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Formação Universitária e Luta Social 

André Carlos de Oliveira Rocha 

Mercedes Queiroz Zuliani 



A miséria da educação não aparece quando ela é pior. 

A miséria se revela justamente quando ela é excelente, 

competente. Pois... quando é que dizemos que ela é 

excelente? Justamente ali onde ela consegue, com 

competência, administrar a qualidade dos corpos que 

ela deseja transformar. 

Rubem Alves 

 

O sistema educativo brasileiro vem acompanhando o modelo capitalista 

em que vivemos. Modelo este em que há uma grande concentração de rendas e 

desigualdade social. Segundo o Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada – IPEA 

(2003), o Brasil tem a segunda pior distribuição de renda do mundo. Cerca de 1% 

dos brasileiros mais ricos detém uma renda equivalente à renda dos 50% mais 

pobres. O País está na frente só de Serra Leoa no ranking da desigualdade social.  

Neste contexto, pode-se questionar como está a formação universitária 

e aos interesses de quem a educação está a serviço. 

A princípio, a universidade se mostra como uma instituição à parte da 

sociedade, em que não há uma relação com esta a não ser numa relação 

mercadológica.  A universidade, com suas práticas, a cada dia mais reducionistas, e 

com sua cultura elitista e classista, mostra-se burocratizada, compartimentalizada, 

especializada e isolada da comunidade a qual está inserida. 

 
A Universidade brasileira elegeu como meta básica constituir-se uma 

“instituiç~o de ensino e aprendizagem”, marginalizando muitas vezes o 

princípio de produção do conhecimento próprio. Qualitativamente, 

aprende-se pouco, mal e de modo desatualizado, despreparando as 

gerações para um futuro que exige crescentes inovações tecnológicas. 

Politicamente, as discussões distanciam-se dos problemas reais, 

relacionados à sociedade e á vida profissional, tanto no ativismo que 

despreza a teoria, como na função do especialista que se esforça em 

manter uma neutralidade ingênua e inútil. (NARA, 2005, p. 53) 

A formação extremamente técnica e centrada no profissional, além da 

pedagogia bancária utilizada de forma quase unânime na universidade, contribui 

para o desconhecimento da realidade social e/ou o não atendimento das demandas 

sociais por parte dos profissionais. Para Jacobina (2003) o acadêmico tem, em sua 

base de formação, a possibilidade de despertar e comprometer-se com as questões 

sociais. 

A educação bancária reflete a sociedade opressora, mantendo suas 

contradições. Ela anula e/ou minimiza o poder criador dos educandos, 

satisfazendo dessa forma os interesses dos opressores, para os quais o 

fundamental é a manutenção da realidade e não sua transformação. (FREIRE, 

2003) 



A universidade deveria assumir seu papel social e cumprir sua função 

de formar cidadãos críticos, históricos, capazes de trabalhar para superação das 

contradições e pela transformação da realidade. Para tal é necessário que a 

academia assuma uma pedagogia libertadora, formando sujeitos politicamente 

conscientes, tendo como base a inserção do estudante na comunidade, construindo 

o conhecimento com e para o povo. 

A respeito do tecnicismo, Freire (2003) afirma que a reconstrução da 

sociedade não pode ser simplesmente técnico-cientifica, contudo, esta não é 

antagônica à formação humanista, só que para isso, a ciência e a tecnologia devem 

estar a serviço da libertação da humanidade, de sua humanização. 

A tentativa de cumprir esta formação crítica e de fazer uma escolha 

ideológica se mostra mínima por parte dos professores e gestores universitários, 

porém é sustentada de maneira mais substancial pelo movimento estudantil (ME). 

A maneira que o movimento estudantil vem tentando cumprir este 

papel é se aproximando mais de movimentos sociais revolucionários, forjando sua 

consciência de classe e construindo com eles um projeto de sociedade justa e 

solidária. Para isso, lança mão de práticas de tomada de consciência e 

conscientização1 de estudantes e cidadãos, comprometendo-se, assim, com a causa 

proletária e luta de classes.  

Para que isso aconteça, é importante o uso de instrumentos que 

possibilitem esta luta. Um instrumento importante, que precisa ser fortalecido, é a 

extens~o universit|ria, pois como defende Falc~o (2003, p.22) “a extens~o ainda é 

desenvolvida de forma marginal como atividade extracurricular com caráter de 

complementaridade”.  Seguindo uma lógica de prestaç~o de serviços, com oferta de 

cursos e serviços de saúde e jurídicos. Por outro lado: 

Alguns projetos, principalmente impulsionados pelo Movimento 

Estudantil - ME, primam pela autonomia do indivíduo, visando a 

organização e fortalecimento das comunidades e dos Movimentos Sociais 

(o que inclui os estudantes e o ME), vem sendo realizados. Alguns já 

institucionalizados como o caso do ENEC, na UFPB, ou o Bolicomtu, na 

UFPE; outros ainda não institucionalizados como os estágios 

interdisciplinares de vivência, realizados em alguns estados brasileiros, 

pela parceria ME/MST (ROCHA, 2005). 

A partir desta perspectiva, observa-se o quanto a universidade ainda 

está longe de cumprir, de forma autônoma, o seu papel social, colocando-se como 

produtora de um saber essencial e construindo um conhecimento técnico, 

científico e cultural juntamente com o povo para o desenvolvimento do país e a 

libertação das pessoas. Espera-se que o movimento estudantil fortaleça esta luta, 

                                                        
1 Ver Paulo Freire, Cartas à Cristina: reflexões sobre a minha vida e minha práxis. São Paulo: Editora 
UNESP, 2003. 



buscando a tão sonhada universidade, juntamente com professores, funcionários e 

com o povo. 

Como disse Che Guevara, “a universidade deve ser flexível, pintar-se de 

negro, de mulato, de operário, de camponês ou ficar sem portas, e o povo a 

arrebentar| e pintar| a Universidade com as cores que melhor lhe pareça”. 
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O Desmonte da Universidade Pública: 5 anos de REUNI e suas 

mentiras 

Fórum Nacional de Executivas e Federações de Curso 



 A universidade é uma instituição social organizada para servir aos 

interesses políticos e econômicos da classe dominante, e que ao mesmo tempo 

manifesta em si os conflitos existentes no seio da sociedade de classes. 

Constituída a partir de uma estrutura elitizada, cujo objetivo era a 

formação dos quadros dirigentes da sociedade e estados burguês, a universidade 

pública brasileira acompanhando o processo de industrialização e de luta pelas 

reformas de base entre os anos de 1940 e 1960 é ampliada buscando formar não 

somente quadros dirigentes, mas também mão de obra qualificada para a 

cientifização da produção advinda dos modelos taylorista e fordista. 

Com a implementação do neoliberalismo no Brasil, como uma política de 

contenção da crise estrutural do capital, a universidade pública passa a sofrer 

diversos ataques no que diz respeito ao financiamento público, a autonomia 

universitária e ao tripé de ensino-pesquisa-extensão. 

Tais ataques determinados pelos relatórios do Banco 

Mundial/FMI/UNESCO são implementados pelo governo de FHC e visam dar ao 

ensino superior brasileiro a característica mercadológica e de formação de força de 

trabalho esvaziada de conhecimentos científicos e filosóficos. 

Com a eleição do governo de Luis Inácio Lula da Silva e do Partido dos 

Trabalhadores (PT) a tão esperada hora da mudança carrega em si na realidade, a 

continuidade e o aprofundamento das políticas neoliberais de retiradas de direitos 

e ataques as organizações classistas com o toque diferenciado da cooptação de um 

partido que carrega em seu nome – mas não mais na prática – o objeto dos ataques. 

Assim, sob o discurso de democratização do acesso e ampliação a 

universidade pública é que no ano de 2007 o governo com o apoio da União 

Nacional dos Estudantes (UNE) aprova o decreto 6096/07 que institui o Programa 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Públicas 

(REUNI). 

Este projeto gerou uma forte mobilização do movimento estudantil e 

docente que através de ocupações de reitoria e da constituição da Frente de Lutas 

contra a Reforma Universitária afirmava que o REUNI ao invés de democratizar o 

acesso ao ensino superior se constituía como o carro-chefe de uma política de 

desmonte e mercantilização da universidade. 

Passados 5 anos de muita propaganda midiática do governo PT e 

campanhas da UNE em defesa do REUNI, o movimento estudantil de luta e 

combativo reafirma sua posição de contrariedade ao projeto, ao mesmo tempo em 

que aponta seus problemas e a necessidade de luta em defesa da universidade 

pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada. 

 



1º Problema: Ataque a Autonomia Universitária 

O primeiro problema do REUNI é o ataque que este realiza a autonomia 

universitária. O programa trás em si um plano de metas de aprovação de 

estudantes (90%) e de ampliação da relação entre professor aluno de 12 para 18 

estudantes para 1 professor. Este plano de metas se cumprido, iria condicionar a 

liberação de verbas para as universidades. 

Além disso, apesar do discurso de democratização do acesso ao ensino 

superior o mesmo é fruto de um decreto presidencial, instituído sem debate entre 

a comunidade acadêmica e a sociedade e sob forte repressão policial em todas as 

instituições federais de ensino (IFEs). 

 

2º Problema: Financiamento Público Insuficiente 

O projeto previa para aqueles que aceitassem a realização do plano de 

metas uma ampliação de até 25% de verbas para as universidades públicas de 

acordo com o orçamento existente para o Ministério da Educação (MEC). 

Sobre isso, é importante situar que desde a década de 80 a universidade 

pública sofre com a falta de financiamento público, o qual na época de aprovação 

do REUNI estava defasado em 65%. Ou seja, o percentual previsto para as 

universidades não supria a defasagem de financiamento público já existente, ao 

mesmo tempo em que aumentava a demanda em relação à infraestrutura e 

pessoal. 

Apesar da possibilidade do envio de verbas atingir 25%, na realidade não 

atingiu, tanto é que na metade do projeto, no ano de 2009, o ministro da educação 

e hoje atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad/PT, afirmou que as verbas do 

projeto REUNI haviam acabado. 

Com o fim das verbas para a expansão advinda do REUNI, os cortes de 100 

bilhões de reais entre os anos de 2011 e 2012 e a não aprovação de 10% do PIB 

para a educação pública, o governo petista mais uma vez demonstrou que 

financiamento público para a educação não é prioridade. 

 

3º Problema: Precarização da Infraestrutura 

O projeto REUNI trazia em si a clara definição de que buscava melhorar o 

aproveitamento da infraestrutura da universidade pública, sob a justificativa de 

que isso iria combater a elitização e a má utilização do espaço público. 



Estes objetivos do projeto coadunam com a análise do Banco Mundial de 

que a universidade no Brasil é uma instituição supérflua, a qual não deveria existir 

e que por consequência deve ser reduzida a cinzas. 

Além disso, tais objetivos negam a precarização que a universidade 

pública enfrenta desde a década de 90, afirmando que educação pública, tem que 

ser precarizada. Apesar das obras iniciadas e, diga-se de passagem, nunca 

terminadas, em praticamente todos os campi temos visto a crescente mobilizações 

em defesa da construção de casas de estudante, restaurantes universitários e 

prédios para abrigar atividades de ensino e pesquisa. 

 

4º Problema: Precarização do Trabalho Docente 

Com a lógica de ampliação da relação aluno-professor existente no REUNI, 

temos visto um aumento da carga horário de trabalho docente que tem levado a 

sua ampla precarização. 

Isto se manifesta no crescimento de doenças relacionadas a sobrecarga de 

trabalho, nas constantes reclamações de incapacidade de articulação das tarefas de 

ensino-pesquisa-extensão devido a falta de tempo e aos planos de metas e também 

na própria realização da greve docente no ano de 2012, a qual ficou conhecida 

como a greve REUNI. 

No ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal divulgou o dado de que 

existe uma defasagem de 8 mil professores nas instituições públicas de ensino 

superior, o que demonstra que a lógica de ampliação do REUNI contribui ainda 

mais para o esfacelamento do trabalho docente. 

Ainda, nesse ano, o ANDES-SN lançou um dossiê sobre a precarização das 

IFEs, no qual objetiva trazer a tona ainda mais a precarização do trabalho advinda 

do REUNI. 

 

5º Problema: Precarização da Formação 

Com a precarização da infraestrutura – crescente defasagem de 

laboratórios, salas de aulas e materiais didáticos – e com a precarização do 

trabalho docente – com o crescimento da carga horária de trabalho – com a 

precarização da formação discente. 

Se historicamente percebemos que o tripé ensino-pesquisa-extensão, o 

qual deveria nos possibilitar a compreensão e a busca de transformação da 

realidade em bases científicas, não tem sido articulado, com o REUNI a 

desarticulação e desmonte do tripé se aprofunda. 



Em sala de aula somos impedidos de nos apropriar dos conhecimentos 

historicamente produzidos e acumulados devido à lógica de flexibilização 

curricular que o projeto carrega em seu cerne e que aponta para o esvaziamento 

teórico da formação, além é claro do inchaço acarretado pela meta professor-aluno 

e também da insuficiência de materiais didáticos. 

No âmbito da pesquisa e da extensão além de não possuirmos 

infraestrutura e pessoal em número adequado para a realização destas atividades, 

temos também a ausência de financiamento público e de assistência estudantil que 

nos possibilite dedicação exclusiva que a produção do conhecimento necessita. 

Com isso, muitos dos estudantes necessitam trabalhar fora da 

universidade o que contribui para a manutenção da formação desarticulada no que 

diz respeito o tripé ensino-pesquisa-extensão, demonstrando que não basta apenas 

ampliar cursos e vagas como prevê o projeto, mas sim se deve pensar em 

democratizar o acesso ampliando a qualidade da universidade. 

 

6º Problema: Mercantilização da Educação 

O REUNI é o carro-chefe de uma política de desmonte do ensino superior 

público no Brasil, a qual caracterizamos como Contrarreforma Universitária. 

A contrarreforma visa transformar a educação, antes direito social, em 

mercadoria. Assim, o projeto que na aparência do discurso midiático apresenta a 

democratização do ensino superior, na realidade contribui para a precarização e 

constante privatização da universidade. 

Junto ao REUNI, existem outros projetos que articulados abrem a 

universidade para a gestão privada do patrimônio público como é o caso da 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), da Lei de Inovação 

Tecnológica (LIT), das Parcerias Público Privadas (PPP) e do Pacote de Autonomia. 

Além destes projetos, a Associação Nacional dos Dirigentes da Instituições 

Federais de Ensino Superior (ANDIFES) em parceria com o governo federal tem 

proposto a ampliação do REUNI através da sua segunda fase, a qual buscaria 

integrar totalmente a universidade ao mercado, contribuindo para a perda da 

produção de conhecimento socialmente útil que é a função social da própria 

universidade. 

 

O que fazer? 

Diante de todos os ataques, nos quais ainda poderíamos situar a repressão 

ao movimento estudantil de luta e combativo, temos que nos perguntar quais as 



alternativas políticas estão colocadas para a defesa da universidade pública, 

gratuita e de qualidade socialmente referenciada. 

Assim, é preciso que o movimento estudantil realize um balanço sério do 

que tem sido a atuação da União Nacional dos Estudantes como representante das 

políticas educacionais do governo petista no movimento estudantil, contribuindo 

para o desmonte do ensino superior público. 

Além disso, torna-se necessário também a luta cotidiana em torno das 

problemáticas advindas e aprofundadas com o REUNI, buscando articular as 

demandas estudantis imediatas com lutas que tragam como horizonte a defesa da 

universidade pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada e a 

construção do projeto histórico socialista. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Retomada Do Trabalho De Base 

 
Ranulfo Peloso da Silva CEPIS, SP 
 
Este texto est| publicado na Cartilha nº 4 da Consulta Popular: “Trabalho de base”. 
6ª ed., São Paulo, out/ 2001, p. 17 a 36. 



1.  INTRODUÇÃO 

 

Achavam-se agrupados e presos à terra, por 
uma raiz comum, como uma moita de 
bambu. E como esse vegetal, inclinavam-se 
e dobravam-se. Mas, sobreviviam às 
maiores tempestades. 
 

Morris West, O embaixador, 1985 
 
 
 

A grande marca da organização popular é sua presença e enraizamento na 

vida da população, animando pessoas e grupos a se organizarem para buscar 

solução de seus problemas. 

O antigo e permanente interesse dos trabalhadores de repartir o pão e o 

poder, mesmo que não seja totalmente consciente, é derrubar a velha pirâmide 

e construir uma sociedade sem dominação. 

A organização popular nasce para romper com a prática dos dominadores 

que, pelo autoritarismo ou pela troca de favores, se mantêm no poder. Ela se 

organiza desde a base, para estar presente, todos os dias, lá onde acontece a luta 

pela vida. 
 

Apostar no trabalho de base é investir numa tarefa que exige vontade 

política, dedicação, tempo, pessoas e recursos. Porque não é só a elite que gosta de 

mandar; é também o povo que aprendeu a ficar calado e a obedecer ao chefe de 

plantão. Só uma convicção profunda pode se dispor a vencer a cultura autoritária e 

o personalismo e contribuir para que o povo se torne protagonista e tome a 

direção da barca. 

 
2.  UM POUCO DE HISTÓRIA 
 
 

“Cada um de nós constrói a própria 
história e cada ser em si carrega o dom de 
ser capaz e ser feliz.” 

Almir Sater e 
Renato Teixeira 

 
 

O Brasil nasceu como colônia dos países ricos. Reis e rainhas se tornaram 

donos das terras, das riquezas e até da vida das pessoas. Quem resistiu foi 



perseguido e, muitas vezes, destruído. Essa dominação gerou a cultura autoritária, 

a mentalidade de escravo, onde as pessoas se tornam passivas, sempre 

esperando ordens, de cima e de fora. 

A ditadura de Vargas, de 1933 a 1945, para não mudar a cultura autoritária, 

inventou o populismo. O povo foi ensinado a “puxar o saco” e a “mendigar 

favores” de chefes, em todos os lugares, em vez de lutar por direitos. Aprendeu a 

ser cliente, encostar-se “numa |rvore que lhe dê sombra” ao invés de se organizar 

e de “andar com os próprios pés”. 
 

Nos anos 60, mais gente descobriu que podia ser dono do seu nariz e 

participar do poder. As pessoas não aceitaram ser coisas, nem serem usadas como 

massa de manobra. Quiseram Ter voz ativa e no seu destino mandar. Aí, veio a 

ditadura militar de 64, prendendo, torturando e matando. 

Mas, o sonho de ser livre e feliz coletivamente, tentado diversas vezes pelos 

índios, negros, camponeses e operários, continuou nos bastidores. Durante 

muitos anos, num paciente trabalho de base, a luta se multiplicou e criou raízes em 

muitos espaços. No final dos anos 70, o fogo que queimava por baixo, explodiu em 

movimentos nos quatro cantos do país. 

Nesses anos, muita gente, no campo e na cidade, foi atingida pelo trabalho 

dedicado e anônimo de milhares de militantes. Esse esforço teceu uma imensa 

rede de resistência e de esperança, contra a dominação e pelo direito de ter vez 

e voz, contribuindo para o fim da ditadura militar. 

Nos anos 80, o campo popular buscou reconstruir suas ferramentas de luta 

– sindicatos, partidos, associações – e até inventou novas formas de juntar e de 

canalizar a indignação e anseios dos trabalhadores – movimentos, fóruns, 

entidades. Esse processo organizativo conseguiu recuperar e conquistar muitos 

direitos para os trabalhadores. No campo eleitoral, as forças populares disputaram 

espaços no legislativo, na administração pública e, quase elegeu seu candidato à 

presidência do Brasil [1989]. 
 

Os anos 90 trouxeram grandes mudanças na economia, na política e na 

disputa das idéias, em todo o mundo. A queda do muro de Berlim representou a 

nova ofensiva do capitalismo, revelando muitas fragilidades na prática dos 

socialistas. O ideal da competição individual, a qualquer preço, desafiou o projeto e 



as iniciativas da solidariedade. Para o campo popular foi um tempo de derrotas, de 

sofrimento e de baixas: teve militante que desanimou, que passou para o outro 

lado, que perdeu a credibilidade ou que ficou sem saber o que fazer. 
 

Para os socialistas essa crise serviu como tempo de avaliação. Sempre fiéis 

aos ideais da libertação, eles perceberam a necessidade de reexaminar a realidade 

e de repensar seus métodos e formas de luta. 

A virada de milênio se apresenta como uma oportunidade para a construção 

do projeto alternativo e popular. Prometendo levar o Brasil ao primeiro mundo, a 

elite entregou o país à ganância internacional do capital e à falência. O Estado 

abandonou sua função social – educação, saúde, segurança – para servir aos 

interesses das grandes empresas. O resultado foi a maior concentração das 

riquezas, desemprego em massa, violência e miséria da população. 
 

Por isso, os militantes retomam, com redobrado vigor, a convicção de que a 

solução para a nação, não pode ser o conserto do sistema capitalista, mas a 

construção do projeto alternativo e popular. Para o avanço desse processo de 

organização popular, é urgente a retomada do trabalho de base. 

 

3.  RETOMAR O TRABALHO DE BASE 
 
 

Gente não é boi de carro, pro carro de boi 
puxar, gente tem mente que gira, mente 
que pode girar. Gira a mente do carreiro e 
a canga pode quebrar. 

(Lavrador de Goiás) 
 
 

 
Retomar o trabalho de base não é a repetição saudosa de práticas e 

atividades feitas no passado. Nem é o basismo que trata o povo como menor e 

incompetente, e faz o elogio de suas ações espontâneas e sem planejamento. 

Basismo é uma forma disfarçada de autoritarismo para manter a base dependente. 

Retomar o trabalho de base é resgatar uma estratégia. É um caminho de luta 

e de organização que envolve os próprios interessados no conhecimento e 

solução dos desafios individuais e coletivos. 

Retomar o trabalho de base é reafirmar três objetivos: 
 



 
1º) Participação massiva dos trabalhadores: as elites não têm medo de 

lideranças que se destacam. Para elas é f|cil isolar, destruir, “comprar” algumas 

cabeças que sobressaem. Multiplicar militantes e ações é que mete medo em 

todos aqueles que se acostumaram a dominar outras pessoas. Por isso, a prática de 

multiplicar novos combatentes, deve invadir todos os espaços da vida – trabalho, 

política, cultura, religião, lazer – e se tornar uma rede de animação, de 

resistência e de vitórias. 

 
2º) Democratização do poder: participar do poder é ser capaz de fazer propostas, 

tomar decisões e repartir responsabilidades para concretizar o sonho dos 

trabalhadores. O trabalho de base, enquanto experiência de uma nova 

convivência entre pessoas, pode ser uma grande escola de participação política. O 

ato de falar e de ouvir, de propor e de negociar, de ganhar e de perder, de disputar 

e de decidir, de com-mandar e de obedecer, de responsabilizar-se e de cobrar – 

tudo isso estimula a ambição de ser gente e de ter o poder coletivamente. Deve ser 

a escola, onde se aprende a colocar o poder a serviço da maioria, visando as 

transformações que o país precisa. 

 
3º) Construção socialista: a finalidade da luta é realizar o sonho do mundo novo, 

livre de todas as formas de opressão e com a possibilidade real de satisfazer os 

anseios materiais e espirituais das pessoas. Isto será possível quando a produção, a 

distribuição e o consumo forem feitos de forma solidária. Este projeto implica, 

desde agora, em uma nova relação entre os humanos e com a natureza, sem 

dominação, sem preconceitos e sem destruição. 

 
 
 
4.  O QUE É TRABALHO DE BASE 
 
 

“Fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós 

podemos tudo, nós podemos mais. Vamos 

lá fazer o que será”. (Gonzaguinha) 

 
Trabalho de base não é receita ou mágica. É um jeito de fazer política onde o 



militante coloca sua alma. É uma paixão carregada de indignação contra qualquer 

injustiça, e cheia de ternura por todos que se dispõe a construir um mundo sem a 

marca da dominação. Essa convicção nasce do coração e da razão, torna-se 

força contagiante, capaz de vencer a fúria e a sedução da opressão e de 

comprometer-se com a transformação das pessoas e da sociedade. 
 

Essa prática multiplicadora pode ser realizada nas favelas, nas ocupações 

de terra, nas fábricas, nas igrejas, nas instituições do Estado e nos espaços 

internacionais. Ela se sustenta quando mantém os pés no chão e a cabeça nos 

sonhos. Consegue vitórias quando articula as lutas econômicas com as diferentes 

lutas políticas e sociais. E perdura, em qualquer conjuntura, quando combina ações 

de rebeldia com as disputas na legalidade. 

 
4.1. A finalidade do trabalho de base é:  
 
 
a) Anunciar sempre que o ideal da humanidade é a prosperidade e a convivência 

solidária. E combater a ganância, a competição, a dominação. Quanto maior a 

opressão e a crise, maior a razão para propagar o sonho da sociedade sem 

classes.  

b) Despertar a dignidade das pessoas e a confiança nos seus valores e no seu 

potencial. A pessoa se torna feliz e perigosa (para as elites), quando começa a 

andar com os próprios pés. Em geral, quem está no poder, prefere gente 

obediente e conformada, porque é fácil manipular uma população domesticada 

e dependente.  

c) Canalizar a rebeldia popular na luta contra a injustiça e na construção de 

uma sociedade de homens e mulheres novos, onde a produção, distribuição e 

consumo, sejam orientados pela lógica da solidariedade.  
 
d) Transformar a realidade e conseguir vitórias em todos os campos e em todas 

as dimensões, que satisfaçam os justos anseios da população.  
 
4.2. A força do trabalho de base está: 
 
 
a) Na sua sustentação de base: o trabalho de base tem que ter raízes plantadas 

na alma da população que é a base da sociedade. Por causa desse alicerce, ele 

sempre renasce e se reproduz. Não é um movimento para os trabalhadores. É 



dos trabalhadores. O povo deve se sentir parte dessa construção e 

companheiro da mesma caminhada. Para isso, o trabalho de base se organiza lá 

onde o povo vive e trabalha. Para combater dentro de cada um o vício da 

dependência, é preciso que cada pessoa, desde o início, contribua com 

disposição, idéias e sustentação financeira das atividades.  

b) Na crença do povo: a razão do trabalho de base é ajudar o povo a entender e 

se comprometer com a vida feliz e solidária. Mas sabe que esse povo já luta 

porque precisa sobreviver. O povo está sempre reagindo contra a exploração e 

a dominação, mesmo quando não fala a linguagem dos militantes ou entra em 

caminhos eu são armadilhas. A história tem mostrado que, apesar de toda a 

miséria e de toda a contradição, o povo é a sementeira permanente de novas 

formas de luta e de novos militantes.  
 
c) Na clareza de que a organização popular, sendo uma parte, é parte para 

incluir todo o povo. Os dirigentes não são guias geniais, mas lideranças 

indispensáveis que ajudam o povo a entender a realidade e organizar os 

esforços, no rumo da transformação. No processo, o povo vai assumindo-se 

como sujeito de sua história. É como diz o poeta “sentindo na vida que pode, o 

pobre entende o que vale; depois que a canga sacode, n~o h| patr~o que o cale”.  
 
d) Na coerência entre rumo e caminho: no trabalho de base não tem essa de 

fazer a cabeça. A pessoa deve abraçar a causa, porque foi convencida de que ela 

é justa. Então, o jeito de tratar as pessoas, deve estar de acordo com a 

finalidade que queremos atingir. Fica difícil falar de liberdade se, na prática 

diária, as pessoas mantém um comportamento autoritário e antidemocrático. É 

verdade que, quem não sabe onde quer chegar, não chega lá nunca”. Mas, é 

igualmente verdade, que o fim é o caminho que a gente faz, para chegar no 

objetivo. Quer dizer, o método que se pratica, deve ser coerente com os 

objetivos que se pregam.  

e) Na metodologia multiplicadora: cada militante que se convence, assume o 

compromisso de mobilizar um time de novos companheiros. Estes, por sua vez, 

vão repartir os esclarecimentos e as experiências com outros colegas que 

vivem em muitos espaços de luta, de vida, e de trabalho. Assim se vai tecendo a 

rede de resistência e de solidariedade, para a conquista de vitórias.  
 
f) No planejamento das ações: ninguém entra de peito aberto numa guerra. É 



indispensável traçar um caminho, capaz de levar à vitória. O planejamento 

enfrenta o medo de mexer no comodismo das pessoas e na indisciplina da 

prática espontaneísta. Na luta popular, como no futebol, o objetivo não é chutar 

a bola. É preciso avançar e se defender organizadamente, na hora certa e com a 

pessoas certa. Por isso, marca-se pontos e prazos de chegada; faz-se uma 

caprichada preparação dos militantes; escolhe-se responsáveis pelas 

atividades; realiza-se um balanço dos resultados, em cada etapa da luta. 

g) No amor pelo povo e pela vida: o trabalho de base é mais que um trabalho 

profissional, feito por pessoas competentes. Ele tem um segredo que anima a 

esperança dos militantes, chegando à doação da própria vida. O valor da vida, a 

dignidade das pessoas, a rebeldia para a liberdade e a fraternidade 

universal, formam a base dessa paixão que invade a alma dos militantes e dá 

sentido à sua disposição e dedicação. No concreto, essa convicção se traduz no 

respeito ao povo, no carinho aos iniciantes, no cumprimento dos acertos 

coletivos, na capacidade de tomar iniciativas, na coragem de encarar os 

desafios, nos gestos de indignação, entusiasmo e celebração. O amor pelo povo 

e pela vida se expressa, de maneira plena, nas manifestações individuais e 

coletivas do companheirismo. 

 

5.  COMO FAZER O TRABALHO DE BASE 
 
 

“Fazer, é a única forma de mostrar, que é 

possível transformar o mundo”. (Eduardo 

Galeano) 
 
 
 

Uma pessoa ou grupo que esteja convencido da força do povo esclarecido e 

organizado, vai escolher e ajudar um setor desse povo no resgate de seus sonhos. O 

sentido do trabalho popular é organizar a resistência e alimentar a esperança de 

seus associados. Por isso reúne, amplia, capacita, organiza, articula as pessoas e 

ações na formação de um projeto popular. 
 

Para fazer o trabalho de base, não tem receita pronta e infalível. Mas, 

olhando várias experiências, é possível descobrir pontos em comum. Entre eles 

estão: 



 
a) Quem começa? Qualquer pessoa (trabalhador ou não) pode dar o pontapé 

inicial. A história mostra que tem gente que desperta primeiro e fica indignada 

pela exploração vivida pelo povo. Essa revolta inicial, acaba descobrindo que 

não basta se queixar das injustiças e que sozinho, ninguém vai conseguir acabar 

com a opressão. Como enfrentar essa máquina de morte? Que fazer para que a 

resistência não morra no nascedouro? Uma iniciativa é procurar gente de 

confiança que pense no mesmo sentido. Assim começa um projeto popular.  

b) Onde começar? A luta dos oprimidos acontece lá onde estão os 

trabalhadores. Pode ser na fábrica, no bairro, na escola, numa categoria 

profissional, no espaço de um município, num movimento, ou numa igreja. 

Também pode ser com uma raça, com um grupo de mulheres, com 

adolescentes, ou com a terceira idade. Qualquer lugar, na cidade ou no campo, e 

até dentro de uma prisão já foi lugar onde os militantes iniciaram um posto da 

luta. O ruim é saber das coisas e não fazer nada. O melhor é sempre escolher 

um grupo ou lugar que tenha as condições de espalhar e influenciar outros 

grupos e lugares.  

 
c) O núcleo de militantes. Enfrentar uma fera sozinho, nem sempre é sinal de 

coragem. Pode ser apenas inexperiência. Para ser vitoriosa, a luta popular tem 

que dar passos, conforme suas forças. Por isso, uma primeira tarefa do 

militante, é formar um time de companheiros que já tenha o mínimo de 

compreensão e disposição para entrar num processo. É sempre bom ter 

gente nova, sabendo que “a idade de uma pessoa se conta pelo número de 

amigos que ela consegue reunir”. Pessoas novas est~o mais abertas e livres 

para encarar uma caminhada. A escolha tem que ser cautelosa e baseada na 

confiança. Algumas qualidades são fundamentais: pessoas que não aceitam ser 

manobradas, que já mostraram que vão além do seu interesse individual, que 

sejam discretas (não falam determinados assuntos para quem não está 

interessado ou é contra), que saibam relacionar-se com o povo. Esse primeiro 

time vai ter que reunir-se diversas vezes, para reforçar a amizade, trocar idéias, 

e para acertar os objetivos e o plano de atuação.  

 



d) Como conhecer a realidade? Definido onde vai ser o trabalho é hora de 

conhecer, por dentro, o lugar e o grupo. As informações nascem da convivência, 

observação, conversas, visitas, pesquisas ou consulta a especialistas no assunto. 

Conhecer e ser conhecido exige o aprendizado da língua do grupo para 

favorecer a integração e a troca. Três tipos de informações não podem faltar:  
 

d.1) as que tratam da quantidade: qual o número de pessoas, volume da 

produção, renda, problemas enfrentados; assim como saber quais são os 

grupos que oprimem a população e os que estão a seu favor;  
 

d.2) as que revelam os desejos, os sonhos e os projetos das pessoas. Em 

geral, são os sentimentos que, em primeiro lugar, movem as pessoas. Quando 

elas se sentem aceitas e reconhecidas, também passam a participar;  

d.3) as histórias de resistência: todo ser humano protesta, só varia a forma – 

pode ser individual ou grupal, escondida ou aberta, espontânea ou organizada, 

pacífica ou violenta. Os militantes devem estar convencidos que não inventam a 

luta. Sua tarefa é descobrir pessoas e sinais da luta do povo e ajudar essa luta 

se ampliar, se organizar e obter vitórias econômicas, políticas, sociais e 

culturais. 
 

As informações corretas sobre a realidade, se tornam matéria-prima no 

estudo dos militantes, apontando dicas para as ações e formas de organização. As 

anotações são importantes na descoberta de problemas e interesses comuns. É 

essencial envolver as pessoas pesquisadas na coleta e na apropriação dos 

resultados. Afinal, elas devem ser as primeiras interessadas em tomar consciência 

do que está acontecendo. Este estudo pode ser a primeira ação do trabalho de base. 

 
e) Fazer ações concretas. Os dados da realidade podem sugerir várias propostas 

de ação. Os militantes têm que sacar o que o povo está afim de fazer para 

realizar seu desejo. Às vezes, as ações escolhidas, parecem que nada têm a ver 

com os grandes problemas descobertos. A ação a ser encaminhada é aquela na 

qual o grupo vai participar, e não ficar na platéia assistindo. Tem que ser uma 

ação dentro da compreensão do momento e do ritmo que esse povo possa 

suportar. Pode ser um jogo, uma festa, uma celebração. Mas, pode ser também 

um protesto, um mutirão, uma disputa política. Os militantes têm obrigação de 

sugerir propostas, mas não podem impor, porque as ações não assumidas pelo 



grupo, geram acomodação, dependência ou frustração.  

“Devagar que eu tenho pressa”, diriam os antigos. É decisivo que as 

primeiras ações dêem certo. São as vitórias que animam a vontade de 

continuar. São elas que preparam o povo para ações maiores. As derrotas 

aumentam o sentimento de fraqueza e de impotência. 
 

Uma ação puxa outra, quando é bem preparada. Depois de executada, é 

fundamental fazer um balanço para avaliar os avanços,, os pontos fracos e a 

continuidade. Fazer ações e refletir sobre elas tem sido a grande escola onde o 

militante e o povo se capacitam e se formam. 

 
f) Descobrir e projetar lideranças. As lideranças aparecem nas ações, porque 

dão sugestões, tomam a frente, sacam mais rápido, são mais corajosas, estão 

um pouco mais informadas. A liderança expressa publicamente, o que muitos 

gostariam de ser ou de dizer, mas têm dificuldade.  

 
As lideranças são indispensáveis no trabalho popular. Porém, só merecem 

este nome quando reúnem, em torno de si, muitas pessoas; e quando criam as 

condições para o aparecimento de outras lideranças. As verdadeiras lideranças, 

não são necessariamente eleitas; são reconhecidas por causa de sua atuação e de 

sua dedicação. 
 

Acostumados com lideranças tradicionais, o povo, às vezes, acha que deve 

escolher pessoas que sabem prometer, que falam bonito, que são mais estudadas 

ou, então, gente muito quietinha. A experiência mostra que tais pessoas têm 

decepcionado: falam, mas não fazem; dão sugestões, mas não botam a mão na 

massa; se comprometem com tudo, mas nunca encontram tempo para nada. 
 

É tarefa dos militantes ajudarem na preparação das legítimas lideranças 

populares. As lideranças que interessam ao trabalho de base são aquelas que unem 

seus interesses individuais com os interesses do grupo. Elas não usam essa posição 

como privilégio pessoal, mas como uma tarefa da luta. Na caminhada, as lideranças 

aprendem a com-mandar. Descobrem que exercer o poder é repartir o poder. Vão 

saber distribuir as responsabilidades conforme a necessidade da luta, o jeito e o 

gosto de cada um, equilibrando a dose de paciência com a dose de firmeza. Sua 

preocupação permanente é a de animar os que estão dormentes e desanimados, 



promover o entrosamento do grupo e ajudar na capacitação de novas lideranças.  

 
g) Formar dirigentes: em todo o grupo, mesmo quando os participantes são 

conscientes de suas responsabilidades, há pessoas que se destacam e se tornam 

referências. A referência, mais que privilégio, é uma tarefa de coordenação das 

ações para o bom funcionamento do trabalho, pois, como diz o povo, panela que 

muitos mexem, sai insossa ou salgada. Dentro do mesmo grupo, outras pessoas 

vão ter outras funções, conforme o momento e a sua competência.  
 

É verdade que já houve gente que se aproveitou do cargo de dirigente para 

seu interesse individual. Quem faz isso se esquece que o poder nasce do povo e 

por esse povo deve ser exercido. Na luta popular, o poder não pode ser exercido de 

forma autorit|ria e personalista (como fazem os “coronéis” da elite). Muito menos 

para dominar a maioria desinformada.  
 

Não se deve confundir direção e diretoria. Diretoria é um mandato que se 

ganha no voto, mesmo que os candidatos não tenham preparo nem compromisso 

com o povo. Ser dirigente nasce do reconhecimento público.  

O reconhecimento não é um dom destinado a alguns privilegiados. Ele tem 

origem na união de, pelo menos, quatro exigências:  
 
1) ligação profunda e permanente com o povo, sua vida, seus anseios e 

suas lutas;  

2) compromisso com a transformação das pessoas e da sociedade;  

3) capacidade de fazer propostas justas, principalmente nos momentos difíceis;  
 
4) convicção e jeito para organizar o povo, compartilhar as responsabilidades e 

com-mandar.  

 
h) Autonomia: no trabalho de base, os trabalhadores e suas organizações não 

podem ficar dependentes de uma assessoria ou de um chefe. Quando não existe 

independência econômica e política, os trabalhadores se tornam massa de 

manobra. Sem formação, sem recursos financeiros, sem conhecimento das 

técnicas – como fazer uma reunião, falar em público, operar uma máquina, fazer 

um plantio, organizar uma mobilização – os trabalhadores continuarão de rabo 

preso. Uma assessoria militante e competente pode contribuir na capacitação 

dos trabalhadores para que se tornem sujeitos e protagonistas da luta popular. 
 



Para conseguir independência é preciso ter coragem e condições de andar 

com os próprios pés. Desde o início, os trabalhadores devem ser incentivados a 

garantir a sustentação de suas atividades e a ser competentes numa tarefa. Faz 

tempo que sabemos que a libertação dos trabalhadores será obra dos próprios 

trabalhadores ou não haverá libertação. 

 
i) Como criar um movimento: o trabalho popular que realiza muitas ações, que 

apresenta idéias novas e reúne muitas pessoas, acaba aparecendo. Torna-se 

esperança para o  
 

excluídos do sistema e preocupação para as elites. Sem pressa e com grande 

participação devem ser elaboradas as orientações do grupo que, mais na frente, 

seja base para os estatutos. 
 

Um olho d’|gua, pode virar riacho e até rio. Conviver com o reconhecimento 

da sociedade é o novo desafio do trabalho popular. Como continuar se 

preocupando com o esclarecimento, a organização e a reprodução de sangue novo 

para a caminhada? Infelizmente, muita gente boa, quando se tornou “importante”, 

se agarrou nos cargos e se esqueceu que é no povo que está a força. Para evitar 

esses desvios, muitos movimentos se previnem renovando, de tempos em tempos, 

todo o pessoal que recebe cargos. Outra vacina contra o perigo de corrupção 

política é exigir que cada militante ou liderança assuma uma tarefa concreta junto 

a uma luta direta. 

A finalidade de uma organização é atrair outros trabalhadores para a causa 

da justiça, tornar-se uma ferramenta de luta permanente e ser uma escola de 

preparação de novos companheiros. Mas, a organização nunca pode se tornar o 

centro da luta. O centro da luta é o próprio movimento dos trabalhadores que, no 

esforço para derrotar a opressão e construir a nova humanidade, confere mais 

dignidade às pessoas. 

 
j) Formar os trabalhadores: só o entusiasmo e a força não vencem a segurança 

e a manha dos poderosos. Os oprimidos têm que juntar força, pensamento e 

esperteza para vencer a dominação. Para que o ativismo não faça do militante 

um “militonto”, ele deve ser capaz de desmontar o sistema capitalista e 

apresentar saídas que apontem para a solução de seus problemas. É fácil 



derrotar quem não estuda, quem não pára para pensar. É triste saber que 

muitos “estudados” n~o entram na luta. Mas é imperdoável que um lutador não 

pare para estudar, são seja também um intelectual.  

Estudar quer dizer entender o que está acontecendo consigo e com os 

outros e buscar uma solução. Isso exige uma reflexão sobre a própria experiência 

de luta e um olhar sobre a experiência de outros trabalhadores. Assim é possível 

apropriar-se dos conhecimentos que estão acumulados nas pessoas e nos livros. 

Formar-se não significa fazer cursos, nem encher a cabeça de informações. 

É estar mais capacitado para descobrir respostas para os problemas que afligem o 

povo. 
 

Formar não quer dizer despejar conteúdo sobre a cabeça de pessoas que 

ficam recebendo passivamente. O processo de formação acontece quando ele se 

torna uma troca entre sujeitos que ensinam e aprendem os ensinamentos da vida. 

A formação deve ser planejada conforme o nível de compreensão e de 

compromisso de cada companheiro. É importante organizar atividades de 

formação para iniciantes, ativistas, lideranças e dirigentes. É fundamental que o 

próprio movimento destaque pessoas que se dediquem à tarefa de organizar e de 

executar um plano de formação. 

São muitas as atividades de formação: a preparação, a execução e o balanço 

de uma ação, por exemplo. Mas também os seminários, os cursos, os debates, as 

viagens, as leituras, as reuniões, os treinamentos,o esforço para contar a própria 

história e a formulação de propostas. A formação política tem que vir junto com a 

capacitação técnica: como fazer uma reunião, escrever um relatório, falar em 

público, administrar uma cooperativa, operar uma máquina, fazer um jornal, etc. 

 
k) Evitar o isolamento, trabalhar em parceria: em toda a parte, tem gente 

(organizada ou não) lutando contra a injustiça. O trabalho político se fortalece 

quando conhece e se liga  
 

com pessoas e grupos que estão no mesmo rumo. Essa articulação facilita a 

troca de experiências e a realização de ações conjuntas. Quando um movimento 

se acha dono da verdade, se torna arrogante. Vira uma seita fácil de ser 

destruída. 
 

A busca de parceiros não pode ser a prática de usar as pessoas e os grupos, 



especialmente na hora do aperto, interessados apenas no que eles podem oferecer 

em termos materiais. A parceria é a descoberta de que ninguém pode fazer tudo, 

que ninguém sabe ou é especialista em tudo. A parceria é a crença no valor da troca 

das competências, no poder de fogo da ação conjunta e na soma dos recursos 

disponíveis. 
 

Os “donos do mundo” nos dividem para continuar reinando. É verdade que 

não temos a mesma cor, o mesmo lugar de nascimento, a mesma religião, o mesmo 

sexo, o mesmo time de futebol, nem o mesmo gosto de comida. É uma riqueza os 

desafios que as diferenças nos colocam. Porém, nunca se pode esquecer os 

interesses e as dificuldades que são comuns. Neste momento, é urgente ver aquilo 

que nos une, mesmo sabendo que temos muitas diferenças. 

 

Ser parceiro não significa abrir mão da própria convicção. Muito menos 

aceitar ser um braço tarefeiro de um projeto que não ajudamos a pensar, só por 

interesse de alguns trocados. A parceria é uma união de esforços para atingir 

objetivos que estão na mesma direção. Os dois lados se com-vencem e decidem 

fazer uma caminhada conjunta. Como toda aliança, também a parceria deve ser 

feita com autonomia das partes. Cada parceiro deve conservar suas diferenças e 

suas motivações. É bom lembrar que parceria é diferente de interação, ligação 

pontual ou convênio. 

 
l) Houve uma tendência de ocupar o espaço público: no trabalho popular, 

negava-se  
 

qualquer ligação com o poder público – nem participação, nem colaboração, 

nem mesmo uma relação em questões concretas. O movimento caminhava em 

paralelo, como a linha do trem. E tinha razão, porque o Estado era dirigido por 

uma ditadura. 
 

Hoje, o Estado continua dominado por uma elite, está privatizado pela classe 

dominante. Porém, a luta popular entendeu que o espaço público é também um 

espaço de disputa contra a opressão, quando se tem clareza do projeto popular e se 

garante a independência dos trabalhadores. Tal participação não pode justificar a 

lógica das campanhas eleitoreiras, nem a perda de autonomia dos movimentos. 
 

É uma obrigação das organizações populares disputar postos na 



organização do Estado, para abrir maiores espaços de participação popular. 

Disputar postos no poder do Estado tem o sentido de garantir os direitos que são 

devidos a todos os cidadãos. 

A participação de movimentos e de candidatos populares, no espaço público 

do Estado, pode facilitar o acesso ao conhecimento da máquina e possibilitar 

formas de pressão para a formulação das políticas sociais e para a correta 

destinação dos fundos públicos para o conjunto da população. Ensina também os 

mecanismos do poder e deixa claro que o Estado, do jeito que está organizado, não 

serve aos interesses populares. Enquanto os oprimidos não derrotarem a opressão, 

não poderá haver um governo realmente popular. 

 
m) Fazer a propaganda: quem acredita no que faz, se alegra que sua idéia se 

espalhe. Fazer propaganda, é anunciar e repartir com outros, as lições que 

aprendemos pelo caminho. É falar dos nossos sonhos e convidar muitos para a 

mesma esperança. Temos obrigação de repassar para as gerações futuras, 

como um tesouro, as realizações populares. Isso nada  

tem a ver com a invenção de histórias para impressionar ou iludir alguém. 
 

No início, a propaganda do trabalho, se faz de pessoa para pessoa. Quando 

cria raízes e já pode encarar o sol, ele é anunciado de forma mais aberta: faixas, 

cartazes, boletins, filmes, cadernos, etc. Muitos militantes foram atraídos para a 

luta popular, atingidos pela propaganda. 

 

 
6.  QUALIFICAR O TRABALHO DE BASE 
 
 

“Se muito vale o já feito, muito mais temos 
a fazer.” 

 
 

Quem já faz trabalho de base, não precisa começar tudo do zero. Talvez 

apenas amolar a ferramenta para que continue servindo as suas finalidades. 
 

O mundo mudou. A elite agora usa a tática da sedução e o discurso da 

competência para quebrar a união dos trabalhadores. Esvaziam o sentido de 

parceria, colaboração, repartição de lucros e até da solidariedade. Para a maioria, 

sobra o desemprego, a luta pela sobrevivência, a exclusão social. Sem largar o 



rumo, o campo popular precisa descobrir novas formas de fazer crescer sua luta e 

organização. 
 

Ao longo da história, nenhum sistema por mais poderoso e cruel que fosse, 

jamais conseguiu durar para sempre. 

 
6.1. Um tempo de avaliação 
 
 

O primeiro passo da cura é reconhecer que existem problemas. A crise não 

é, necessariamente, uma situação negativa. Pode ser a oportunidade de testar as 

convicções e redirecionar o modo de atuar. 

Não é verdade que muitas lideranças e organizações estão dessintonizadas 

com suas bases (dirigentes em FM e o povo em AM) ?! 
 

O remédio para os novos desafios não vai surgir de nenhuma cabeça 

iluminada, mas de um balanço do movimento, da leitura rigorosa da conjuntura e 

da grandeza de nossa generosidade. 

 
6.2. Que partes devem ser avaliadas? 
 
 

As seguintes perguntas podem ajudar no exame de vários aspectos do 
trabalho: 

 
a) Onde estão os resultados? A primeira pergunta que alguém faz quando 

entra numa luta é: o que é que eu ganho com isso? Sem ver sinais ou 

possibilidades concretas, é difícil mobilizar. O pessoal quer comida, terra, 

lazer, renda, reconhecimento. As vantagens que queremos no futuro – seja 

econômicas, políticas, sociais, culturais, espirituais – já devem começar 

agora.  
 
Onde está a participação? É mais fácil ter platéia e eleitores, que trabalhadores 

conscientes e sujeitos. É bom sempre examinar se as lideranças estão facilitando o 

protagonismo dos trabalhadores e o surgimento de outras lideranças. Ou será que 

se adonaram do povo por uma prática paternalista e assistencialista que 

transforma companheiros em campanheiros?! 
 
c) Onde está a juventude? Tudo o que é novo tem algo de “aborrecente”. Quem 

quer inovar, quem não aceita ser manobrado por um dono (mesmo que esteja 

“vestido de  



 
povo” ), sempre incomoda. O novo e o velho podem dizer respeito { idade ou { 

mentalidade. Quando uma organização não se renova nem se amplia, é porque 

começa a caducar. Existem organizações que, em vez de luta pela vida de 

muitos, se tornou meio de vida para alguns. 
 

Os novos atores têm uma linguagem e um rosto que os movimentos 

tradicionais nem sempre reconhecem. Usam palavras da “onda”, tratam de 

dimensões como sexualidade, raça, subjetividade, ecologia, cultura, religião e 

trazem grande entusiasmo. São temas antigos, transformados em formas de luta e 

mobilização. Será sempre necessário distinguir a verdadeira rebeldia, de um lado, 

e aquilo que é modismo, de outro. 

 
d) Onde está a competência? Agir sobre a realidade é a única forma de provar 

que se pode mudar a realidade. Quer dizer, junto com o sonho e a garra, é 

preciso saber fazer. É uma deficiência ser técnico e não ser político, mas é uma 

desmoralização ser um militante político e não botar a mão na massa. A 

competência que se precisa no trabalho de base, é a capacidade de desmontar a 

exploração, onde quer que ela apareça. Mas, também, a capacidade de 

apresentar propostas, com fundamento, que possam ajudar na construção da 

nova sociedade.  

 
e) Onde está o rumo? Não queremos remendar o velho. Lutamos pela 

transformação total do mundo e das pessoas. Por isso, n~o vamos “vender a 

alma” em troca de concessões. Queremos homens e mulheres orgulhosos de 

sua dignidade e comprometimento com a nova convivência entre todas as 

pessoas. Essa orientação guia nossos esforços.  

 
b) Onde está a disciplina? A postura liberal de muitas lideranças, tem irritado 

e cansado muitos militantes. Disciplina exige pontualidade. É chato chegar 

na hora e ficar esperando por alguém que, sem motivo, vai chegar atrasado. 

Mas, disciplina, é muito mais que obediência a uma ordem ou horário: é o 

cumprimento dos acertos coletivos. É uma convicção que nasce no 

interior da pessoa, como um profundo respeito por si mesma e pelos 

companheiros. É um zelo que se treina, todo o dia, pensando na própria 



sobrevivência e no avanço e segurança do movimento. Disciplina, então, é 

realizar com perfeição as tarefas assumidas, ser fiel ao plano traçado, co- 

responsabilidade política e financeira, respeito a cada companheiro e cada 

companheira, sobretudo aos iniciantes. Disciplina é chegar nas reuniões 

com propostas fundamentadas, é cobrar o combinado e aceitar, com 

humildade, a cobrança merecida. 

 

 

7.  A “ALMA” DO TRABALHO DE BASE 
 
 

Temos nossas mentes e nossas mãos, 

cheias da semente da aurora e estamos 

dispostos a semeá-la e a defendê-la para 

que dê frutos.  

Che Guevara 

 
O trabalho de base não é uma “t|tica” para atrair o povo; nem um conjunto 

de técnicas que se forem bem aplicadas, podem dar bons resultados. Embora o 

trabalho de base seja também uma metodologia, ele vai bem além de qualquer 

“modelo”. 

O trabalho de base é uma paixão assumida por gente que se entrega por seu 

tesouro. É paixão indignada contra qualquer injustiça e que se multiplica em 

ternura pelos companheiros. Esse modo apaixonado de crer no povo e de 

multiplicar, está na alma de quem se entrega para que a maioria se torne gente. O 

envolvimento na construção deste modo de viver sem a marca da dominação dá 

entusiasmo a essa convicção contagiante. Esse jeito de fazer política dá certo 

porque tem seu alicerce nessas convicções. Isso torna a política uma atividade 

sensível, comprometida e criativa. Este é o segredo, que plantado na alma, motiva 

o militante para entregar-se à realização do projeto popular. 
 

A fé na vida, o amor pelo povo, o sonho da liberdade e a fraternidade 

universal, formam a força interior que impulsiona o militante, principalmente nos 

momentos da dor, da dúvida e das derrotas. Está presente diariamente na alegria 

de viver, na disposição para a luta, na esperança sem ilusões, no canto, nos 



símbolos, na beleza do ambiente, nas celebrações e, sobretudo, no 

companheirismo. Essas posturas e atitudes, individuais e coletivas, revelam 

desde já, o sabor da convivência solidária que sonhamos para todos. 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museus, Educação e Movimentos Sociais: só a antropofagia 
nos une 
Mário Chagas 

Poeta, museólogo, mestre em Memória Social (Unirio) e doutor em Ciências Sociais (Uerj), 

professor adjunto da Unirio e coordenador técnico do Departamento de Museus e Centros Culturais 

do Iphan. 



Todo e qualquer museu coloca em exercício um determinado poder 

devorador. Não há monumento, não há documento, não há patrimônio cultural ou 

natural, não há cotidiano ou festa que resista ao seu canto, ao seu encanto e à sua 

capacidade de produção simbólica e de transformação dos sentidos. 

Conclusão: nesse mundo de meu deus tudo é museável; tudo pode, pelo 

menos em tese, ser incluído no campo de possibilidades do museu. Essa 

capacidade inclusiva tem relação direta com o seu poder de produzir 

metamorfoses de significados e funções, com a sua aptidão para a adaptação aos 

condicionamentos históricos e sociais e a sua vocação para a mediação cultural. 

Por esta vereda, pode-se considerar o museu como ponte entre tempos, espaços, 

indivíduos, grupos sociais e culturas diferentes; ponte que se constrói com 

imagens e que tem no imaginário um lugar de destaque. Não é sem sentido que 

André Malraux faz coincidir o mundo da arte com o denominado Museu 

Imaginário. "Afinal - diz ele - o museu é um dos locais que nos proporcionam a 

mais elevada idéia do homem" (2000, p.12). 

Durante longo tempo os museus serviram para preservar os registros de 

memória das classes mais abastadas, serviram como dispositivos ideológicos do 

estado e também para disciplinar e controlar o passado, o presente e o futuro das 

sociedades em movimento. Na atualidade, um fenômeno novo já pode ser 

observado. O museu está passando por um processo de democratização, de 

ressignificação e de devoração. Não se trata apenas de democratizar o acesso aos 

museus já instituídos, mas sim de democratizar o próprio museu compreendido 

como tecnologia, como ferramenta de trabalho, como dispositivo estratégico para 

uma relação nova e criativa com o passado, o presente e o futuro. 

É nesse sentido, que o museu pode se transformar - e isso já está 

acontecendo – numa prática cultural de grande interesse para os movimentos 

sociais, uma vez que os registros de memória desses movimentos podem 

contribuir para a luta em que estão empenhados. Como esclarece Maria da Glória 

Gohn: 

Na realidade histórica, os movimentos [sociais] sempre existiram e 
cremos que sempre existirão. Isto porque eles representam forças 
sociais organizadas que aglutinam as pessoas não como força-tarefa, de 
ordem numérica, mas como campo de atividades e de experimentação 



social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e 
inovações socioculturais. A experiência de que são portadores não 
advém de forças congeladas do passado – embora este tenha 
importância crucial ao criar uma memória quem quando resgatada, dá 
sentido às lutas do presente. A experiência se recria cotidianamente, na 

adversidade de situações que enfrentam. (2003, p.14) 

Acionados pelos movimentos sociais como mediadores entre tempos 

distintos, grupos sociais distintos e experiências distintas os museus se 

apresentam como práticas comprometidas com o presente, com o cotidiano, com a 

transformação social e são eles mesmos entes e antros em movimento. 

No entanto, diante de um ente devorador como o museu, tantas vezes 

chamado de dinossauro ou esfinge, não se pode ter ingenuidade. É prudente 

manter por perto a lâmina da crítica e da desconfiança. Ele é ferramenta e artefato, 

pode servir para a generosidade e para a liberdade, mas também pode servir para 

tiranizar a vida, a história, a cultura. Para entrar no reino narrativo dos museus é 

preciso confiar desconfiando. 

Só a museologia nos une. Tudo pode ser antropofagizado e ressignificado 

pelo museu. Se a museologia - como projeto de construç~o de uma “identidade 

cambiante” (Borges 2002, p.69) - nos une; enquanto anelo de registro e fixação da 

alteridade - ela também nos separa. Não é demais lembrar que os mitos 

fundadores da antropologia – e suas diferentes formas de olhar para o estranho e 

para o familiar - nos remetem aos museus. 

A configuração do museu moderno remonta ao século XVIII e, 

particularmente, ao movimento iluminista. Desde então, eles constituem um 

campo privilegiado tanto para o exercício de uma imaginação criadora que leva em 

conta o poder das imagens, quanto para a dramaturgia do passado artístico, 

filosófico, religioso, científico - em uma palavra: cultural. É na moldura da 

modernidade que o museu se enquadra como palco, tecnologia e nave do tempo e 

da memória. Como palco, ele é espaço de teatralização e narração de dramas, 

romances, comédias e tragédias coletivas e individuais; como tecnologia ele se 

constitui em dispositivo e ferramenta de intervenção social; como nave ele 

promove deslocamentos imaginários e memoráveis no rio da memória e do tempo. 

Tudo isso implica a produção de novos sentidos e conhecimentos, a partir de 

sentidos, sentimentos e conhecimentos anteriores. A antropofagia nos une. A 



museologia também é antropofágica, por isso andou e anda interessada em 

despojos, fragmentos, traços, partículas, restos de culturas mortas e sopros, forças, 

ventos e hálitos de culturas vivas, sabendo que esses restos e hálitos são 

explosivos, são bombas e servem para narrar histórias e acordar agoras. 

A cirurgia conceitual operada pelo museu moderno foi tão radical que, 

depois de sua realização, tudo passaria a poder ser visto a partir da própria 

moldura do museu. Palácios e palafitas, casas-grandes e senzalas, castelos e 

bangalôs, fábricas e escolas, escolas de samba e cemitérios, florestas e portos, 

terreiros de candomblé e centros espíritas, lojas maçônicas e igrejas católicas, 

pessoas, animais, plantas e pedras, trens, aviões e automóveis, pedaços da lua e 

fragmentos da alma, paisagens urbanas e rurais, campo e cidade, tudo, em fim, 

passou a poder ser compreendido como parte de uma museologia aplicada ou de 

uma museografia especial. 

Donald Preziosi, em texto publicado no catálogo da XXIV Bienal de São 

Paulo, identifica o poder canibal do museu e procura estratégias para "evitar ser 

comido". Ainda assim, segundo Preziosi (1998, p.50): "Não podemos escapar aos 

museus, já que o próprio mundo de nossa modernidade é, nos aspectos mais 

profundos, um supremo 'artefato' museológico". 

Mais adiante, o citado autor argumenta: "Evitar ser comido por um museu é 

reconhecidamente um problema universal, dado que vivemos num mundo em que 

virtualmente qualquer coisa pode ser encenada ou exposta em um museu e em que 

virtualmente qualquer coisa pode servir ou ser classificada como museu". 

(Preziosi, 1998, p.50).  

Ainda que eu concorde com o diagnóstico de Preziosi, não concordo com o 

seu andamento e menos ainda com a sua sugestão de se evitar a antropofagia 

museal. Na perspectiva dos timbiras, por exemplo, para não ser comido basta se 

acovardar diante do risco da morte basta não ter dignidade para morrer. 

Possivelmente, esta não é a proposta de Preziosi. Mas, ainda assim, eu gostaria de 

sentenciar: apenas aquele que está corajosamente pronto para ser devorado, está 

também em condições de saborear o banquete. 



Reconhecer o poder antropofágico do museu, a sua agressividade e o seu 

gesto de violência em relação ao passado é, ao que me parece, um passo 

importante; mas, talvez o maior desafio seja reconhecer que essas instituições 

criam e acolhem o humano, e, por isso mesmo, podem ser devoradas. Devorar e 

ressignificar os museus, eis um desafio para as novas gerações; eis o desafio que 

vem sendo enfrentado, por exemplo, pelo Centro de Estudos e Ações Solidárias da 

Maré, quando cria o primeiro museu numa favela brasileira, a favela da Maré, com 

mais de 15 comunidades e mais de 132.000 mil habitantes. 

Na atualidade, a afirmação de que os museus constituem lugares de 

memória passou a ser um lugar comum. Se nos anos 80 e 90 as investigações de 

Pierre Nora sobre os lugares de memória eram capazes de produzir impactos 

criativos, hoje seus impactos tendem a ser absorvidos, neutralizados e 

naturalizados. 

Passou a ser praxe de elogio institucional a afirmaç~o de que o museu “x” ou 

“y” é um lugar (ou casa) de memória; como se a memória tivesse valor em si 

mesma e fosse a expressão da verdade pura e do supremo bem; como se o 

esquecimento fosse o mal ou um vírus criminoso que devesse ser combatido, 

deletado, destruído. De qualquer modo, compreendidos como casas de memória, 

os museus entraram no século XXI em franco movimento de expansão e continuam 

exercendo, em nome de sujeitos mais ou menos ocultos, o seu poder que tanto 

serve para libertar, quanto para tiranizar o passado e a história, a arte e a ciência. 

Talvez fosse adequado, para melhor compreendê-los numa perspectiva 

crítica, aceitar a obviedade: os museus são lugares de memória e de esquecimento, 

assim como são lugares de poder, de combate, de conflito, de litígio, de silêncio e 

de resistência; em certos casos, podem até mesmo ser não-lugares. Toda a 

tentativa de reduzir os museus a um único aspecto, corre o risco de não dar conta 

da complexidade do panorama museal no mundo contemporâneo. 

Ao considerar o movimento de proliferação e ressiginificação dos museus 

no Brasil nos últimos trinta anos, dois aspectos, segundo penso, ganham destaque: 

a diversidade museal e a democratização da tecnologia museu. 



O fenômeno da ampliação da diversidade museal trouxe a erosão das 

tipologias museológicas baseadas em disciplinas e acervos, o alargamento do 

espectro de vozes institucionais, a flexibilização das narrativas museográficas de 

grandes sínteses nacionais ou regionais, a experimentação de novos modelos 

museológicos e museográficos, a disseminação de museus e casas de memória por 

todo o país. A democratização da tecnologia museu implicou a apropriação (ou a 

antropofagia) dessa ferramenta por diferentes grupos étnicos, sociais, religiosos e 

familiares com o objetivo de constituir e institucionalizar as suas próprias 

memórias. Alguns exemplos: Koahi - Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque 

(Oiapoque, AP), Museu Casa de Chico Mendes (Xapuri, AC), Rede Memória – Museu 

da Favela da Maré (Rio de Janeiro, RJ), Casa de Memória Daniel Pereira de Mattos 

do Centro Espírita e Culto de Oração Casa de Jesus Fonte de Luz (Rio Branco, AC), 

Museu Indígena de Coroa Vermelha (Santa Cruz de Cabrália, BA), Museu Magüta 

dos índios Ticuna (Benjamim Constant, AM), Museu do Templo da Sociedade 

Brasileira de Eubiose (São Lourenço, MG). 

Os exemplos de apropriação cultural poderiam ser dobrados ou triplicados. 

Creio, no entanto, que os acima indicados são suficientes para corroborar a 

afirmação de que é um desafio pertinente (e impertinente) a idéia de pensar os 

museus como antros antropofágicos (ou mesmo canibais) e entes que podem ser 

antropofagizados. 

De algum modo, os museus nos desesperam e ainda assim guardam os 

tesouros da nossa humanidade, tesouros que nos aguardam e que para ser 

encontrados e desfrutados exigem coragem de ser, coragem de lidar com eles de 

modo sensível e criativo. É preciso que nos aproximemos deles sem ingenuidade, 

mas também sem a arrogância do tudo saber. É preciso que nos apropriemos deles. 

Um dos nossos desafios é aceitá-los como campos de tensão. Tensão entre a 

mudança e a permanência, entre a mobilidade e a imobilidade, entre o fixo e o 

volátil, entre a diferença e a identidade, entre o passado e o futuro, entre a 

memória e o esquecimento, entre o poder e a resistência. 

E é por isso, é por serem tensão e processo, é por estarem em movimento 

que os museus – casas de sonho, de criação, de educação e de cultura - interessam 

aos movimentos sociais: aos movimentos étnico-raciais (índios e negros); aos 



movimentos que lidam com as questões de gênero (mulheres e homossexuais); aos 

movimentos rurais pela terra, reforma agrária e acesso ao crédito para 

assentamentos rurais; aos movimentos de solidariedade e apoio aos meninos e 

meninas de rua; aos movimentos que lutam por condições de habitabilidade na 

cidade; aos movimentos que defendem uma maior participação nas estruturas 

político-administrativas das cidades (orçamento participativo, conselhos gestores 

etc.), aos movimentos que lutam contra as políticas neoliberais e os efeitos da 

globalização; aos movimentos de defesa do meio ambiente e de democratização 

dos equipamentos urbanos; aos movimentos que lutam a favor da acessibilidade 

universal; aos movimentos que não são contra e também não são a favor... e tantos 

outros movimentos. 

Suponho que se engana quem pensa que existe uma única possibilidade de 

memória e que essa possibilidade única implicaria a repetição do passado e do já 

produzido; suponho que se engana quem pensa que há humanidade possível fora 

da tensão entre o esquecimento e a memória. É essa tensão, ao contrário do que 

poderia parecer, que garante a eclosão do novo e da criação. O futuro também nos 

olha e pisca lá de dentro do passado (se é que o passado tem um dentro). O 

esquecimento total é estéril, a memória total é estéril.  

Introdução ao tema: o território fértil e propício para a pá (z) lavra da 

cultura tem estrias criadas pelo arado - memória & esquecimento; a possibilidade 

de criação humana habita e mora na aceitação da tensão entre recordar e esquecer, 

entre o mesmo e a negação da mesmice, entre a permanência e a mudança, entre a 

estagnação e o movimento. 

 

Referências bibliográficas 

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I, II e III. São Paulo: Brasiliense, 1985, 1995 e 
1994.  

BORGES, Jorge Luis. Cinco visões pessoais. Brasília: Unb, 2002, p. 68-69. 

GOHN, Maria da Glória (org.). Movimentos Sociais no início do século XXI; antigos e 
novos atores sociais. Petrópolis: Vozes, 2003. 

___.O protagonismo da sociedade civil: movimentos  sociais, ongs e redes solidárias. 
São Paulo:Cortez, 2005. 



MALRAUX, André. Museu Imaginário. Lisboa: Edições 70, 2000. 

NORA, Pierre. Memoire et Histoire: le problematique des lieux. Les Lieux des 
memoire. V.1., La Republique. Paris: Gallimard, 1984. 

PREZIOSI, D. Evitando museocanibalismo. In: HERKENHOFF, P. e PEDROSA, 
Adriano. XXIV Bienal de São Paulo: núcleo histórico: antropofagia e histórias de 
canibalismo. V,1, p.50-56, São Paulo: A Fundação, 1998. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os “novos museólogos”: entre a precarizaç~o e o desemprego 

Wagner Miquéias Felix Damasceno* 

 

*Bacharel em Museologia pela UNIRIO. Mestre em Ciências Sociais em Desenvolvimento, 

Agricultura e Sociedade – CPDA/UFRRJ. Professor da Faculdade Professor Miguel Ângelo da Silva 

dos Santos (FeMASS) da Fundação Educacional de Macaé (FUNEMAC). E-mail: 

wagnermiqueias@yahoo.com.br. 

 



"Esse texto foi idealizado para a reflexão. Não o tipo comum de reflexão que se 

encerra ao fim das páginas, ou de uma apresentação. Mas sim aquela reflexão que é 

ponto de partida para ações orientadas por um conhecimento da realidade. 

Submeti este artigo a um evento e a uma revista da área. Mas achei oportuno 

divulgar esse meu texto um pouco antes levando em conta a maior greve das 

instituições do ensino superior na história do Brasil, a mobilização de 

trabalhadores de outros setores, como por exemplo o MINC, e a pedido de amigos 

profissionais da Museologia que consideram que este texto pode enriquecer um 

pouco o debate para os museólogos deste país. 

A Universidade tem seus próprios meios para estancar seus impulsos de 

transformação, um deles é a produção de pesquisas insípidas e inodoras. Espero 

que saiamos ao final desta greve com a consciência que a Universidade brasileira 

precisa mudar muito. 

Diante do impasse em 'não divulgar, para publicar', ou 'divulgar para agir' optei 

por este último. 

 

Abraços! 

Wagner Damasceno" 

 

 

 

  



Resumo 

Analisa a situação do desemprego e da precarização do trabalho dos museólogos 

brasileiros. Articulando estes fenômenos à atual dinâmica da concentração do 

capital e ao agravamento da recente crise econômica expressos em dados obtidos 

pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Organisation for Economic Co-

Operation and Development (OECD). Atribuindo sentidos, através de pesquisas 

realizadas pelo Cadastro Nacional de Museus e pelo Instituto Brasileiro de Museus 

(IBRAM), à expansão do contigente de museólogos em situações de voluntariado, 

sob regime de contrato temporário ou estágios/bolsas. Utilizo o conceito 

desenvolvido pelo sociólogo Ricardo Antunes, a classe que vive do trabalho, para 

compreender a inserção do conjunto de trabalhadores museólogos em um cenário 

de precarização estrutural do trabalho. 

 

Hoje, nada somos; amanhã, tudo seremos.  

Karl Marx 

 

O museólogo é um trabalhador. Por isso, é um profissional que vende sua 

força de trabalho para sobreviver. Se o exercício do seu trabalho envolve questões 

mais “sofisticadas” do que outras, pouco importa, o que importa é que o museólogo 

não sobrevive se não comprarem sua força de trabalho. 

Como diria o grande Gonzaguinha, “o homem se humilha se castram seus 

sonhos, seu sonho é sua vida e vida é trabalho, e sem o seu trabalho o homem não 

tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata”<. O trabalho é a atividade vital do 

homem. Isso é o que nos distingue dos demais animais, isso é o que nos liga uns 

aos outros, isso é o que nos liga à natureza. 

O trabalho é o ponto de partida da reflexão revolucionária de Karl Marx e 

Friedrich Engels porque é a nossa principal atividade: um somatório da capacidade 

cognitiva e física do homem. Para Marx, o trabalho é o elo metabólico entre o 

homem e a natureza³. Para nós, que vivemos em centros urbanos, talvez isso possa 

parecer bastante antiquado, mas não é. A maior parte das coisas que estão ao 

nosso redor, assim como aquilo que ingerimos, provêm da natureza e foram 

transformadas pelo trabalho de algum ser humano. Através do trabalho atuamos 

na natureza, transformando em consequência as nossas condições materiais de 

existência. Para Marx, falar em natureza é compreender que ela é o nosso corpo 

inorgânico, com o qual devemos nos relacionar constantemente para vivermos. 

Quando o ser humano passou a se organizar socialmente o trabalho 

também assumiu um caráter social. Ou seja, quando falamos de trabalho nos 



referimos a trabalho social. Isso talvez seja mais fácil de se compreender, pois 

vivemos em sociedades onde o trabalho assume graus de complexidade muito 

grande, por isso, o trabalho também é elo de ligação entre os seres humanos, o 

trabalho nos humaniza e nos socializa. 

À essa ideia do ser, Marx denominou de ser genérico. O homem só pode 

tornar-se um ser genérico quando prática e teoricamente faz do gênero seu 

necessário objeto de completação. O homem só se torna plenamente genérico na 

medida em que se relaciona com outros homens e com a natureza. Esta 

compreensão antropológica torna o homem uma unidade social e natural ao 

mesmo tempo. 

Essa é a base da filosofia marxista e foi expressa nos Manuscritos 

econômico-filosóficos de Karl Marx, em 1844. É o que o trabalho é. Veremos agora o 

que está sendo. 

O capitalismo reduziu o trabalho – a atividade vital do ser humano – ao 

emprego. Pensemos: se o trabalho é nossa atividade vital, elemento que nos 

humaniza, nos transforma e nos preenche, encontramo-nos diante de um dilema: 

se não trabalhamos algo nosso se perde, se não trabalhamos, não nos 

“preenchemos”; por outro lado, quando trabalhamos não alcançamos nossa 

generalidade, muitas vezes ocorre o exato oposto, reduzimos a nossa vida à uma 

única dimensão orientada sempre pelas carências. 

Em linhas gerais, o capitalismo subsumiu o trabalho ao emprego. 

Condicionou a nossa atividade vital ao emprego assalariado. Eis o drama mundial: 

este, atualmente, não existe para cerca de 212 milhões de pessoas no mundo, e 

mais de 900 milhões de pessoas estão deixando suas famílias com renda abaixo da 

linha de pobreza de 2 dólares por dia (OECD, 2012). Em uma força de trabalho 

global de 3,3 bilhões de pessoas, um a cada três trabalhadores está desempregado 

ou pobre (ILO, 2012). 

Acho que é justo dizer que esse é um cenário desumano. Essa é a 

expropriação primária do capital: a disponibilização frequente de mão de obra que 

urge por vender sua força de trabalho, sua única e mais valiosa mercadoria. Essa 

expropriação é condição para e resultado de vários matizes econômicos. 

Para dimensionar melhor a questão do desemprego peço atenção para a 

tabela abaixo, onde figuram percentuais do desemprego recente global. 

Tabela 1: Taxas de desemprego para jovens e adultos⁴ 



 

A população jovem entre 14 e 24 anos possui altas taxas de desemprego. 

Espanha e Suécia, respectivamente apresentam taxas de 47,1% e 22,7%. Itália, 

Estados Unidos, e África do Sul⁵ também apresentam altas taxas de desemprego, 

tanto entre a população jovem quanto a adulta. 

A crise econômica denominada jocosamente de “crise da Grécia” é global, e 

um dos seus efeitos mais graves é o desemprego. Não à toa, França e Inglaterra 

experimentaram intensas revoltas de jovens da periferia, negros e imigrantes – 

denominados rapidamente pela mídia conservadora de vândalos e desordeiros –, 

respectivamente nos anos de 2005 e 2011. Na Espanha, e em países do Leste 

Europeu, por outro lado, vêm se fomentando um grande sentimento de xenofobia 

para com imigrantes. Como inferiu o sociólogo Ricardo Antunes (2009), esse 

cenário de desemprego estrutural fomenta o crescimento de tendências 

neonazistas⁶ e extremismos religiosos na Europa, atingindo especialmente jovens 

em idade produtiva que estão desempregados ou trabalhando de forma precária. 

O termo desemprego estrutural não admite ilusões: o capitalismo é um 

sistema que é incapaz de abolir o desemprego, pois este faz parte de sua estrutura. 

O desemprego não é o fantasma das sociedades ocidentais capitalistas, mas sim, a 

encarnação do paradoxo do capitalismo: ancora-se na exploração do trabalho 

humano para a realização de lucros, e trava, ao mesmo tempo, uma luta incansável 

contra o emprego para a manutenção e ampliação destes lucros. 

Os números mostrados acima evidenciam um pouco isso, mas são 

incapazes de apreender a profundidade da tragédia social que esse cenário 

representa, afinal, números e cifras não corresponderão jamais às vidas e histórias 

humanas. 



A tese do professor Ricardo Antunes é que emerge a partir da segunda 

metade do séc. XX novas práticas de exploração dos trabalhadores, novos 

rearranjos produtivos, uma nova morfologia do trabalho. O toytismo representa o 

ponto alto dessas transformações: “O toyotismo é a ideologia org}nica da 

administração da produção capitalista sob a mundialização do capital, adequado às 

necessidades da acumulação do capital na época da crise estrutural de 

superprodução e a nova base técnica da produç~o capitalista” (ALVES, 2012). 

O toytismo chegou com mais força, no Brasil, a partir da década de 1990. 

Período marcado pela consolidação da abertura política, mas que poderia ser 

identificado como a abertura da ofensiva neoliberal. Essa ofensiva pregou 

incessantemente os “mantras” do novo capital: “desregulamentaç~o da economia”, 

“diminuiç~o do papel do Estado”, “eficiência x estabilidade”, “privatizar é preciso”, 

“flexibilizaç~o da economia e dos trabalhadores” etc, ou ad nauseam. 

A classe trabalhadora sofreu sucessivamente duros golpes, ao passo em 

que era “consolada” e adestrada com o crescimento vertiginoso de livros e revistas 

de auto-ajuda voltados para o mercado, ia também se familiarizando com 

terminologias como polivalência, multifuncionalidade, flexibilidade, capacitação etc. 

Em muitos lugares o próprio termo trabalhador passou a soar como algo 

ultrapassado, optando-se pelo termo colaborador, ao passo em que o pequeno 

burguês ávido por lucros passou a ser chamado de empreendedor. 

Vejamos parte da situação atual dos trabalhadores no Brasil. Segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD, 2010) a população 

economicamente ativa brasileira é de 101,1 milhões de pessoas. A população 

desocupada no país, em 2009, foi estimada em 8,4 milhões de pessoas e teve um 

crescimento de 18,5% em relação a 2008, quando havia cerca de 7,1 milhões de 

desocupados no país. 

De acordo com essa pesquisa, em 2009, 16,5 milhões de trabalhadores 

eram associados a algum sindicato, o que representa 17,7% da população ocupada. 

Porém, houve uma redução de 1,9% em relação ao ano de 2008. 

Nesse cenário de grande ofensiva neoliberal (de 1970 aos dias atuais) os 

sindicatos e outras formas organizativas dos trabalhadores sofreram duros golpes. 

Na ditadura civil-militar brasileira, à perseguição a sindicatos, movimentos sociais 

e outras formas associativas dos trabalhadores houve grande “toler}ncia” com as 

formas associativas do grande empresariado. Diagnóstico feito com muito mais 

propriedade por Antunes (2009) e Virgínia Fontes (2010). 

O caminho indicado por economistas neoliberais como Milton Friedman e 

John Williamson (idealizador do Consenso de Washington) foi calçado pela 

desmobilização da classe trabalhadora, pela diminuição do papel do Estado e, 

prioritariamente, pela grande concentração de capital. 



Assistimos no Brasil, a partir da década de 1990 o que chamamos de 

“desmonte” do Estado. Megas privatizações de empresas e serviços públicos 

possibilitaram a expansão de capitais estrangeiros ávidos por se multiplicarem. No 

plano da ideologia, os ideários burgueses ganharam força à medida que 

“especialistas” e intelectuais de plant~o diziam que n~o havia outro caminho a ser 

seguido. Um dos mais duros golpes foi a elevação da idade de aposentadoria em 

finais da década de 1990. Ancorados em perspectivas neomalthusianas – em que o 

crescimento populacional exponencial comprometeria as bases da sobrevivência 

social – efetuou-se um aumento da idade para os trabalhadores se aposentarem e, 

paralelamente criaram programas de demissão voluntária. 

Não foram poucos os números de trabalhadores que se suicidaram, 

entraram em quadros depressivos e tiveram suas famílias desestruturadas ao 

verem suas empresas privatizadas (Telebrás, Telerj, Vale do Rio Doce, Banerj, 

Ultrafértil etc.) e perderem seus empregos. Muitos desses trabalhadores que se 

aposentaram voluntariamente tiveram que retornar ao “mercado de trabalho” { 

medida em que o valor da aposentadoria não lhes garantia a manutenção do 

padrão de vida anteriormente alcançado. Em muitos casos, retornavam em 

situação mais desfavorável, ocupando cargos abaixo dos que anteriormente 

ocupavam e com idade mais avançada. 

De acordo com Fontes, “a aposentadoria, nada mais é do que o momento 

em que o trabalhador pode cessar a venda de sua força de trabalho” (2010, p. 56). 

Nada impede que esse trabalhador utilize sua força de trabalho, mas significa que 

este não está mais obrigado a vendê-la. Uma discussão sobre o desemprego 

crescente não era sequer feita, nos grandes círculos midiáticos, parecia 

transmutar-se em outro nome: competitividade. 

Retomava-se a questão por outro lado, como se a elevação da idade da 
aposentadoria correspondesse a um anseio popular por permanecerem 
jovens e em atividade, mesmo aqueles com direito à aposentadoria. 
Inventaram-se novos termos, como “terceira idade” ou “melhor idade”. 
Vale relembrar que, em primeiro lugar, não eram obrigados à 
aposentadoria, exceto em idade bem mais adiantada do que a da 
aquisição do direito. Ora, a cessação da venda da força de trabalho em 
nada significa a cessação de seu uso! Pode-se mesmo supor que aqueles 
que o desejarem poderão permanecer nas mais variadas tarefas ao longo 
de toda a sua vida. Aqui, porém, a confusão implantada sugeria serem 
“oportunistas” todos os que, tendo adquirido um direito, o exercessem, 
pois sua capacidade de trabalho provaria a necessidade de sua 
disponibilidade para o mercado de trabalho! O anseio pela juventude era, 
assim, convertido em imposição de permanecer disponível para o 
mercado, aprofundando os estragos objetivos e subjetivos da 

exarcebação da concorrência intergeracional (FONTES, 2010, p. 57). 

Os colegas de minha geração universitária que não estão empregados 

experimentam o outro lado dessa moeda: não possuem carteira assinada e não 

contribuem para previdência, algo bastante preocupante. Se por um lado a grande 

mídia anuncia que a taxa de desemprego caiu 0.2 pontos percentuais (de 6% para 



5,8% em maio de 2012), ela “esquece” de revelar a dimens~o do trabalho informal 

no país. 

No Brasil, em 2008, de um total de 92,3 milhões de trabalhadores 

ocupados, apenas 40,1 milhões possuiam contrato formal, ou seja, apenas 43,4% 

podiam ser considerados formais (LEONE, 2010). A ocupação não-formal cresceu 

menos que o emprego formal entre 2004 e 2008, mas mesmo assim o peso destas 

ocupações informais, na ocupação total, continuava muito alto em 2008 (56,6%). 

Cabe destacar que há taxas percentuais maiores na participação de mulheres, 

pretos e pretas nas ocupações informais. 

De acordo com a Organisation for Economic Co-Operation and Development 

(OECD), no ano de 2009 existiam no mundo 1,8 bilhão de trabalhadores no setor 

informal, ou 60% da força de trabalho global, sem um contrato de trabalho ou 

previdência social, e 1,2 bilhão de pessoas trabalharam sob contrato e com 

previdência social. As projeções da OECD é que o número de trabalhadores 

informais pode atingir 2/3 da força de trabalho mundial até 2020 (BBC, 2012). 

O Brasil está entre os dez países com o maior produto interno bruto (PIB) 

do mundo (estimado em cerca de 4,54 trilhões dólares⁷ para 2012), com uma 

economia crescente e com fortes características imperialistas. Por isso, caminham 

lado a lado a expropriação e a concentração de capital. Virgínia Fontes destaca a 

alta taxa de urbanização do mundo como um indicador da sujeição de massas de 

trabalhadores { din}mica mercantil em centros urbanos: “Em 1950, a populaç~o 

urbana do mundo representava menos de 30% do total, chegando, em 2007, a 50% 

da populaç~o mundial” (2010, p. 48). No Brasil, país com dimensões continentais, a 

população urbana relativa é de 84,36%, com uma densidade demográfica de 22,43 

(hab/km2) (IBGE, 2011). 

No ano de 2009 foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) o Censo Agropecuário de 2006, uma vastíssima pesquisa sobre a 

situação do mundo rural brasileiro. Utilizou-se o índice de Gini para medir os 

contrastes na distribuição do uso da terra e percebeu-se um grau elevado na 

concentraç~o de terras no Brasil (0,854)⁸. A proximidade do índice da unidade 

significa mais concentração. Esse cenário de concentração mostra bastante 

estabilidade, se compararmos às pesquisas anteriores: em 1985 o índice era de 

0,857, em 1995 era de 0,856 e em 2006 houve leve queda para 0,854 (IBGE, 2009). 

Esses dados dão uma boa ideia acerca da expropriação de pessoas no 

mundo e no Brasil a partir da perda de terras, da migração e concentração em 

centros urbanos. Mas, nas palavras de Fontes: “nem de longe expressam as 

modificações qualitativas que essa expansão da população disponibilizada pode 

provocar. A expropriação, ora sob aspecto unicamente econômico, ora 

demogr|fico, abrange praticamente todas as dimensões da vida” (2010, p. 51). 



Portanto as expropriações crescem à medida que a concentração de 

capitais e a economia de mercado crescem, arrastando consigo a classe que vive do 

trabalho – para usar o termo de Ricardo Antunes (2009). 

Se está claro que a economia de mercado cresce, também deve estar que as 

expropriações acompanham este crescimento. Há expropriações o tempo inteiro. A 

expropriação primária é exemplificada pelo diagnóstico de Ricardo Antunes: 

Cada vez menos homens e mulheres trabalham muito – num ritmo e 
intensidade que se assemelham à fase pretérita do capitalismo, [...] outro 
lado do pêndulo, cada vez mais homens e mulheres trabalhadores 
encontram menos trabalho – esparramando-se pelo mundo em busca de 
qualquer labor, configurando uma crescente tendência de precarização 
do trabalho em escala global, sendo que o desemprego estrutural é sua 

manifestação mais virulenta (ANTUNES, 2007, p. 13- 14). 

Acredito que essas afirmações não são estranhas à vivência de muitos 

colegas museólogos. Parecemos por vezes oscilar entre dois pontos extremos: 

poucos de nós, quando “encontram trabalho” trabalham em ritmos e escalas 

extenuantes; e muitos de nós, têm encontrado cada vez “menos trabalho”. 

Embora nossa funç~o ocupe a “periferia do sistema produtivo” por n~o 

sermos trabalhadores eminentemente produtivos (no sentido de produzir mais-

valia) somos trabalhadores com um grau elevado de instrução e aptos para exercer 

inúmeras atividades, inclusive fugindo daquelas atribuídas à nossa formação. 

Quantos de nós não conhecem bacharéis em museologia que atuam em áreas de 

administração, informática, contabilidade, propaganda, etc?! 

Obviamente que exercemos também um relevante papel na manutenção e 

reprodução da ideologia dominante, dentre outras, através da memória 

institucionalizada dos museus e das noções hegemônicas de arte que tão bem 

aprendemos. 

Como trabalhadores, estamos ao “sabor” de um sistema produtivo que 

trava uma batalha sem trégua contra o emprego e a estabilidade do trabalhador. 

Mas nossa carreira possui uma peculiaridade: dependemos muito do governo e do 

Estado. Das duas coisas, já que as políticas de governo incidem diretamente sobre 

nós e porque historicamente os museus no Brasil estão ligados ao Estado. Estamos 

vinculados a ministérios que possuem menos relevância na estrutura político-

econômica do país. Afinal, não é verdade que ao menor sinal de crise os cortes no 

orçamento público incidem mais nos ministérios mais frágeis?! 

Colegas museólogos, para entendermos nossa situação precisamos 

visualizar os nexos sociais entre coisas que se apresentam como isoladas. Estamos 

assistindo agora no ano de 2012 uma greve geral de professores e técnicos de 

instituições de ensino superior brasileiras que, dentre outras reivindicações, 

clamam por um aumento de 10% do PIB para a educação, uma meta bastante 



difícil. E para a cultura? Ser| que basta repetirmos aquela velha ladainha de que “a 

cultura não é prioridade em nosso país”? Ladainha oportunista e ideologizada que 

separa cultura de educação, ao mesmo tempo em que homogeneiza todas práticas 

culturais; mas que também hierarquiza-as, relegando mais orçamentos a certos 

setores e inviabilizando (e invisibilizando) tantos outros. 

Nossa carreira está historicamente entrelaçada com o Estado, com os 

governos federais, estaduais e municipais deste país. Diante disso, a ausência de 

debate político em nossa área é, no mínimo, vergonhosa. Quanto mais próximos do 

Estado estamos, menos nos prontificamos a discutir nosso sistema político-

econômico, não é estranho? 

Observando na tabela a seguir a evolução do orçamento federal do ano de 

2007 ao 2012 vemos que houve um “salto” no volume da dívida pública comparada 

aos anos anteriores, perfazendo cerca de 40,9% do orçamento. 

 

Tabela 2 – Evolução do Orçamento Federal (2007-2012)⁹. 

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Contudo, o Projeto de Lei Orçamentária Anual fora feito em agosto de 2011, 

e o orçamento aprovado está exemplificado no gráfico 1, ilustrando a divisão entre 

diversas atividades sob a responsabilidade do Estado.;: 



Gráfico 1 – Projeto de Lei Orçamentária para 2012. 

 

Segundo esse projeto aprovado, 47,19% do PIB estão comprometidos com 

o pagamento de juros e amortizações da dívida pública (interna e externa). O 

“rombo” da previdência social perfaz 18,22%. Para a educaç~o est~o destinados 

3,18% e para a cultura 0,09%. 

Agora vejamos com mais atenção alguns números em relação aos museus 

obtidos na pesquisa Museus em Números, realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM). Boa parte dos museus brasileiros estão concentrados nas regiões 

sul e sudeste do país. Nesta pesquisa, foram mapeadas 3.025 instituições 

museológicas, com a seguinte distribuição: 146 para o Norte, 622 para o Nordeste, 

1.151 para o Sudeste, 878 para o Sul e 218 para a região Centro-Oeste. 

De acordo com o Cadastro Nacional de Museus realizado pelo DEMU e pelo 

IPHAN, 67,2% dos museus no Brasil são públicos, um número bastante expressivo. 

Isso significa que no Brasil, os caminhos da museologia como campo do 

conhecimento que possui como locus privilegiado o museu, está diretamente 

ligado ao Estado. Portanto, esses dados revelam questões incontornáveis para o 

museólogo brasileiro. Revelam, por exemplo, que existe uma fortíssima correlação 

entre os gastos do pagamento dos juros e amortização da dívida pública e o baixo 

investimento em setores como saneamento, cultura, educação, ciência e tecnologia, 

dentre outros. 



Reproduzo abaixo a porcentagem dos museus por natureza 

administrativa, de acordo com a pesquisa do IBRAM (2011)¹¹: 

Gráfico 2 – Porcentagem (%) de museus segundo natureza administrativa, 

Brasil, 2010. 

 

Em verdade, a nossa atuação sempre esteve fortemente ligada ao Estado 

desde os primórdios dos Estados-Nações modernos em finais do século XVII. No 

Brasil, os museus mais notórios ainda são aqueles pioneiros e fortemente ligados 

ao Estado. O fazer do museólogo está impregnado de ideologia. Seja sob um viés 

positivista, ou sob a orientação instrumentalizada do museólogo como um técnico 

neutro, somos trabalhadores de um importante aparelho ideológico do estado¹²: o 

museu. De fato, o museólogo lida com discursos oficiais o tempo inteiro, 

corroborando, ilustrando, conservando, restaurando e expondo discursos 

ideológicos. Contudo, também podemos – e conseguimos – construir novas 

histórias, novas epistemologias, dar vozes a novos saberes, novas artes, reatualizar 

críticas e apontar novos caminhos para a sociedade. Em seguida, vemos mais 

detalhadamente como estão distribuídos os museus por natureza administrativa. 

 

Gráfico 3 – Porcentagem (%) de museus por categorias de natureza 

administrativa, Brasil, 2010. 

 

 



 

Mas o problema do desemprego se apresenta para nós museólogos de 

forma gravíssima e ainda pouco refletida coletivamente. Apresenta-se sob os 

velhos clichês ideológicos: “o mercado est| em expans~o”, “é preciso matar um 

le~o por dia”, “cada um que corra atr|s do seu”, “é preciso se dedicar para 

conseguir passar no concurso público” etc. Individualizados e atomizados 

deixamos de perceber os nexos sociais que impelem inúmeros jovens museólogos 

nas fileiras do desemprego ou do trabalho precarizado. 

E aí se apresenta um estranho paradoxo que corrobora a assertiva de 

Antunes (2009): embora exista muito trabalho a ser feito nos museus do Brasil, um 

número reduzido de trabalhadores os realiza. Por conseguinte, cada vez mais 

museólogos encontram menos emprego no Brasil. O que fazer? 

O “mercado” j| est| h| muito tempo superando essa flagrante contradiç~o. 

Como? Engrossando as fileiras do trabalho precarizado. Muitos de nós, museólogos 

– mas os trabalhadores das áreas envolvidas com cultura em geral – trabalhamos, 

estamos trabalhando, ou trabalharemos sob o regime de contrato. 

Este quadro está inscrito em um amplo processo denominado por Ricardo 

Antunes (2007) de precarização estrutural do trabalho, que envolve segurança do 

trabalhador, estabilidade, benefícios e regulamentações trabalhistas. 

E neste quadro, caracterizado por um processo de precarização 
estrutural do trabalho que os capitais globais estão exigindo também o 
desmonte da legislação social protetora do trabalho. E flexibilizar a 
legislação social do trabalho significa, não é possível ter nenhuma ilusão 
sobre isso, aumentar ainda mais os mecanismos de extração do 
sobretrabalho, ampliar as formas de precarização e destruição dos 
direitos sociais que foram arduamente conquistados pela classe 
trabalhadora, desde o início da Revolução Industrial, na Inglaterra, e 
especialmente pós-1930, quando se toma o exemplo brasileiro. 

(ANTUNES, 2007, p. 09). 



Os chamados “projetos” representam a prostituiç~o no cen|rio da cultura 

brasileira. Sob o regime de contratos temporários estamos engrossando o número 

de trabalhadores informais do país. Em verdade, na contínua batalha entre capital 

e trabalho, a informalidade se apresenta como uma perversa modalidade. A partir 

da década de 1990, década do fim da história – e que, cinicamente, decretou o fim 

da centralidade do trabalho – apostou-se no terceiro setor. ONGs e instituições sem 

fins lucrativos se multiplicaram no Brasil, em resposta à retração do emprego nos 

setores industriais e de serviço. Porém, a verdade é que a questão do 

(des)emprego ainda é difícil de ser contornada. 

Sem carteira assinada, sem férias, sem contribuição à previdência social e 

sem uma série de benefícios¹³, inúmeros museólogos atuam em instituições 

públicas, privadas e de outros tipos, de forma precarizada. Nessas circunstâncias, 

contratos de 24 meses se assemelham a bilhetes premiados. Trabalhadores 

temporários, com contratos de 12, 10, 8, 6 e até 3 meses são contratados 

pontualmente para fazerem produtos com dia e hora marcada e para realizarem 

serviços pontuais. Museus públicos lançam mão desse expediente para contornar 

as verbas insuficientes e a insuficiência de concursos, mas não nos iludamos, esses 

expedientes agravam ainda mais a situação dos museus. Sob esse regime de 

precariedade vale tudo: terceirizam-se museólogos dentro de museus militares – 

somadas às terceirizações internas do crescente número de oficiais temporários –, 

em museus históricos, etnográficos, de arte etc. 

Visualizando esse cenário e prevendo o pior, muitos estudantes estendem 

sua permanência na universidade para não perderem os vencimentos do estágio, 

ou ampliam a permanência na universidade ingressando em programas de pós-

graduaç~o, o que alguns chamam de “adiar o desemprego”. 

Pertenço a uma geração que testemunhou a grande expansão de cursos de 

museologia no país. Nos idos de 2004 só existiam no país os cursos de museologia 

da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA). Hoje, existem cerca de 14 cursos de graduação em 

Museologia no Brasil. Muitos desses cursos possuem entradas regulares 

semestrais de em média 40 alunos. O quadro de desemprego tende a se agravar 

com o crescente aumento de novos museólogos. 

Mas não se trata disso, afinal, esse nunca foi o nosso problema. Porém sem 

dúvida, em pouquíssimo tempo, poderá ser a grande explicação para o desemprego 

em nosso meio profissional. Somando-se à competição entre os profissionais 

egressos dessas diversas universidades os preconceitos regionais e sociais, criando 

um clima de animosidade e incompreensão. 

Assim como não há correspondência, no capitalismo, entre a produção de 

mercadorias e satisfação das carências humanas, não há também entre empregos e 

trabalhadores. Por exemplo, sabemos que a economia capitalista produz 



mercadorias para obter lucros. A realização do lucro ocorre através da venda de 

mercadorias, numa subsunção do seu valor de uso pelo seu valor de troca. 

Trocando em miúdos: se as máquinas de tomografias computadorizadas 

produzidas pela Xerox são compradas e utilizadas em hospitais isso é bom para a 

Xerox. Mas se por ventura são compradas por socialites insônes que gostam de 

dormir deitadas nessa máquina, para a Xerox também está tudo bem, afinal a 

realização do lucro ocorreu. O valor de uso torna-se, apenas, espécie de veículo do 

valor de troca. 

Paralelamente, não é pelo quantitativo de trabalhadores ativos que 

compreendemos o desemprego. Mas pelo fato de não haver correspondência, no 

capitalismo, entre trabalhadores e empregados, pois como mercadorias, a nossa 

utilidade está determinada por nossa capacidade de criar valor de troca. Sob essa 

perspectiva, o capital é composto por uma parte variável (trabalhadores) e outra 

constante (maquinário), a mais-valia (o lucro em gérmen obtido pelo trabalho não-

pago em forma de salário contratualizado) é produzida pelo trabalhador, porém, 

tendencialmente, para a ampliação do capital amplia-se a sua parte constante 

(investimento em tecnologia, em administração do tempo de produção etc.) e 

reduz-se a parte variável. Essa é uma das expressões da contradição entre forças 

produtivas e capital. 

Nesse processo, a acumulação de capital significa a produção também de 

uma população supérflua relativa. Conforme Marx (2008) apontara, todo 

trabalhador – durante o tempo em que está desempregado ou parcialmente 

empregado – faz parte dessa superpopulação relativa. Cria-se um exército 

industrial de reserva paralelamente ao crescimento da riqueza. 

Mas, dramaticamente, o capitalismo precisa do trabalhador; necessita que 

uma imensa parcela da humanidade, despojada de outros meios, venda a sua força 

de trabalho continuamente para sobreviver. Sob o regime assalariado assenta-se a 

exploração da mão de obra e aceita-se sem questionar que muitos tenham vindo ao 

mundo para a submissão à outros que possuem meios de submetê-los. O 

aprofundamento das contradições do capitalismo moderno torna essas verdades 

ainda mais perversas, nos tornando ainda mais miseráveis, nos fazendo ver no 

outro o limite ao nosso desenvolvimento. 

Quando dizemos que somos seres sociais significa que precisamos 

estabelecer relações com outros seres humanos para viver e nos reproduzirmos, 

relações não só do ponto de vista biológico, mas social. Nós só podemos nos 

preencher através do outro, precisamos trabalhar com outros, aprender e ensinar 

com outros. 

A alienação distorce muito isso, não é mesmo?! O mundo construído pelas 

mãos do trabalhador se defronta como algo estranho a nós, que precisamos 

“superar” e “vencer”. Utilizamos um leque de expressões de guerrilha para retratar 



apenas mais um dia de trabalho, ou a procura por emprego. Esse estranhamento é 

expressado por uma ética individualista e liberal que Marx denominava como 

direito do indivíduo limitado, que “faz com que cada homem encontre no outro 

homem, não a realização, mas antes a barreira da sua liberdade” (2009, p. 64). 

Cada colega trabalhador se apresenta a mim como uma barreira à minha 

fruição, se apresenta como alguém que preciso superar na competição pelo 

emprego. Na verdade, se levarmos essa afirmação de Marx até as últimas 

consequências podemos dizer que ao sairmos na rua nos defrontamos com 

milhares de indivíduos que se interpõem em nosso caminho como barreiras ao 

nosso desenvolvimento sob diversas formas. Essa competição no mundo do 

trabalho cobra preços cada vez mais altos de cada um de nós. Nessa jornada de 

venda de nossa força de trabalho, somos testados moralmente, distorcemos nossos 

sensos éticos, esgarçamos nossos laços de amizade, rompemos nossos laços 

profissionais, e sentimos ao final dessa trajetória, que algo em nós se perdeu;⁴. 

Passemos agora a analisar a disposição quantitativa de funcionários nos 

museus brasileiros, de acordo com os dados produzidos pelo Cadastro Nacional de 

Museus. 

 

Gráfico 4 – Número de Museus segundo número de funcionários, Brasil, 2010. 

 

 

Podemos perceber que existe uma grande disparidade no quantitativo de 

funcionários dos museus analisados. Três grandes faixas de museus que vão de 1 a 

50 funcionários representam uma esmagadora maioria dos museus do país. Parece 

que o mito do museu para poucos adquire feições bem reais. Vejamos abaixo como 

essa distribuição se apresenta em termos de profissões. 

 



Gráfico 5 – Número de funcionários dos museus segundo setor ou 

especialidade, Brasil, 2010. 

 

 

É importante destacar que nessa pesquisa foram incluídos todos os 

profissionais formados ou em vias de formação que exerçam atividades regulares 

na instituição independente do seu vínculo incluindo, assim, categorias 

relacionadas a estágio/bolsas e voluntariado. Vejamos agora, como esses números 

se distribuem a partir dos tipos de vínculos: 

 

Tabela 3 – Número de funcionários dos museus por setor ou especialidade 

segundo vínculo, Brasil, 2010. 



 

 

Algumas coisas chamam bastante a atenção nessa tabela. Em primeiro 

lugar, o número expressivo de funcionários terceirizados nos setores de 

manutenção, limpeza e segurança. No caso da segurança, mais da metade do 

contingente de trabalhadores é terceirizado. A partir da década de 1990 esses três 

setores profissionais foram duramente atingidos pelos processos de privatizações 

e expansão da área de serviços terceirizados, apresentando uns dos maiores 

índices de precarização no trabalho. Entretanto, esses trabalhadores 

desempenham papéis importantíssimos no funcionamento dos museus, atuando 

na manutenção e na conservação de seu espaço, na prevenção de riscos e também, 

especialmente os funcionários da segurança, na relação com o público visitante. 

Cabe ressaltar também que a colaboração desses trabalhadores é essencial na 

elaboração dos planos museológicos de cada instituição. 

Em segundo lugar, chama a atenção a variação dos vínculos nos cargos de 

diretoria, função estratégica em museus. Observa-se que o número de diretores 

efetivos é de 627, contratados temporariamente são 110, terceirizados 37, 

voluntários são 409, estagiário/bolsista 38 e outras modalidades representam 77. 

Vale destacar também que o número de historiadores estagiários/bolsistas (273) 

se aproxima do quantitativo de efetivos (307). 

Em terceiro lugar, a disposição dos museólogos e conservadores observa 

uma grande variação de acordo com os tipos de vínculos. O número de museólogos 

não-efetivos fica um pouco abaixo dos efetivos. Os museólogos efetivos somam 

232, contratados por tempo determinado 33, terceirizados são 23, voluntários 49, 



estagiários/bolsistas 86 e outras modalidades somam 6. No tocante aos 

conservadores, mais da metade dos funcionários não são efetivos, com expressivo 

número de trabalhadores terceirizados, voluntários e sob contratos temporários. É 

importante destacar que existe uma grande filiação profissional entre a 

conservação e a museologia, não só em termos de confluência de saberes, mas de 

competências, com razoável número de museólogos de formação enquadrados 

como conservadores. 

Considerações finais 

Esses números dão uma boa ideia da composição laboral dentro dos 

museus, instituições marcadamente interdisciplinares. Contudo, a meu ver, ainda 

carecemos de maiores investigações acerca dos profissionais de museologia, e 

ouso dizer que os números podem se tornar ainda mais expressivos em relação à 

inserção profissional dos museólogos em condições não-efetivas, e ao quantitativo 

de desocupados. Se levarmos em consideração o número de instituições 

museológicas no Brasil (3.025) – analisadas pelo Cadastro Nacional de Museus – 

percebemos que há um grande déficit de museólogos nessas instituições. Ficou 

claro também que priorizei nesta investigação o museu. Fiz isto por considerá-lo o 

principal espaço de atuação do museólogo, mas espero que outras pesquisas 

consigam propor reflexões sobre a atuação dos profissionais museólogos em 

outras instituições e espaços. Considero importante que desenvolvamos pesquisas 

capazes de analisar mais de perto as formas de contrato e terceirização que 

ocorrem em nossa área. Ouso apenas apontar alguns indícios, mas que não posso 

ainda fundamentar empiricamente: paradoxalmente, os regimes de contratos 

tempor|rios ao invés de reduzirem o papel do Estado “reforçam-o” { medida que 

estes postos de trabalho temporários advêm de projetos elaborados para 

instituições e empresas públicas ou através de captações de verba pública. Por 

outro lado, a expansão de empresas especializadas em realização de projetos e 

prestação de serviços nas áreas culturais parece revelar que a precarização do 

trabalho e a insuficiência de verbas públicas oferecem grandes oportunidades de 

lucro. 

A proposta desse artigo é de instigar o debate entre nós, museólogos. Para 

mim, as considerações levantadas aqui dizem respeito ao conjunto da sociedade, 

pois os museus são instituições importantíssimas para uma sociedade. Quero 

incitar a reflexão crítica, e não caracterizar o museólogo como herói imbuído da 

miss~o de conservar, preservar, documentar e expor “o” patrimônio humano, ou o 

museólogo como “herdeiro natural” do museu. 

Pelo contrário, a amplitude das questões políticas e econômicas reduz, em 

certo sentido, todas as particularidades dos trabalhadores. A classe que vive do 

trabalho, ou seja, o conjunto dos trabalhadores produtivos e improdutivos, 

representa essa perspectiva teórica: uma massa de trabalhadores que para 



sobreviver precisa vender sua força de trabalho continuamente. Essa perspectiva 

aponta caminhos para a prática: a importância da união dos trabalhadores em 

formas organizativas capazes de concatenar lutas nos níveis “micro” e “macro”; a 

necessidade da construção de uma consciência de classe e de um fazer orientado 

para a construção de uma sociedade mais justa e plena de sentido através do 

trabalho. 

Através da reflexão crítica poderemos avançar construindo propostas e 

forjando lutas coletivas que possam mudar nossos destinos. Cientes de que “o 

nosso destino” est| indelevelmente ligado aos de outros trabalhadores e que a 

nossa emancipação está condicionada à emancipação de todos os outros 

trabalhadores. Afinal, não há nada mais triste do que a alegoria do museólogo em 

“seu” museu pessoal, assalariado, isolado e egoisticamente satisfeito. 

 

Notas 

1 Bacharel em Museologia pela UNIRIO. Mestre em Ciências Sociais em 

Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade – CPDA/UFRRJ. Professor da Faculdade 

Professor Miguel Ângelo da Silva dos Santos (FeMASS) da Fundação Educacional 

de Macaé (FUNEMAC). E-mail: wagnermiqueias@yahoo.com.br. 

2 Trecho extraído da música Um homem também chora do álbum Alô, Alô Brasil 

(1983). 

3 Discuti a rica contribuição marxiana e marxista, mais profundamente, em minha 

dissertação de mestrado intitulada A questão ambiental no filme Uma verdade 

inconveniente: um aviso global (2011) que será transformada em livro no final 

deste ano pela editora Consequência. 

4 Tabela retirada do International Comparisons of Annual Labor Force Statistics 

Adjusted to U.S. Concepts, 16 Countries, 1970-2011 (BUREAU OF LABOR 

STATISTICS, 2012b). 

5 Dentre os países auferidos, as taxas de desemprego da África do Sul são as mais 

altas (49,8% e 20,6%). Porém, como país-sede da Copa do Mundo 2010, a África do 

Sul representou 87% da receita total da Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA), angariando um faturamento de US$ 2,408 bilhões. 

6 Vale notar as altas taxas de desemprego da Suécia e recordar também o massacre 

perpetrado pelo terrorista neonazista norueguês no ano de 2011 que matou cerca 

de 79 pessoas e feriu dezenas. 

7 De acordo com o PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 2012. 



8 Esse dado foi primeiramente informado como 0,872, mas estava errado e foi 

corrigido poucos dias após sua publicação para 0,854. 

9 BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de 

Orçamento Federal. Orçamento Federal ao Alcance de Todos: Projeto de Lei 

Orçamentária Anual – PLOA . Brasília: 2012. 

10 Essa versão pode ser conferida na página da Auditoria Cidadã da Dívida: 

http://www.divida-auditoriacidada.org.br/config/artigo.2011-12-

21.1595011869/view?searchterm=projeto%20de%20lei%20or 

%C3%A7ament%C3%A1ria%20para%202012. 

11 Todos os gráficos que se seguem foram retirados do Museu em números do 

IBRAM (2011) e foram elaborados pelo Cadastro Nacional de Museus. Optei por 

reproduzir fielmente o gráfico, assim como o título, alterando apenas a numeração 

para ordená-lo de acordo com os outros gráficos e tabelas do presente artigo. 

12 Uso aqui o conceito desenvolvido por Louis Althusser em Ideologia e Aparelhos 

ideológicos do Estado. Estou desenvolvendo uma reflexão mais consistente sobre 

isso em um livro que estou elaborando. 

13 Nem todos os trabalhadores precarizados estão privados de todos os direitos e 

benefícios trabalhistas. Contudo, a precarização é caracterizada também pela 

ausência, ou “negociaç~o” de alguns desses direitos inalien|veis. 

14 Fenômeno estudado por muitos autores, como Erich Fromm, Zygmunt Bauman 

e, mais recentemente por Richard Sennet em seu livro A corrosão do caráter: 

consequências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de Janeiro: Record, 

1999. 
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Sobre Museus e Monstros 

Barbara Szaniecki 



Anos atrás, em viagem à Espanha, percorri o Museu do Prado inteiro 

arrastando meu caçula para ver El sueño de la razon produce monstruos (1797-

1799) de Francisco de Goya. Não podíamos perder aquela oportunidade: monstros 

haviam me acompanhado ao longo da escrita de tese – Leviatãs, Golens, Cyborgs, 

Calibãs, etc – mas não eram monstros produzidos pelo sono da razão e sim pelo 

acordar ou abertura da razão a uma multiplicidade de formas de vida. Esses 

monstros da ambivalência, do excesso, da desmedida e da resistência eu os havia 

encontrado na leitura de Antonio Negri e dela estava impregnada quando me 

deparei com um cartaz-faixa que, pendurado no alto de uma imensa ocupação em 

pleno centro da cidade de S~o Paulo, gritava “Zumbi somos nós!”i. Impactada pela 

sublime visão da Prestes Maia, decidi pesquisar sua potente produção social, 

cultural e artística, e a ela dedicar um texto: Outros monstros possíveisii. Anos mais 

tarde, voltei a me deparar com o monstro, desta vez na cidade do Rio de Janeiro em 

plena “ressignificaç~o” criativa e “revitalizaç~o” urbana. Nesse processo, a 

museificação (ou simplesmente institucionalização) da cultura e da arte carioca 

organiza em termos econômicos a primeira e legitima em termos políticos a 

segunda. É no seio desse projeto que remove favelas, gentrifica bairros populares e 

elimina qualquer possibilidade de alteridade e heterogeneidade na cidade, que foi 

inaugurado o MAR – Museu de Arte do Rioiii em 1o de março desse ano de 2013. E, 

com a inauguração do MAR, o vernissage da exposição O abrigo e o terreno: arte e 

sociedade no Brasil I com a proposta de abrir o debate sobre os antagonismos 

urbanos e com a presença dos artistas que haviam atuado na Ocupação Prestes 

Maia em São Paulo entre muitos outros. O conflito estourou e, diante da 

museificaç~o da arte e da cultura, a cidade monstruou novamente… 

 

Negri e o Monstro Paulistano 

Em Multidão, Antonio Negri e Michael Hardt afirmam que a civilização 

ocidental fundamentou a ordem do mundo (e das cidades) em origens e finalidades 

dadas: “quem nasce bem governa bem”. Desde a antiguidade, aqueles que 

poderiam interromper essa lógica entre eugenia e finalismo – os pobres, mulheres, 

escravos, estrangeiros, loucos e todos os que n~o se encaixam no perfil “homem-

branco-masculino-adulto-habitante das cidades-falante de uma língua padrão-

europeu-heterossexual qualquer” nos termos de Gilles Deleuze e Félix Guattari – 

eram tidos como monstros que não tem direito à cidade enquanto espaço urbano 

(urbe) e não tem direito à cidadania enquanto espaço político (pólis). No século 

XVII, Thomas Hobbes cria o Leviatã. Mas, à diferença do monstro bíblico que 

representava a desobediência humana à ordem divina, o seu é um monstro 

domado, domesticado, submisso: uma multiplicidade social hierarquicamente 

ordenada em um corpo político. Já no século XIX, o monstro reaparece pelas mão 

de Marx que nos mostra o quão monstruosa é a exploração capitalista: muito além 

da mais valia…. a alienaç~o; muito além do econômico e material… o pessoal e 



subjetivo. Seguindo seus passos, Hardt e Negri (e também Foucault em outros 

termos) afirmam que monstruosa é a exploração capitalista porque monstruosa é a 

resistência da multidãoiv. Foram pelo menos três as questões que provocaram meu 

interesse pelo monstro enquanto figura conceitual: sua suposta ambivalência, ou 

seja, uma ruptura com a dicotomia bem versus mal que, por isso mesmo, demanda 

um crivo ético para se evitar a relativização geral – o “vale tudo”; sua produç~o 

desmedida e excessiva que não cabe na mensuração da economia cultural e 

criativa assim como não cabe na medida da política representativa, partidária e 

eleitoral; a primazia da resistência sobre o poder. 

 

Contudo, apesar das resistências, foi-se constituindo ao longo dos séculos 

uma tradição eugênica por meio da expulsão ou eliminação de diferentes maneiras 

daqueles tidos como monstros – imperialismo, colonialismo, fascismo, nazismo, 

racismo. Uma das experiências de biopoder mais marcantes do Brasil pós-colonial 

e recém-republicano foi, sem dúvida, Canudos. Naqueles tempos, nossos políticos e 

nossas ciências sociais estavam preocupadas em promover a unidade nacional – 

homogeneização dos corpos e de suas expressões – que levasse o país ao 

progresso. Em Os Sertões, por exemplo, Euclydes da Cunha fica estarrecido ao 

perceber como Canudos resiste à razão republicana através de táticas 

metamorfoseantes de uma população multiforme comandada por um Antonio 

Conselheiro monstruoso. Ao final da Guerra, parte desses combatentes se 

instalaram no “Morro da Favela” hoje denominado Morro da Providência no Rio de 

Janeiro. Canudos procurou resistir à construção do Estado-nação brasileiro por 

meio de uma inclusão submissa que foi totalmente funcional à Razão do Estado e à 

organização dos mercados e que, hoje, mostra novamente a sua cara nas cidades 

brasileiras prestes a acolher megaeventos e já sofrendo o neodesenvolvimentismo 

nos três níveis de governo. à essa eugenia social e cultural, a cidade – morro e 

asfalto – resiste monstruando. 

 

Com efeito, a configuração de grande parte das cidades brasileiras nunca 

se enquadrou na dicotomia centro versus periferia. Favelas, ocupações, quilombos 

e aldeias urbanas são produtoras de múltiplas centralidades, de fluxos e de devires 

mil. Voltemos por um momento à Ocupação Prestes Maia em São Paulo através da 

qual procurei observar como coletivos de arte e de cultura lutaram junto aos 

moradores, chamaram a atenção da mídia e conseguiram defender sua moradia. Se 

tratava de um edifício abandonado por muitos anos e com imensa dívida de IPTU 

que, em 2002, foi ocupado por 468 famílias (cerca de 2000 pessoas). Os novos 

moradores ativaram as instalações materiais de água, luz, esgoto e lixo e imateriais 

como biblioteca e internet; as crianças passaram a freqüentar as escolas nos 

arredores, os adultos se inseriram na economia local como catadores e camelôs 



dentre outras atividades; e, juntos, organizaram inúmeras atividades culturais, 

sociais e políticas. Os moradores da ocupação costumam ser extremamente 

produtivos e intensamente cidadãos. Sua produção excede os parâmetros do 

trabalho no mercado – o emprego com horário, salário, subordinação, disciplina e 

controle – e sua cidadania excede os parâmetros da representação no Estado – o 

partido com candidato, campanha, horário eleitoral, voto. Excede porque resiste e 

resiste porque excede. Se trata de uma produção e de uma política que extrapola as 

articulações do mercado e do Estado e suas parcerias público-privadas perfumadas 

assim como as formas ongueiras, e é nesse excesso que se faz monstruosa. 

 

Em São Paulo, enquanto os poderes públicos condicionaram a assistência 

aos moradores à desocupação e liberação do prédio para a iniciativa privada, os 

moradores insistiram em dar ao prédio um destino social: habitação para quem 

cria diferentes modos de produzir e agir, em suma, formas de viver (n)a cidade. Era 

um conflito evidente entre duas concepções e pr|ticas de “revitalizaç~o”: a 

gentrificação imposta pelo Estado e pelo mercado hoje sócios por meio do label 

“economia criativa”v e a vida social, cultural e artística da população local que, em 

seus múltiplos agenciamentos com outras redes e coletivos, se faz multidão. 

“Zumbi somos nós!” insistia, persistia, resistia o monstro. No rastro da minha 

pesquisa sobre uma estética da multidãovi, me interessei pela produção de cartazes 

de coletivos de artistasvii com suas táticas de reprodução, movimento e 

metamorfose. Subverter o discurso da falta em excesso e da ausência em potência 

desses sujeitos produtivos e políticos, é caminho necessário (mas não suficiente) 

para criar uma cidade resistente ao fundamento eugênico – aquele fundado na 

ordem e no progresso – e que se abrisse { criaç~o da Multid~o: “artistas somos nós 

em nossa potente constituiç~o!”A figura do monstro se prestava a pensar essas 

questões, embora o foco político sempre foi e continua sendo o “fazer multid~o”. 

Foi sobretudo através do impacto do cartaz-faixa Zumbi somos nós! pendurado no 

alto da Ocupação Prestes Maia que eu vi o que Negri queria dizer quando incitava a 

recusar a dialética entre um sujeito (Estado ou capital, e suas velhas e novas 

articulações: dos partidos e sindicatos às ONGs e novos circuitos de ativismo 

hashtag-guiado) e um objeto para então afirmar a luta entre sujeito e sujeito. Os 

SEM – sem teto, sem trabalho, sem direitos, sem cultura, sem mídia – como 

potência absoluta: sem nada a perder, o SEM tudo pode. 

 

A monstruação carioca e o MAR 

Dez anos nos separam da primeira ocupação do edifício Prestes Maia em 

São Paulo. Nesse ínterim, a Prefeitura do Rio de Janeiro procurou dar início a um 

novo ciclo econômico baseado em uma “ressignificaç~o” criativa da “revitalizaç~o” 

urbana que empreendia. O modelo é conhecido: é o do Soho de Nova York cujo 



sucesso foi exportado para outras cidades mundo afora por Richard Floridaviii 

através de suas consultorias. Eventualmente pode obter êxito semelhante em áreas 

reduzidas como a dos arredores da Praça Tiradentes até Lapa. Mas a realidade é 

mais complexa e, no Rio de Janeiro, adquire aspectos perversos: áreas urbanas que 

passam por decadência do ciclo econômico baseado em suas atividades industrias 

e portuárias e consequente estigmatização social da sua população se tornam alvo 

de especulação imobiliária por meio da compra de imóveis a preços irrisórios por 

parte de grandes grupos; o encarecimento da vida no bairro – do aluguel dos 

imóveis às despesas de supermercado – promove a expulsão gradual do morador 

local. Esse fenômeno é conhecido por “remoç~o branca” e, no contexto carioca de 

megaeventos vem acompanhada de um projeto de remoção literal por parte da 

Prefeitura e de “pacificaç~o” via UPPs do Governo do Estado. A dita “classe criativa” 

participa às vezes sem perceber desse ciclo: ao procurar moradia barata, aciona 

um processo que inicia como valorização simbólica quando o bairro fica na moda e 

aconchegante para os moradores e se encerra como valorização material quando o 

bairro fica caro e “exclusivo” no sentido que exclui os  próprios moradores, e um 

exemplo recente desse fenômeno é o bairro de Santa Teresa. Mas ela pode ser 

convocada pelo poder público, suas instituições e parcerias público-privadas a ter 

um papel mais ativo nesse ciclo. Ela pode, por exemplo, ser convidada a ocupar 

criativamente aquilo que é tido como área de baixa densidade populacional ou 

mesmo vazio urbano e aceitar o convite sem conhecer os critérios de seleção 

daqueles espaços. Ela pode participar voluntaria ou involuntariamente de uma arte 

de “rejuvenescimento” da cidade que mascara uma realidade de expuls~o e 

destruiç~o ou, nos termos de Cristina Ribas, uma “arte de provocar ruínas”ix e 

novos vazios urbanos. O cálculo do poder no Rio de Janeiro é preciso como um 

corte cirúrgico: museus, feirasx, editais e permissões para ocupações criativas de 

imóveis públicos podem ser ativadores da cidade mas já parecem funcionar como 

“mimos” que atenuam a crítica dos ditos criativos e chegam até a garantir seu 

silêncio sobre a remoção de favelas e ocupações sociais pela cidade. Onde está a 

crítica criativa carioca? Ou melhor, as críticas criativas cariocas? Mais plural… 

 

Enquanto alguns nômadesxi acompanhavam esse processos no front das 

remoções, nos últimos tempos eu vinha pesquisando a relação entre gentrificação 

da cidade e museificação da cultura no Rio de Janeiro. Para erguer museus 

gentrifica-se (a Aldeia Maracanã, por exemplo, é removida para abrigar um Museu 

Olímpico. Para quê? Para quem?) e, para remover ou legitimar a remoção, também 

erguem-se museus. O processo se revela gentrificação da sociedade e 

espetacularização da cidadexii. Nada contra museus, muito pelo contrário, os 

freqüento com prazer. Certa vez, em visita ao Museu da Maréxiii, encontrei esse 

mapa pintado no muro e indicando a existência de museus parceiros como o 

Museu de Favela, o Museu Sankofa, o Museu Vivo de São Bento em Duque de 

Caxias, o EcoMuseu Nega Vilma, o Museu do Horto. Que variedade de museus na 



cidade e em seus arredores! Mas… quem os conhece? S~o museus com diferentes 

visões e práticas, são museus com forte vínculo com as comunidades nas quais 

inserem atividades em parte relacionadas à identidade sociocultural e à memória 

mas que vem sendo ampliadas e renovadas: são memórias vivas. Contudo, eles têm 

pouca ou nenhuma visibilidade e essa invisibilidade me instiga a pesquisar o que 

os torna t~o pouco “criativos” aos olhos do poder público. A perspectiva de grandes 

eventos abre o caminho para grandes obras – assim como os velhos e novos 

negócios com empreiteiras – supostamente necess|rias para a “revitalizaç~o 

urbana” acompanhada de sua “ressignificaç~o criativa” – como caminho para 

superar a perda de capital política para Brasília e de capital financeira para São 

Paulo e tudo isso no meio de um processo de decadência econômica e consequente 

degradação social – que se sustenta em grande parte na construção de grandes 

museus (MARxiv e Museu do Amanhãxv), e todos eles com algum tipo de parceria 

com a Fundação Roberto Marinhoxvi. Em contraponto ou complemento a esse 

projeto de “criativ-aç~o” – talvez menos elitista e excludente que outrora, mais 

perversamente includente, ou seja, que inclui na medida da submissão a um 

modelo – da arte e da cultura do Rio de Janeiro e que vem se expandindo através 

do conceito de economia criativa, eu vinha ressaltando a importância da rede de 

Pontos de Cultura que, em suas práticas se revelam muito próximas àquelas das 

favelas, ocupações, quilombos e aldeias urbanas onde, em alguns casos, eles se 

inserem. Daí, quando ponho em evidência a “parceria”, sempre definida em termos 

muito vagos, entre governos (federal, estadual e municipal) e a Fundação Roberto 

Marinho, quero apontar a relação delas com pelo menos três problemas que, por 

sua vez, estão interligados: o problema da sustentabilidade, o da visibilidade e o da 

espetacularização da cultura no Rio de Janeiro. Com relação ao primeiro: a 

economia criativa e seus museus que se beneficiam das leis de incentivo fiscal e se 

apresentam como parcerias público-privadas são vistos como sustentáveis 

enquanto os Pontos de Cultura beneficiários de editais públicos e as atividades 

culturais de favelas, ocupações, quilombos e aldeias urbanas são vistos como 

insustentáveis. Alguns projetos artísticos e culturais passam então, 

malandramente, a se apresentar nos editais como “criativos” mas a malandragem 

não resolve o problema do modelo que lhe é imposto, muito pelo contrário, até 

pode legitimá-lo cada vez mais; com relação ao segundo: enquanto os Pontos de 

Cultura e as atividades culturais de favelas, ocupações, quilombos e aldeias 

urbanas são condenados à invisibilidade ou a desqualificaçãoxvii, a economia 

criativa e seus museus desfrutam de boa visibilidade na grande mídia 

simplesmente porque… eles s~o as organizações Globo; e, finalmente, com relaç~o 

ao terceiro: parte da acusação de insustentabilidade e da conseqüente 

invisibilidade se encontra no fato que as práticas artísticas e culturais 

desenvolvidas pela economia criativas e seus museus, se enquadram docilmente 

no contexto de espetacularização da cidade via megaeventos que o Rio de Janeiro 

está vivendo e ao atual contexto neo-desenvolvimentista brasileiro enquanto as 

iniciativas culturais desenvolvidas por Pontos de Cultura, favelas, ocupações, 



quilombos e aldeias urbanos são ligadas a contextos de resistência na cidade. 

Resistência a se enquadrar numa economia criativa das quais não somente eles 

não foram chamados a compartilhar os frutos como ainda são expulsos da cidade 

em processo de ressignificação e revitalização. Resistência aqui não é anti-poder – 

imagem invertida de um poder que oprime – e sim invenção de uma cidade que 

somente será potente se souber ser criativamente crítica e criticamente criativa: 

afirmativa de outras significações e vidas urbanas. 

 

O Sertão não vai virar MAR…xviii 

Nesse contexto de remoções e ameaças de remoções a favelas e ocupações 

cariocas o Museu de Arte do Rio (MAR)xix foi inaugurado com a presença da 

Presidenta Dilma Roussef, da Ministra da Cultura Marta Suplicy, do Governador do 

Estado do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, o Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro 

Eduardo Paes e… a família Marinho. O Museu estava l|, falicamente ostensivo 

numa área brutalmente violentada. Ele branco, ela negra. Mais uma vez, a história 

se repete. Somente no Morro da Providência, logo ali ao lado, são 820 famílias 

ameaçadas de remoção com contrapartidas do poder público tidas como 

insuficientes pela comunidade. Horto e a Vila Autódromo também estão prestes a 

se defrontar com essa dura realidade. Movimentos pela moradia e movimentos 

culturais protestavam do lado de fora. As monstruosas resistências de Canudos e 

de Palmares entre outras de outras de nossa história se fazem, ali, presentes. 

Provocado pela multidão com relatos sobre sua dramática situação de despejo, um 

artista famoso apalpa desafiadoramente a sua genitália na saída do museu. Ganhou 

por unanimidade o título carnavalesco de Muso do Mar e, escoltado pela polícia, 

entrou rapidamente num taxi. O Bloco Reciclato, entre apitaço e panelaço, afirmava 

“o sert~o n~o vai virar MAR” e perguntava como artistas e coletivos de artistas que 

circularam com os movimentos pela moradia podiam, agora, expor os resultados 

no Museu que é um símbolo da gentrificação. É possível mostrar sua trabalho sem 

ser “capturado” pelo dispositivo MARítimo? É possível “criativos” atuarem 

criticamente – “dentro” e “contra” – esse MAR que coroa um projeto de cidade de 

expuls~o dos pobres? É possível que o próprio MAR atue “dentro” e “contra” esse 

projeto de cidade? É possível criar outras institucionalizações da arte que não 

modulem por meio de seus sutis dispositivos a crítica constituinte da cidadania? As 

questões s~o pertinentes, as respostas nada evidentes… 

 

Somente um mês após a inauguração e a visão daquele monumento à 

eugenia entrei no MAR. Passeei por três exposições – Rio de Imagens, O Co-le-ci-o-

na-dor e Vontade Construtiva – para enfim chegar à exposição O Abrigo e o 

Terreno no térreo. Quando digo que passeei pelo museu, quero enfatizar que o 

MAR convida ao passeio. Naquele espaço clean, tinindo de tão branco e de tão 



limpo, pessoas passeiam com uma atitude… de fl}neur. No MAR todo mundo vira 

um flâneur – um burguês francês do século XIX em pleno Rio de Janeiro do século 

XXI – à medida que seu olhar desencarna. Um olhar que vê mas não sente. Diante 

de uma obra constituída por uma pobre cama sendo suspensa e carregada por um 

poderoso trator, uma mulher se vira para sua amiga e diz “que engraçado!!!” Tudo 

ali se torna estranhamente “engraçado”. Fiquei me perguntando se tanta “graça” 

vinha da obra em si ou do contexto que a emoldura. Descartada a primeira opção, 

sobra a segunda. Tudo no museu marítimo – a monumentalidade do edifício, a 

política de governo e as parcerias público-privadas que o sustentam, a 

cerimonialidade de sua inauguração e a formalidade de suas exposições – me faz 

lembrar a famosa frase do Guy Debord que inspirou 1968: “tudo o que era vivido 

diretamente tornou-se uma representaç~o”. Nele, o monstro parecia estar 

aprisionado. “Estamos vivendo uma caretice institucional” disse recentemente o 

artista Antonio Dias em passeio na ArtRio. Para além da caretice institucional, eu 

diria “uma institucionalizaç~o da caretice” na cidade: careti-Cidade. Do MAR à 

Maré, artistas e musos “Globalmente” consagrados tornam-se, via inúmeras formas 

de representação, modelito de produção e reprodução de arte contemporânea. É 

seu produzir separado do agir que alimenta a cultura do espetáculo em geral e a 

cultura do museu em particular: um emburguesamento cultural que combina 

muito bem – ton sur ton – com a gentrificação social em curso. Angústia. A estética 

da multidão estaria destinada a se tornar uma poética do consenso? O que fazer: 

desistir de qualquer forma de institucionalização? 

 

Acho que podemos, à luz ou à sombra do monstro que, como já disse, traz 

as questões da ambivalência que demanda um crivo ético, do excesso que não cabe 

na economia do mercado e na representação do Estado e da resistência que é 

política e estética, urge repensar nossas relações com as instituições e 

representações: do artista com o museu, do professor e pesquisador com a 

universidade, dos movimentos com os governos, e dos movimentos entre eles. Foi 

a capacidade de articular o produzir e o agir numa Cultura Viva que me aproximou 

enquanto dizáiner e pesquisadora de design – uma criativa qualquer – dos Pontos 

de Cultura, próximos eles próprios das práticas sociais e culturais de favelas, 

ocupações, quilombos e aldeias urbanas. Me parece necessário mas ainda 

insuficiente dizer que, diante do vampirismo institucional – do museu ao poder 

municipal passando pelos monopólios corporativos – é preciso fortalecer todas 

essas alianças monstruosas que constituem a carne da multidão: reconhecendo e 

fazendo reconhecer que grande parte de nossas criações são na realidade co-

criações; exigindo mistura social e remix cultural como necessários à criatividade 

no Rio de janeiro; e até afirmando a potência criativa do conflito: sem conflito não 

há criatividade. Comentamos ao longo do texto a precisão cirúrgica do corte 

efetuado pelos poderosos no Rio de Janeiro que envolve questões de classe, de raça 

e de gênero: sempre que houver criatividades sendo sutilmente cooptadas e 



criatividades sendo expulsas violentamente da cidade, não hesitemos, 

MONSTRUEMOS!          
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Neto e até um carro alegórico do coletivo Opavivar|! ” Olhem que interessante…artistas que 
circulam pelos movimentos de moradia, fotografam, gravam em vídeo e depois vão expor em um 
museu que é um dos símbolos da gentrificação da zona portuária. Para analisarmos como o próprio 
estado violador de direitos vai construindo sua legitimação com o apoio da jovem elite cultural e 
artística para planificar a real luta pela moradia. Dizem que a Dilma e uns ministros estarão 
presentes. (por Rio Distópico )” 
xix http://www.museudeartedorio.org.br/ 


