria coerência e levaria o próprio MPL-SP,

agora  sem  condições  de  direção,  a  tornar-se  espectador  atônito  do

processo que iniciou.  (LAGE, MASSATELLI,  A irresistível  centralidade da

tática e os dilemas requentados. 2016)
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Essa última é a vertente seguida pelo coletivo O Mal-Educado, procurando se inserir

no máximo de escolas possível, superando os limites da hierarquização da direção,

construindo espaços de formação e deliberação horizontais.

Na terceira semana de mobilização (12/10 a 18/10) há um refluxo com a diminuição

no número de atos e esvaziamento do terceiro ato centralizado. Há ainda um 4º

(20/10)  e  5º  (23/10)  atos  esvaziados.  Os  estudantes  duramente  reprimidos  se

encontram desgastados;  por  um lado  a  centralidade  de  grupos  políticos  e  suas

bandeiras e por outro a dura repressão do Estado contra os estudantes com uso de

bombas e cassetetes. Em todos esses atos O Mal Educado estava trabalhando na

criação de uma rede de contatos. 

No dia 28 de outubro sai  a  lista  das 94 escolas que seriam fechadas nas mais

variadas regiões do Estado. Algumas organizações politicas se manifestaram, como

o MTST ameaçando de ocupar as escolas, mas nenhum trabalho estava sendo feito

nesse sentido, diferentemente do que vinha sendo trabalhado pela, agora Frente d’O

Mal Educado. Aconteceu no dia anterior a publicização dessa lista (27/10) a primeira

assembleia  regional  na  Zona  Leste  de  São  Paulo.  No  dia  30/10  mais  duas

assembleias aconteceram paralelamente uma na Zona Sul, outra na Zona Oeste e

Centro, por fim no dia 07/11 ocorre a última assembleia regional da Zona Norte. Ali

são debatidos os balanços dos atos e uma alternativa para vencer esse refluxo das

ruas, se consolidando a estratégia de ocupação das escolas.

4.3 A OCUPAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E TÁTICAS PARA ACÚMULO DE FORÇA

SOCIAL

Na noite do dia 10 de novembro, terça-feira se inicia a primeira ocupação do E.E.

Diadema com o apoio da Frente. Na manhã do dia seguinte ocupam a E.E. Fernão

Dias, juntando todos os alunos pela manhã e fazendo uma grande assembleia que

delibera  a  ocupação.  No  dia  12/11  já  começam  mais  duas  ocupações  na  E.E.

Salvador Allende e Heloisa Assumpção, todas essas foram dirigidas pela Frente d’O

Mal  Educado,  sabiam  “exatamente  onde  ia  acontecer  e  como  ia  acontecer”

(CAMPOS et al. 2016 p.101). A página de Facebook O Mal Educado divulga todas

essas  movimentações  e  o  posicionamento  de  cada  escola,  todas  se  colocando
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irredutíveis sobre a pauta da “reorganização”. Em entrevista o governador debocha

da  seriedade  da  luta  tocada  pelos  estudantes:  “E  o  fim  de  semana também tá

chegando, ninguém é de ferro, né?” (Ibid. p.102)

Nesse mesmo final de semana o crescimento das ocupações é por volta dos 80%,

encerrando no domingo (22/11) com 89 escolas ocupadas no total, com 8,2 escolas

ocupadas por dia (Ibid. p.111). As ocupações foram feitas em diversos horários e de

diversas formas, com assembleia dos estudantes ou não, com a ocupação de uma

minoria de estudantes para posterior incorporação dos demais, etc. Mas todas foram

organizadas por um padrão; o que foi apresentado na cartilha (Anexo A). A cartilha

“Como Ocupar um Colégio?” traz um breve histórico das lutas no Chile e Argentina,

sugerindo a ocupação das escolas em São Paulo. Essa cartilha fala de um plano de

ação que levaria em conta vários fatores no embate de força. É colocada para o

estudante nesse plano de ação, algumas pressuposições para uma auto-avaliação

da situação em que se encontra a luta e se a ocupação poderia ser uma ferramenta

válida  em  certo  momento.  É  exposto  como  se  organiza  uma  ocupação,  as

comissões básicas necessárias e suas funções, além de expor como a ocupação

deve deliberar suas posições e atividades dentro e fora da escola, que é através de

assembleias, com direito de voz e voto de todos os estudantes.

Evidentemente, não existe um modelo perfeito de “autogestão horizontal” e

surgem desafios no caminho,  pois  são seres humanos que cresceram e

foram socializados em uma sociedade hierárquica, e estruturas de poder

profundamente  enraizadas  não  podem ser  magicamente  desaprendidas.

Porém, ficou claro que os secundaristas conceberam as ocupações como

espaços  democráticos  e  horizontais,  não  apenas  pelas  orientações  do

manual “Como ocupar um colégio?”, mas também por um simples desejo de

que ali  fosse um espaço  diferente  do que costumavam viver  na escola.

(CAMPOS et al. 2016, p.128)

A reapropriação  das  escolas  por  parte  dos  alunos,  promovendo  outro  tipo  de

interação, outros tipos de atividades fez com que ganhasse simpatia e apoio da

população  do  entorno.  Limpam  as  escolas,  aparam  a  grama,  concertam

vazamentos,  promovem  atividades  culturais,  debates  sobre  as  opressões,  se

formam politicamente. Essa imagem de que estão cuidando da escola é passada
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nas mais diversas páginas de Facebook das mais variadas escolas ocupadas. “A

seriedade  e  a  organização  foram  desde  o  início  valores  importantes  para  o

movimento”  (Ibid.  p.  129),  alguns alunos mais “indisciplinados”  de acordo com o

padrão  escolar,  demonstram comprometimento  com a ocupação,  sendo  os  mais

ativos no novo modelo de educação experimentado.

No  dia  19/11  acontece  a  primeira  audiência  pública,  no  qual  as  ocupações  se

apresentam de maneira desarticulada, a necessidade de unificação estava posta.

Abrem-se duas frentes para essa articulação; o “Comando das Escolas Ocupadas”,

com  a  presença  do  Mal-Educado  e  as  “Assembleias  dos  Estudantes  sobre  as

ocupações” das entidades estudantis governistas e suas linhas auxiliares. A primeira

reunião do Comando aconteceu dia  21/11,  apresentando uma nota que indicava

“unificar as ocupações de escola em torno da luta contra a reorganização escolar”,

caracterizando o Comando como um espaço de articulação independente, horizontal

e apartidário, aberto a todas as ocupações que estão na luta” (Ibid. p. 169). Esse

comando  evitou  que  as  entidades  burocráticas  tomassem  a  frente  da  luta,

garantindo  a  autonomia  e  independência  do  movimento,  o  que  aos  olhos  da

sociedade  legitimava  o  movimento  diante  da  pauta,  livrando  da  desconfiança  e

descrédito  politico  que  passava  os  partidos  em  2015.  Uma  parte  do  setor

autonomista critíca a restrição da participação no Comando, com cerca de 40 a 50

escolas estavam sendo representadas, só que naquela altura tinham mais de 200

escolas ocupadas. O limite organizacional da Frente e do Comando se deu em não

conseguir expandir a rede de contato, ou de nem ter pensado nisso.

Outro  marco  na  mobilização  foi  o  massivo  boicote  ao  SARESP  (Sistema  de

Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), evitando que a prova

fosse aplicada em 176 escolas devido a ocupações e protestos. Esse modelo de

avaliação  entra  no  modelo  de  educação  como  mercadoria,  seguindo  o  projeto

neoliberal.

Com o avançar das lutas, as ocupações estavam se vendo isoladas, sem incomodar

e alardar para os demais cidadãos o que estava acontecendo. Em uma reunião do

Comando, no dia 30/11, resolveram iniciar o travamento das ruas. A intenção era

criar um novo fato político já que o governador estava ignorando as movimentações.
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Aqui  se  utiliza  a  tática  da  revolta  popular,  de  maneira  muito  mais  organizada,

construída a partir das muitas escolas ocupadas, diferente de J13. O Mal-Educado

elabora um manual, nesse mesmo dia, de como travar a rua (Anexo B). Com os

travamentos de ruas e avenidas,  a polícia começa a utilizar a violência habitual,

gerando  várias  imagens  icônicas.  Acabando  por  gerar  certa  indignação  na

população em geral, já que os estudantes estavam ali lutando pela educação e o

não  fechamento  das  suas  escolas.  É  das  barricadas  levantadas  pelos  alunos  e

alunas  do  centro  e  interior  de  São  Paulo  que  o  governador  se  vê  sem  saída,

demonstrados na sua crescente taxa de reprovação de seu governo até ali, não só

pela falta d’água, mas principalmente pelas ocupações (DATAFOLHA, 2015)

4.4 ESTRATÉGIAS E TÁTICAS DO ESTADO

Tratando  as  ocupações  como “guerrilha  partidária”,  sem querer  dialogar  com os

ocupantes, o Estado se movimenta de diferentes maneiras durante esse processo.

Durante o início das ocupações, Geraldo Alckimin desacreditou da potência da luta

contra o fechamento das escolas, mas isso não impediu que mandasse a Polícia

Militar de São Paulo cercar as escolas. Em entrevista feita com um dos ocupantes,

anteriormente citada, ele relata que a polícia ameaçava invadir as escolas à noite,

por isso a estratégia era manter apoiadores do lado de fora do colégio para que

fizessem uma espécie de vigília. Algumas escolas mais centrais conseguiam manter,

outras não tinham apoiadores e se encontravam mais isoladas. Essa questão da

segurança interna despendeu grande energia dos ocupantes,  além da limpeza e

alimentação diária, sobrando pouco tempo para a atividade política.

Com  o  ascenso  do  movimento  o  governador  começa  a  trabalhar  para  a

desqualificação e desmoralização do movimento. Em áudio vazado de uma reunião

com  diretores  e  pais  de  alunos  pelo  site  Jornalistas  Livres  (2015)  com  um

representante do Estado, fica claro que o entendimento da secretária de educação é

que o movimento de ocupação era pra “tirar  o foco de Brasília”.  As análises do

Estado se limitam a macropolítica, não conseguindo entender o movimento como

autônomo.  Só  conseguem  visualizar  a  disputa  partidária,  sendo  que  o  setor

autonomista corre por fora de todo esse processo, e é por isso que demonstra tanta
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força nas lutas, pois não está atrelado às ferramentas de cooptação das lutas sociais

produzidas  pelo  Estado.  O  que  torna  interessante  posteriormente,  a  criação  de

grêmios atrelados a diretoria da escola ou organização estudantil burocrática, a fim

limitar a movimentação desses grêmios, minando a atuação do Mal-Educado.

Além disso como bem colocado no artigo de Silvia Beatriz Adoue,  Ocupações de

Escola (II): Da Autocracia à Autogestão (2015): “O governo realmente desestimava a

ação dos estudantes. Para ele, o alunado não existia sequer como interlocutor. A

irrupção  dos  secundaristas  pegou  todos  de  calça  curta”.  Isso  faz  com  que  os

dominantes no conflito social se arroguem de sua posição pela não suspensão da

“reorganização escolar”, nesse mesmo áudio afirmam que “não passa pela cabeça

dele (o governador) de voltar atrás”. 

A capacidade  do  excelentíssimo  Governador  Alckmin  de  atuar  como  se

nada sério estivesse acontecendo – como fez na greve das professoras e

professores, na crise da água, nos inquéritos sobre violência policial, etc,

etc. – é assombrosa, fruto de um cálculo político impecável. Sua postura de

silêncio vem dessa avaliação refinada, de uma bastante refletida técnica de

silenciamento das revoltas populares. (PRESTO, R. Sobre a Revolta dxs

Estudantes, escolas ocupadas e autonomia. 2015)

Na contraofensiva do Estado, os estudantes usavam e abusavam das redes sociais

para  retratar  o  dia  a  dia  das  ocupações,  de  como  eles  cuidavam das  escolas,

aparando grama, limpando banheiro e até descobrindo lugares que nunca foram

explorados  dentro  dos  colégios.  Foram  achados  pilhas  de  livros,  materiais  de

informática e até espaço de teatro e piscina. O documentário  Isso aqui vai virar o

Chile (2016) do cineasta e ativista Carlos Pronzato demonstra esses “achados”. Os

estudantes produziram vídeos de como se portar diante da abordagem policial, no

esforço  de  filmarem  toda  a  ação  truculenta  do  aparato  repressor  do  Estado  e

diversas  atividades  culturais  com  familiares,  vizinhos  e  apoiadores  da  escola

ocupada.
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4.5 VITÓRIA? A REVOGAÇÃO

Com a “desordem” nas  ruas e  com a queda nos  índices  de aprovação de  seu

governo pela primeira vez em anos, Alckmin se viu derrotado. Então, no dia 04/12

anunciou a suspensão da “Reorganização Escolar”. Esse anunciou ainda deixou em

alerta os estudantes que queriam a revogação de forma definitiva. No dia 06/12 o

Comando consegue  reunir  cerca  de  100  escolas  ocupadas  e  deliberar  algumas

posições  e  esperar  a  revogação  definitiva.  Há  um  evidente  esgotamento  das

ocupações que até o dia 16/12 eram cerca de 120. Nesse mesmo dia o Comando

decide pela desocupação das escolas, mas fazendo uma leitura do que estava por

vir: “a reorganização é um projeto que deverá ser implantado nos anos seguintes

com outro nome e de forma mais mascarada, pois faz parte de um plano maior dos

poderosos de fazer com que os trabalhadores e seus filhos paguem com as crises”.

Salientando que “é importante que fique claro que estamos saindo das escolas, mas

não estamos saindo da luta.  E que essa escolha de maneira nenhuma significa

ceder às pressões do governo do Estado e das entidades burocráticas” (Manifesto

do  Comando  das  Escolas  em Luta,  2015).  Chamando,  por  fim,  um  grande  ato

unificado das escolas no dia 17/12.

5. CONCLUSÃO

A fim de transformar as relações sociais individualistas, competitivas e hierárquicas,

as práticas das lutas “dirigidas”, pelo campo libertário não hegemônico na esquerda,

demonstraram durante o processo a construção de outro tipo de sociabilização.

A autogestão das lutas é experiência prática  daquilo  que se quer  no futuro,  um

processo de construção de uma outra sociedade, assentada em outros valores. Na

entrevista  realizada,  foi  relatada  a  dificuldade  de  adaptação  dos  estudantes  ao

voltarem para casa, muitos indo morar sozinhos, ou apresentando algum tipo de

problema de saúde mental. Isso expõe o estudante a contradição de duas realidades

distintas: a experienciada na luta e a realidade da vida concreta. Na primeira, os

estudantes  vislumbram  uma  ampla  liberdade  dos  corpos,  aprendem  a  trabalhar

coletivamente, ouvir e ser ouvido. Na segunda, a dura realidade do cotidiano: escola,

trabalho e casa, nenhum desses espaços davam a oportunidade que a ocupação
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deu. Ou seja, a criação de um espaço criativo e libertador, com o desenvolvimento

de um sujeito politico. Transformando também a sua escola em sua casa.

Por  isso  devemos  entender  que,  por  mais  que  esses  processos  de  luta  sejam

vitoriosos ou derrotados, há a necessidade de se criar um espaço, no qual se dê

vazão a essa angústia e anseio dos agentes em luta. Esse espaço, longe de seguir

a estratégia democrático-popular,  visaria  outros fins,  que seriam a politização do

processo vivido   e  a  explanação das contradições antagônicas inerentes  a  uma

sociedade de classes. O campo libertário é o único que pode apontar outro caminho

para as esquerdas e para as lutas populares, uma vez que já demonstraram sua

força,  restando apenas por  lapidar  as experiências já vividas e se colocar como

alternativa de organização e luta para a classe trabalhadora. 

Organizações tradicionais da esquerda não foram capazes de perceber a

oportunidade do ascenso secundarista; já o grupo que agitou na prática as

ocupações não tinha, por sua vez, estrutura e projeção estratégica. Talvez

fosse  o  caso  de  começar  por  extrair  a  estratégia  latente  às  ocupações

enquanto  manifestação de uma crise  maior  de dominação. (João  Paulo.

Secundaristas ou a irresistível centralidade da crise. 2016)

A pesquisa faz o esforço de esclarecer alguns pontos do denso e longo debate feito

no site do Passa Palavra com a intenção de contribuir para um caminho, mas longe

de ser a última palavra no assunto. Alguns que defendem a primazia da tática como

único  meio  de superação do projeto  democrático-popular.  Acabam por  colocar  o

debate de maneira um tanto equivocada. Por exemplo:

Ter uma base permanentemente organizada é o pressuposto para as formas

de controle  das lutas  pela  social-democracia.  A  fragmentação se mostra

uma condição  histórica  de  nosso  tempo.  Isso  impõe que  a  organização

enquanto sigla tenha de ser efêmera. Nascer e morrer a cada luta. O fim da

organização é uma qualidade em tempos de estratégia democrático-popular,

porque  ter  uma  base  organizada  é  essencial  para  que  possa  triunfar  o

método  democrático-popular  de  contrarrevolução  permanente  via

atrelamento político e econômico das organizações ao Estado e empresas.

(POLESE, P. A esquerda mal-educada. 2016)
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Ou também:

(…)  há  muito  nossas  lutas  foram  transformadas  mecanicamente  em

receituários. Se a ausência de uma nova estratégia é nossa condição atual,

ter a tática como central me parece algo bastante acertado neste contexto

político  tão  adverso. (SORIANO,  S.  O velho  e  o  novo  no debate  sobre

estratégia. 2016)

Temos que ter claro que o projeto da esquerda eleitoreira é a tomada do Estado, ter

bases organizadas é utilizá-las nesse projeto de poder.  É um equívoco histórico

conceber essa mesma visão para o campo libertário que está à quem de tomar

cargos  do  Estado  para  si.  Devemos  separar  partido  reformista,  de  partido

revolucionário.  Dois  projetos  distintos,  portanto,  organizar  as  bases  se  dará  de

maneira diferente, com outros tipos de métodos, para finalidades diferentes. Dentre

esses dois tipos de organização, um tem receio de perder algo que lhe pertence; a

direção, o cargo etc. O outro nada tem a perder, participa da luta como fermento e

motor, impulsionando para que o movimento social, as bases possam ir o mais longe

possível. Seja conseguir a revogação da tarifa, ou transformar o papel da escola, ou

até mesmo uma greve geral que abra possibilidade para ruptura. Ter a primazia da

tática como único caminho possível para as lutas sociais hoje, faz com que poucos

sujeitos acumulem e que entendam de maneira diferente o processo de luta que

participaram,  ao  final  não  caminham  juntas.  Terminam  por  militarem  de  forma

individual.

O  setor  autonomista  que  eu  englobo  nesse  campo  maior  que  é  o  libertário,

afirmando ou negando, participou das lutas como um partido. Haviam pessoas que

sabiam o que queriam, que pensaram juntas, só que sua postura não foi de uma

vanguarda iluminada, mas de colocar para o movimento suas táticas e perspectivas,

trabalhando a radicalidade que muitas vezes já se tinha na base dos estudantes,

organizados ou não. A Frente d’O Mal-Educado cumpriu esse papel de coordenar e

articular a luta, conseguindo fazer o que muito movimento social não consegue ou

não quer, que é incorporar as bases nas deliberações e no planejamento das ações

a serem tomadas.
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Deixar “soltos” os estudantes que participaram desse processo de luta faz com que

se perca possíveis quadros políticos do campo libertário. Não ter uma perspectiva

estratégica clara do próximo passo acarreta exatamente isso; perde-se o potencial

de luta, a força social que se constituiu, não conseguindo formar possíveis quadros

políticos que surgiram no processo. A justificativa dada na entrevista realizada pelo

pesquisador sobre a questão de não ter mantido o Comando, na possível ampliação

desse comando ou da Frente, foi de que já estavam se envolvendo em outra luta

que era das Escolas Técnicas com relação a alimentação, conseguindo carimbar no

governador como ‘ladrão de merenda’ e saindo mais uma vez vitoriosa. É por isso

mesmo,  que  deve  se  constituir  uma instância  organizativa  que  pense  no  passo

seguinte a pauta conquistada, que consiga realizar o acúmulo dessas experiências e

força social colocada nas ruas, com intenção de progressão, travando lutas maiores,

articulando-as para algo estratégico, pensado anteriormente. Já aprendemos que o

setor  autonomista  cumpre muito  bem o papel  de  faísca que procura  o  barril  de

pólvora, mas é importante arrumar a bagunça após a explosão, organizar a nossa

maneira de agora em diante, planejar essas faíscas coordenadamente, envolvendo

toda a classe explorada e oprimida para um desenlace que supere as injustiças

sociais que recaí sobre nosso povo.
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ANEXO A – COMO OCUPAR UM COLÉGIO?
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ANEXO B – MANUAL DE COMO TRAVAR UMA AVENIDA
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