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RESUMO

Apresenta‐se  aqui  a experiência  vivenciada pela pesquisadora entre os  anos de 2006 e 2012,  junto ao 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra  (MST‐SP), na cidade de  Jandira‐SP  (Grande São Paulo). Ali  foi 

construído  o  primeiro  empreendimento  urbano  do  MST,  denominado  Comuna  Urbana  Dom  Hélder 

Câmara, com 128 unidades habitacionais, uma creche, uma padaria, anfiteatro, quadra (em andamento), 

praças e áreas de geração de renda. Na qualidade de arquiteta junto à assessoria técnica Usina – Centro 

de  Trabalhos  para  o  Ambiente  Habitado,  a  pesquisadora  esteve  presente  desde  a  etapa  de  projeto 

participativo  até  a mudança  definitiva  das  famílias,  acompanhando  a  obra  autogerida  e  realizada  de 

maneira híbrida em diversas modalidades de construção. Tal processo é emblemático para a compreensão 

da crise, dentro do espectro dos movimentos populares, das estratégias políticas construídas no âmbito 

da  redemocratização  em  torno do  Projeto Democrático  Popular  ‐  PDP  (Resoluções do V  Congresso do 

Partido  dos  Trabalhadores,  1987).  Toma‐se  como  linha  condutora  desta  investigação  os  significados 

atribuídos ao trabalho coletivo no processo de formação política da base, tendo em vista os pressupostos 

da Educação Popular e as transfigurações por quais ela passa ao se defrontar com uma organização sem 

experiência na questão urbana e, ainda, com a grande mudança na dinâmica social operada pelo chamado 

lulismo. A transição do rural ao urbano (do MST e do país) é acompanhada de perto pela conformação em 

larga escala de uma nova subjetividade política forjada pela  inclusão social por meio do trabalho formal 

precário e das benesses dos programas públicos e do  crédito – deslocando  substancialmente o  sujeito 

histórico  produtor  para  o  consumidor.  Tal  sujeito,  também  conformado  pelo  espaço  vivido  de  uma 

periferia diversa daquela da década de 1980,  é  inserido, pelo movimento, numa proposta de Comuna 

baseada no trabalho cooperativado, no espaço comum e na propriedade coletiva. Há, aparentemente de 

maneira  contraditória,  um  embate  histórico  emblemático  no  encontro  destas  propostas  com  aquele 

sujeito forjado pelo lulismo. Ocorre um deslocamento semântico da noção de educação popular por meio 

do  trabalho  coletivo  para  um  universo  forjado  por  três  determinantes  principais:  a  produtividade,  a 

precariedade  e  o  empreendedorismo.  Chama  a  atenção  não  apenas  a  proximidade  com  certas 

determinantes  da  forma  capital,  mas  principalmente  com  a  especificidade  do  nosso  capitalismo 

dependente, atualizado, nestes termos, pelo gerenciamento social, político e econômico – mas também 

cultural – representado pelo lulismo. 
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Resumo 

Apresenta-se aqui a experiência vivenciada pela pesquisadora entre os anos de 2006 e 2012, junto ao 
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST-SP), na cidade de Jandira-SP (Grande São Paulo). Ali foi 
construído o primeiro empreendimento urbano do MST, denominado Comuna Urbana Dom Hélder Câmara, 
com 128 unidades habitacionais, uma creche, uma padaria, anfiteatro, quadra (em andamento), praças e áreas 
de geração de renda. Na qualidade de arquiteta junto à assessoria técnica Usina – Centro de Trabalhos para o 
Ambiente Habitado, a pesquisadora esteve presente desde a etapa de projeto participativo até a mudança 
definitiva das famílias, acompanhando a obra autogerida e realizada de maneira híbrida em diversas 
modalidades de construção. Tal processo é emblemático para a compreensão da crise, dentro do espectro dos 
movimentos populares, das estratégias políticas construídas no âmbito da redemocratização em torno do 
Projeto Democrático Popular - PDP (Resoluções do V Congresso do Partido dos Trabalhadores, 1987). Toma-
se como linha condutora desta investigação os significados atribuídos ao trabalho coletivo no processo de 
formação política da base, tendo em vista os pressupostos da Educação Popular e as transfigurações por quais 
ela passa ao se defrontar com uma organização sem experiência na questão urbana e, ainda, com a grande 
mudança na dinâmica social operada pelo chamado lulismo. A transição do rural ao urbano (do MST e do 
país) é acompanhada de perto pela conformação em larga escala de uma nova subjetividade política forjada 
pela inclusão social por meio do trabalho formal precário e das benesses dos programas públicos e do crédito 
– deslocando substancialmente o sujeito histórico produtor para o consumidor. Tal sujeito, também 
conformado pelo espaço vivido de uma periferia diversa daquela da década de 1980, é inserido, pelo 
movimento, numa proposta de Comuna baseada no trabalho cooperativado, no espaço comum e na 
propriedade coletiva. Há, aparentemente de maneira contraditória, um embate histórico emblemático no 
encontro destas propostas com aquele sujeito forjado pelo lulismo. Ocorre um deslocamento semântico da 
noção de educação popular por meio do trabalho coletivo para um universo forjado por três determinantes 
principais: a produtividade, a precariedade e o empreendedorismo. Chama a atenção não apenas a 
proximidade com certas determinantes da forma capital, mas principalmente com a especificidade do nosso 
capitalismo dependente, atualizado, nestes termos, pelo gerenciamento social, político e econômico – mas 
também cultural – representado pelo lulismo. 

Palavras-chave: MST; Comuna Urbana; Educação Popular; Lulismo; Autogestão. 
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Para o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), os anos 2000 significaram o grande desafio 
da sua consolidação nacional e internacionalização, que conformaram um dos mais importantes movimentos 
populares da América Latina. No estratégico Estado de São Paulo, foram anos fundamentais para a 
aproximação de grandes centros urbanos, principalmente Ribeirão Preto, Campinas e São Paulo, além da 
construção da Escola Nacional Florestan Fernandes (ENFF), em Guararema-SP.  

A Comuna Urbana Dom Hélder Câmara em Jandira-SP (Região Metropolitana de São Paulo), 
primeira atuação urbana do MST, teve um ciclo entre sua idealização e a mudança das 128 famílias para as 
suas habitações definitivas entre 2006 e 2012. Portanto, é uma experiência que sintetiza bem este período. A 
pesquisadora fez parte desta experiência como arquiteta, assessora técnica pela Usina – Centro de Trabalhos 
para o Ambiente Habitado, responsável pela concretização material do espaço da Comuna, do projeto 
participativo à obra. Delimitaremos aqui um objeto específico: a noção de educação popular como formação 
política por meio do trabalho coletivo e sua transformação histórica paralela à mudança do estatuto do 
trabalho promovida pelo lulismo.  

O projeto das Comunas da Terra (depois desdobrado para a Comuna Urbana) foi formalizado por 
Delwek Matheus, liderança paulista do MST, em 20032. A proposta era a de remodelar a concepção do 
assentamento de reforma agrária do movimento a partir de cinco elementos fundamentais:  

1. O vínculo dos assentados com o trabalho e a produção; 
2. A propriedade coletiva da terra; 
3. Uma nova matriz de produção (a Agroecologia), que envolve um novo modelo tecnológico; 
4. A cooperação e solidariedade em todas as faces da vida: socialização dos meios de produção, 

compromisso com a democracia e a participação, construção do “novo homem e da nova 
mulher”; 

5. O desenvolvimento sócio-cultural: promover a nucleação das famílias de maneira urbanizada, 
com infraestrutura e serviços públicos, além de proximidade de vizinhança. 

                                                            
2 MATHEUS, Delwek. Uma outra concepção de assentamento de reforma agrária: a comuna da terra. Trabalho de Conclusão de 
Curso da ENFF. Juiz de Fora: 2003. 



 

As Comunas promovidas pelo MST na Grande São Paulo apresentaram diferenças em relação ao 
entendimento consolidado no movimento sobre o papel do trabalho coletivo na perspectiva de formação 
política e organicidade. Sua materialização explicitou a contradição entre certo idealismo presente nas 
formulações do trabalho como princípio educativo e o movimento real de formação da subjetividade do 
trabalhador dentro de relações de produção determinadas. Neste sentido, as Comunas são importantes 
materiais empíricos para a práxis que pretende fazer formação política por meio da educação pelo trabalho. 

Nelas, há um desafio novo para o MST que é a construção civil: a produção de uma materialidade 
imóvel e perene, que envolve a coordenação de grande diversidade de trabalhos específicos, conformados 
como manufatura heterogênea. Mais do que isso, a produção habitacional envolve um bem ligado ao uso 
privado (ainda que se possa discutir sua propriedade coletiva). Desta maneira, difere da principal experiência 
do MST com o trabalho coletivo, as cooperativas de produção ligadas aos assentamentos de reforma agrária. 
Trata-se, portanto, de uma discussão sobre o estatuto do trabalho num momento de transição para o MST, no 
qual é necessário transpor – ou transformar – as experiências ligadas ao trabalho rural para o urbano. A 
produção do espaço, neste sentido, é uma importante expressão desta transição, pois envolve novos elementos: 
propriedade da terra, outras habilidades e tecnologias de produção, e a principal delas, a transição do modo de 
produção baseado no trabalhador individual para o coletivo – representada pela manufatura. Isso implica uma 
mudança substantiva no lugar do trabalho dentro da estratégia de formação política do movimento.  

 

 

 

A construção da Comuna Urbana Dom Hélder Câmara 

 



 

“(...) Indivíduos determinados, que são 
ativos na produção de determinada maneira, 
contraem entre si estas relações sociais e 
políticas determinadas. A observação empírica 
tem que provar, em cada caso particular, 
empiricamente e sem nenhum tipo de 
mistificação ou especulação, a conexão entre a 
estrutura social e política e a produção”  

(MARX, K.; ENGELS, F.. A ideologia 
alemã. São Paulo: Boitempo Editorial, 2007, 
p.93). 

 

 

A obra da Comuna Urbana durou quatro anos (2009-12). Seu financiamento foi realizado pelo FGTS 
e pelo Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Caixa Econômica Federal (CEF), promovido por meio de 
autogestão e uma parcela de mutirão. 

O mutirão autogerido é uma prática adotada pelos movimentos de moradia paulistas há quase 30 
anos, com origem na experiência uruguaia da Federación Uruguaya de Cooperativas por Ayuda Mutua 
(FUCVAM). Ele parte de uma estratégia política na qual tem centralidade a crítica ao modo de produção 
capitalista por meio da experimentação de outra organização da produção, na qual são desnaturalizados os 
papéis e funções já cristalizados pelo capital. O processo de construção de moradias é um campo privilegiado 
para esta proposição, pois lida com momentos de formação crítica frente à cidade contemporânea, discute 
relações de gênero e comunitárias, além de colocar em prática a autogestão dos trabalhadores e a possibilidade 
de experimentar outra relação de produção pelo fato de que a construção civil tem base manufatureira e, 
portanto, ainda é muito ligada ao controle operário (subsunção formal do trabalho ao capital). Como não há 
remuneração, os serviços tendem a ter uma maior homogeneidade valorativa, pois são todos necessários para a 
aferição de obra3. O intuito formativo é o de discutir a contradição central entre valor de uso (qualidade) e 
valor (quantidade). Nesse sentido, a percepção dos trabalhadores no canteiro muda em relação ao próprio 
trabalho: o trabalho concreto ganha vida e é a sua especificidade aquela que entra na contabilidade, agora 
subjetivada. “Mede-se” no chão do canteiro as habilidades necessárias, as forças físicas, psíquicas e cognitivas 
empregadas, além da relação direta com a matéria. 

Na direção oposta ao fetiche, o trabalho político-formativo é o de buscar criticar a noção de 
“trabalho produtivo” (de valor), demonstrando, na prática, por um lado, a mistificação do trabalho 
“profissional” no capitalismo e, por outro, a necessidade concreta (e não abstrata) de trabalhos que aparecem 
como “não produtivos” (no caso do canteiro de obras, a movimentação e escavação de terra, o fazer a 
“massa”, a organização do canteiro, o transporte de materiais, o fazer comida, o cuidado com as crianças, 
etc.). Isso só é possível no mutirão pois há controle da totalidade da produção pelos trabalhadores e pré-
disposição de experimentar outras relações produtivas. Um trabalho efetivamente de formação política. Daí a 
incorporação do trabalho feminino e dos idosos e deficientes, a rotação de tarefas, a valoração subjetivada 
coletivamente dos diversos trabalhos “improdutivos”, a discussão em canteiro das indicações projetuais e 
estratégias produtivas, além da organização do trabalho vivo. Um trabalhador “profissional” não receberia 

                                                            
3 A obra é aferida pela CEF em visitas técnicas programadas segundo o cronograma físico‐financeiro, nas quais se fiscaliza os serviços 
daquela etapa de obra, que devem estar todos finalizados para que ocorra nova liberação de recursos. Esta visita é denominada de 
“medição”.  



uma casa maior ou melhor, mas a mesma casa do idoso que entregava a água para os trabalhadores durante o 
mutirão. 

Na Comuna Urbana, enquanto o mutirão ocorria nos finais de semana, durante a semana o trabalho 
era remunerado. Durante o primeiro ano (2009), ele foi realizado de forma mista: dois pedreiros contratados 
diretamente pelo MST (recebendo salário mensal), combinados a uma empreiteira local que recebia por 
serviço, cujo dono era conhecido pessoal de algumas lideranças e aceitou contratar trabalhadores da 
comunidade. As relações de trabalho durante a semana, portanto, não eram autogeridas pelas famílias, apenas 
organizadas pela Usina e pagas pelo MST. Todo início de obra tem produtividade mais baixa, porém este foi 
especial. O empreiteiro não colocava trabalhadores suficientes em obra e, ainda assim, atrasava o salário 
daqueles que estavam. Ao fim do ano, abandonou a obra em meio a uma greve dos trabalhadores, realizando 
cerca de 15% de seu total. O caso era ainda mais dramático na medida em que, por conta da autogestão do 
financiamento, ocorria um fato inusitado: os trabalhadores explorados e espoliados durante a semana eram 
sujeitos conformados por uma sobreposição de papéis político-econômicos.  

Ao mesmo tempo em que eram os beneficiários e gestores do financiamento, acumulavam funções 
de maneira combinada: gestão da obra, coordenação do mutirão, coordenação política interna das famílias 
(que moravam juntas em outro terreno), além de trabalho “duplicado” como mutirantes e como contratados. 
Havia diversos graus de sobreposição, do mínimo (beneficiários mutirantes) ao máximo (incluindo aí pessoas 
que, além das funções apresentadas, eram também militantes do MST e, outras ainda, responsáveis jurídicas 
pelo contrato com a CEF).  

Sendo assim, eram as próprias famílias beneficiárias (aqui como classe trabalhadora) que 
dominavam o processo produtivo e, portanto, liberavam recursos para um intermediário que não as 
remunerava. Era muito clara, inclusive, a diferença entre o que era pago ao empreiteiro e o que chegava à mão 
dos trabalhadores – os valores pagos pela obra eram públicos, afixados na entrada do canteiro. Percebia-se 
também a diferença entre o que era pago por serviço ao empreiteiro e como isso se transmutava em salário 
mensal para os trabalhadores (pois estes estavam nas duas pontas). Somado a isso, o trabalho das famílias 
também era durante o final de semana, no mutirão, que, por conta da improdutividade do empreiteiro, foi 
aquele que cumpriu as metas durante todo este primeiro ano – com grande desgaste físico e psicológico. Eram 
estes trabalhadores-beneficiários aqueles que, neste primeiro ano de obra, experimentavam na pele a controle 
do processo produtivo durante o mutirão e eram explorados e espoliados durante a semana por um “capataz” 
contratado por eles mesmos. Experimentavam a sua maior produtividade em relação àquela do empreiteiro.  

Com o abandono da obra pelo empreiteiro, os trabalhadores se viram numa situação inusitada não 
encontrarem um capitalista que os quisesse como trabalhadores. O valor da mercadoria produzida – 
determinado pelo Estado – não era suficiente para sua produção capitalista. Foi então que alguns destes 
trabalhadores assumiram integralmente a obra durante o ano de 2010, formando uma cooperativa que foi logo 
denominada Treme-Treme (TT). A alusão era ao fato físico de vários trabalhadores sem experiência 
“profissional” na construção civil se verem em situações de instabilidade e insegurança física e psíquica – 
uma imagem da precariedade instalada, mas que inclui a potência do trabalho livre. 

Quem os incentivou a assumirem a obra foram aqueles que já estavam envolvidos com a sua gestão 
e que, portanto, já haviam passado pelo processo de desmistificação da divisão social do trabalho promovida 
pelo capital: a compradora e o almoxarife da obra, ambos parte das famílias beneficiadas (e portanto também 
mutirantes no final de semana) e contratados durante a semana em postos centrais da autogestão do 
empreendimento. Eles faziam a mediação entre os técnicos (a Usina, que controlava cronograma, orçamento, 
projeto e fiscalização de obra) e os trabalhadores, por meio do domínio da logística dos materiais postos em 
obra – que é central na compreensão da totalização do processo de trabalho. 



Quem eram estes trabalhadores que formaram a TT? Poder-se-ia entendê-los todos indistintamente 
como trabalhadores-beneficiários. No entanto, de acordo com o nível da sobreposição de papéis acima 
descrito, foi acontecendo ao longo do tempo uma divisão em dois grupos, cuja conformação se deu no 
amálgama entre suas funções e envolvimento no processo produtivo e no que vamos aqui denominar de 
“gestão do social”, que substituiu, na experiência da Comuna Urbana, a organização política representada pelo 
MST. Veremos a seguir que o que se iniciou como uma tomada de poder do processo produtivo pelos 
trabalhadores – com o adicional de serem também os beneficiários e, portanto, se reapropriarem do produto de 
seu trabalho – ao final de um ano tinha se transformado numa guerra pela disputa de poder ancorada na 
reprodução das relações capitalistas pelos próprios trabalhadores.  

 

“Nós viemos pela dor, não pelo amor” 

 

O depoimento (de um dos membros da TT) diz muito. Ela pode ser entendida como a transmutação 
do estatuto mesmo do trabalho em conjuntura adversa. Há uma indicação importante nessa fala: a crítica à 
visão idealista de que há, na atualidade, possibilidade de existência de felicidade advinda do trabalho livre e 
reapropriado. Ela deixa muito claro que o trabalho é duro e degradante, além de não ser escolha livre num 
mundo de necessidades bloqueadas. A formação da TT foi fruto de um financiamento escasso e pouco 
flexível, do déficit habitacional e do desvio não desejado do mundo da mercadoria e suas facilidades. Veio da 
necessidade de assumir uma empreitada de alta complexidade em situação precária. 

No entanto, foi uma festa quando a TT foi formada. A obra começou a andar e alcançou um nível de 
produtividade fantástico para as condições manufatureiras locais. Apenas durante este segundo ano, foi 
realizada metade do volume de obra, atingindo em seu auge a totalidade da produção da fábrica de blocos 
cerâmicos, que não tinha a capacidade produtiva requerida por aqueles trabalhadores4. No início eram 13 
trabalhadores, de profissionais da construção civil a pessoas com experiência recente, apenas no mutirão. Sua 
primeira medição aconteceu em tempo recorde até aquele momento de obra (1,5 mês), triplicando a 
produtividade da empreiteira (média do ano anterior5). Durante todo aquele ano, a TT teve uma média de 
produtividade de pouco mais do que o dobro da empreiteira, atingindo o pico de produtividade de toda a obra, 
quando havia cerca de 40 trabalhadores no canteiro, todos parte das famílias beneficiárias, com raras 
exceções.  

                                                            
4 Tratava‐se da Gresca, segunda maior fabricante de blocos estruturais cerâmicos do país, altamente industrializada.  
5 Todos os dados utilizados neste artigo têm como fonte as planilhas de controle de obra da Usina‐CTAH. 



A primeira liberação de recursos para mão de obra foi integralmente colocada sob sua gestão, e eles 
dividiram igualmente os recursos segundo as horas trabalhadas, não fazendo diferenciação de trabalhos mais 
ou menos complexos ou tempo de experiência. A relação salarial foi diretamente questionada pois, da sua 
perspectiva, esta não fazia o menor sentido, por dois motivos: não existia a figura do “patrão” e, por 
experiência própria, eles sabiam que o salário era contrário à produtividade, que eles buscavam de um ponto 
de vista diferente do capital. Ela era fruto de seu desejo como beneficiários: “a perspectiva nem era receber, 
mas garantir a obra” (TT16). 

“No terceiro mês tinha 25 pessoas, e chegou a 40, tudo da comunidade. Quem queria 
trabalhar a gente aceitava7. E pagava bem. O ajudante a gente pagava R$40. Na empresa ele ganhava 
R$25/R$30, a gente conseguia pagar R$40 livre. Com alimentação na obra, transporte (porque a 
gente trazia na perua, no carro). Então a gente garantiu uma dignidade” (TT1). 

Para entender o que aconteceu com a TT em seguida, é necessário um parêntesis sobre o 
funcionamento da manufatura da construção civil. Nela, há uma série de serviços que dão suporte à cadeia de 
produção. Para um bloco ser “colocado em obra”, no caso da Comuna Urbana, uma imensidão de trabalhos foi 
efetivada: preparação da terra, substrato de brita, redes de esgoto e água fria, armação, fôrma, escoramento, 
concretagem das lajes e radiers e um constante transporte de materiais e “viração de massa”.  

Quatro grupos de matéria foram manuseados na obra da Comuna Urbana: Grupo A. a matéria 
natural, não trabalhada (a terra local); Grupo B. os insumos in natura não beneficiados, porém com certa 
quantidade de trabalho morto agregada (extração, transporte, mediação do capital comercial), como areia, 
água, pedra, cal e cimento; Grupo C. insumos intermediários com baixa industrialização (telhas cerâmicas, 
madeiramento); e Grupo D. os insumos industrializados com alta cristalização de trabalho morto (aço, blocos 
de cerâmica estrutural, conduítes, cabos elétricos, encanamento hidráulico, concreto usinado, etc.). Via de 
regra, o trabalho nestes diversos materiais era mais especializado quanto maior trabalho morto cristalizado no 
insumo do trabalho.  

O trabalho concreto realizado em cada grupo de materiais é bastante diferente: aquele feito com os 
materiais não beneficiados (Grupos A e B, descritos acima) é constante, monótono, não exige especialização, 
mas é a base da produção e não pode parar nem ser mais lento do que as próximas etapas produtivas 
(principalmente o Grupo D), pois elas dependem dele. É aquele que abre a “frente de obra”, centro nervoso da 
manufatura, não à toa sendo o setor onde as grandes empresas investem em estratégias e tecnologia para 
controlar o trabalho ou extingui-lo. O Grupo C, intermediário, exige trabalhadores com habilidades mais 
flexíveis, pois transita em todas as fases da produção, com certa especialização. É um grupo estratégico na 
manufatura, pois concentra trabalhadores que têm, por meio do seu local na produção (e não na gestão), mais 
proximidade da compreensão da totalidade do processo. Já o Grupo D é de trabalhadores “profissionais” 
especializados, que dominam uma técnica específica e que concentram todo o seu tempo nela, tendo grande 
quantidade de ajudantes para manter sua produtividade. São os que têm menos compreensão da totalidade da 
obra e os maiores salários.  

Essa divisão interna no funcionamento da manufatura da construção civil é fundamental para a 
compreensão do processo de desagregação da TT – e da comunidade, por consequência. Ele se iniciou a partir 
destas diferenças na produção, que se relacionavam diretamente com a “gestão do social”. A partir do 
conhecimento e da apropriação da forma de pagamento por serviço (modo de remuneração do financiamento), 

                                                            
6 As falas aqui transcritas são de uma entrevista captada em vídeo, realizada por Graziela Kunsch e Ricardo Saito, em 8 de Julho de 
2012 com seis membros da TT. Faz parte do arquivo da Usina‐CTAH. Como ela foi realizada em outro contexto, preferimos aqui não 
usar os nomes dos entrevistados. 
7 Inclusive algumas mulheres da comunidade, com alto grau de vulnerabilidade, entraram da TT com sua experiência já adquirida no 
mutirão.  



os trabalhadores que lidavam com a alvenaria8, dentro do Grupo D, inseriram a discussão de pagamento por 
produtividade individual e específica (por tipo de trabalho e por trabalhador individual). Questionaram o fato 
de os ajudantes receberem o mesmo que eles – ainda que tivessem aprendido aquele ofício na própria obra, 
lado a lado com estes últimos. Se no mutirão isso se tornava pauta de formação e crítica ao modo de produção 
capitalista, no trabalho remunerado autogerido a tensão era maior.  

Houve então a separação de três grupos: Grupo 1. os “profissionais”, que ganhavam por 
produtividade individual (grupo de materiais D) e que não se envolviam com a “gestão do social”; Grupo 2. os 
ajudantes que não tinham postos de coordenação (principalmente dos grupos A e B), que ganhavam por dia; e 
Grupo 3. trabalhadores que também tinham postos de coordenação (quase todos do grupo C), que ganhavam 
na produtividade da concretagem (que envolvia a montagem das lajes e radiers). Este é o principal serviço de 
“frente de obra”: ao mesmo tempo em que congrega uma série de serviços intermediários (carpintaria, 
armação, redes) e, portanto, coordena a totalidade da obra, é ele que abre campo de trabalho para a alvenaria 
(que será realizada em cima das lajes). Não é mera coincidência o fato de que os trabalhadores do Grupo C 
fossem também aqueles que assumiam os postos de coordenação no mutirão (Grupo 3) e que, pela 
centralidade da obra na organização social da comunidade, também assumissem a coordenação do local de 
moradia: sua condição de trabalhadores no canteiro é de concatenação de tarefas e, por isso, tem maior 
domínio do processo como um todo.  

Os trabalhos que precisavam ser feitos – de abertura de frente de obra – mas que o empreiteiro não 
tinha interesse de fazer (pois são de baixa produtividade) foram aqueles tomados primeiramente pela TT que, 
originalmente, queria “fazer a obra andar”. Os cinco homens (dos 13 iniciais) que assumiram este papel 
(Grupo 3) estavam numa posição político-social na qual entrava em contradição sua condição de 
trabalhadores, de coordenadores e de beneficiários. Como trabalhadores, precisavam receber; como 
coordenadores, precisavam de tempo (não remunerado); como beneficiários, viam-se sem alternativas de fazer 
a obra acontecer. Como resolução aparente da contradição, os cinco tomaram para si todas as funções que 
podiam, deixando apenas as técnicas com a Usina e, ainda assim, sob forte pressão. Passaram a fazer 
pessoalmente os pagamentos e coordenar os trabalhos. Eram vistos como “patrões” e quando se falava “TT” 
estava-se referindo aos cinco, e não mais à cooperativa. Mas a contradição permaneceu: eram empreiteiros 
que ganhavam pelo seu trabalho (e não com o lucro, que não havia) e coordenadores que não tinham acesso 
aos recursos e ao agente financiador. 

“Quando você tem uma empresa que é contratada, você tem funcionário. Funcionário 
ganha salário pelo serviço. Aí se não tiver um encarregado bom o serviço fica parado, né? Nós não, 
a gente era uma equipe e falava: ‘aqui não tem profissional, o serviço que tiver para fazer a gente vai 
fazer’. Onde a gente ganhava dinheiro? No concreto. A empreiteira passava um mês para fazer o 
radier, não abria frente de obra. A gente entendeu como funcionava e descobriu que adiantando ali a 
gente ganhava dinheiro e liberava obra para pedreiro, para hidráulica, elétrica. A empreiteira tinha só 
um carpinteiro, a gente colocou mais” (TT2). 

“Você tinha que abrir frente para o pedreiro trabalhar. E essa frente para se abrir era o 
serviço bruto. Tinha que cavar terra, tinha que fazer aterro, mexer com tela, fazer todo o serviço para 
que os pedreiros pudessem trabalhar. Então eles viram que carregar terra não dava dinheiro. (...) ‘Por 
que é que eu vou carregar terra se tem os ‘camelos’ para fazer isso?’ E os camelos éramos nós. Eu 
mesmo não tinha qualidade, nunca tinha sido pedreiro. Então eu tinha que ficar quieto e cavar o 
meu. Só que no segundo ou terceiro mês o pedreiro passou a ganhar bem. E nós aqui, os cinco, a 
gente ganhava dinheiro não era na escavação, mas no lançamento de concreto” (TT1). 

                                                            
8 Chamados de “bloqueiros”, que se diferenciam dos pedreiros comuns por dominarem a técnica específica da alvenaria estrutural, 
que exige grande precisão por seu alto grau de industrialização e sua requisição estrutural.  



“Começamos a abrir muita frente e montar laje. E daí os pedreiros começaram a ganhar 
mais. E isso foi o que eles escolheram. Não foi a gente que falou que seria linha de frente. Eles que 
escolheram assentar os tijolos, não ter preocupação, procurar o ajudante... E nós escolhemos cavar o 
barro... Mas a gente não podia só pegar o enxadão, baixar a cabeça e ficar cavando barro. Porque a 
gente tinha que olhar o todo da obra também. Porque a gente tinha que levar resposta para as pessoas 
que não estavam na obra. (...) E quem não quis ficar fazendo este serviço de ficar prestando atenção 
em toda a problemática, ficou mais tranquilo. Chegava às 7hs, fazia o servicinho dele e às 17hs ia 
embora” (TT3). 

Da produtividade coletivamente dividida na primeira medição, na segunda se formaram as duas 
“elites” (Grupos 1 e 3), que juntas somavam entre 75% e 80% do pagamento total da TT em cerca de 10 
pessoas (cinco em cada grupo). Tendo em vista que chegaram a ter 40 trabalhadores em obra, isso é bastante 
significativo da concentração de capital que ocorreu. E, se os valores absolutos da primeira medição foram 
muito baixos (cerca de R$12mil ao todo), chegaram a mais de R$100mil logo em seguida. O Grupo 1 tinha 
uma presença constante na obra, pois, para ganhar por produtividade individual, precisava investir tudo nisso 
– trabalhando mais de 12hs por dia direto, inclusive à noite, com baixa iluminação. Eram vistos como heróis 
da obra: o serviço de alvenaria era aquele que materializava a produtividade e, embora estivessem claramente 
ganhando muito bem, isso era socialmente justificável, pois estavam visivelmente trabalhando por isso. O 
trabalho em canteiro do Grupo 3, que se transformou na cabeça da TT, era diferente: envolvia uma série de 
trabalhos intermediários e descontínuos, sendo que a concretagem era apenas seu ponto culminante, ainda 
assim pontual, embora de grandes proporções. O concreto era usinado (feito industrialmente fora da obra), e 
vinha em caminhões betoneira com bombas de lançamento. Justamente por conta desta maquinaria, o trabalho 
de concretagem era entendido socialmente como trabalho “fácil”. 

Os sinais políticos todos se invertem em relação ao capital. O trabalho mais intensivo é o mais 
valorizado, justamente porque produz mais valor. Ele deveria ser bem pago da perspectiva das famílias. O 
trabalho de coordenação, entendido como um “não-trabalho”, pois não produtivo, era ali realizado pelos 
trabalhadores que também se envolviam (e se remuneravam assim) num trabalho concreto entendido como 
“pontual” e de abertura de frente de obra, algo de grande invisibilidade social. Foram eles que efetivamente 
mantiveram a produtividade da obra, porém seu tempo (seu trabalho) era invisível – inclusive porque eles 
muitas vezes não estavam presentes no canteiro para participar de reuniões externas, fazendo transporte de 
materiais e pessoas, tratando de burocracias, além de resolver todos os problemas cotidianos das famílias.  

“Não é que a gente era patrão. As pessoas nos viam como patrões porque se viam como 
empregados. (...) A gente de vez em quando estava trabalhando, escorando laje e tinha que sair para 
ir na prefeitura, em reunião. (...) As pessoas que ficaram como empregados sempre tinham a postura 
de não assumir responsabilidades. Fazer só sua parte” (TT3). 

“Tem muitos detalhes dentro desta obra aqui que ele sabe que aconteceu, mas quer 
encobrir o sol com a peneira. Eu que trabalhei muito nessas coisas, eu sei quando as coisas mudam. 
Aconteceram muitas coisas na obra que não deveriam ter acontecido. (...) Fiquei aqui até o final da 
obra. Trabalhando todo o dia aqui direto. Como é que o cara vem aqui para mim e diz que chegou 
um dia que eu queria ser empregado?” (TT4) 

A organização do trabalho, normalmente feita pela Usina nas obras em autogestão, foi aqui feita 
diretamente por beneficiários, porém de maneira completamente centralizada. A Usina passou a ter 
questionadas todas suas decisões e ser deslegitimada inclusive do ponto de vista técnico. Uma guerra foi 
instaurada tendo, de um lado, trabalhadores em busca de uma produtividade desenfreada e, de outro, técnicos 



sem autoridade e cada vez mais sem lugar9. A qualidade passou a ser questionada pelos próprios 
trabalhadores-beneficiários, os mais interessados nela. As possibilidades de formação política, anuladas.  

O fato era agravado por conta de que o MST, sendo pago pela obra para assumir a “gestão do 
social”, não estava presente no canteiro, sempre em atividades de mobilização nacional. Embora seus 
militantes fossem também beneficiários, deixaram claro desde o início de que não participariam sempre do 
mutirão pois estariam envolvidos com a luta externa. Diferentemente da tradição das obras em autogestão, a 
Usina não estava responsável pelo trabalho técnico social, aquele que justamente retira do chão do canteiro os 
elementos de formação política da comunidade: o MST seria o responsável por isso. No entanto, num 
afastamento cada vez maior, o movimento era contra a realização de assembleias, que não aconteciam para 
evitar enfrentamentos; não eram feitas as prestações de conta; a TT não foi discutida como um assunto da 
comunidade. Se nos dois primeiros anos de consolidação do projeto e conquista do financiamento havia 
assembleias lotadas, com místicas e o hino do movimento em coro, além da participação das famílias em 
várias lutas do estado, durante as eleições de 2010 a situação chegou ao seu momento mais crítico. Lideranças 
da comunidade passaram a apoiar abertamente candidatos a deputados de direita, para chamar a atenção do 
movimento. E a bandeira foi retirada. 

“Não foi só um problema de afastamento. Foi um problema de desligamento. (...) Falou 
muito lá fora e esqueceu que o processo aqui dentro precisava avançar. Hoje volta uma direção do 
MST aqui dentro para trabalhar, para poder falar disso aqui lá fora. Mas eu acho que o MST perdeu 
o tempo de falar sobre este projeto. A história dele tem que ser contada por quem mora aqui, por 
quem está aqui dentro. Porque quem está aqui é quem é o MST hoje, é quem pode falar sobre este 
projeto. Falar para o MST sobre este projeto” (TT3).  

“Um movimento se cria quando você tem uma bandeira, zela por ela, tem uma liderança 
que zela. Quem tem coragem de descer aí dizendo que é do movimento e que vai fazer reunião, 
mutirão? Ninguém respeita mais, acabou” (TT2). 

“Eles têm uma história aqui dentro, que a gente não pode apagar. Teve um papel 
importante no começo, lá trás. Com o passar do tempo ela foi se perdendo. A gente tem uma 
pertença. Se a gente não continuar com essa pertença, com a mística do movimento, chega um 
tempo em que ela se perde. Acabou a mística e o papel fundamental que é hastear a bandeira. Até 
onde tinha a bandeira, as famílias se consideravam MST” (TT5). 

Nossa hipótese, neste aspecto, é que o afastamento do MST deslocou a política para a gestão do 
social, que foi assumida por este grupo que encabeçou a TT. A política aqui deve ser entendida como um 
movimento dissensual, no qual o novo se impõe como a negatividade crítica do que é dado como natural. 
Embora todos os elementos estivessem colocados para este salto qualitativo na formação da TT, precisavam 
ser trabalhados politicamente. Na ausência do agente político, que se afasta do trabalho de base para o 
movimento de massa, a potencialidade do dissenso se transforma em gerenciamento de uma base social sem 
instrumentos críticos, procurando se salvar do afogamento puxando os próprios cabelos. A “política social” 
instaurada pela TT foi a da repressão, controle e opressão, em nome da necessidade de coesão da comunidade 
por meio da produtividade do trabalho. A fragilidade não demorou a se mostrar, e a própria comunidade se 
levantou contra seus “benfeitores”, aqueles que tinham feito a obra acontecer.  

                                                            
9 Algumas notas no diário de obras feitas por duas arquitetas da Usina exemplifica essa situação, que era cotidiana no período: “O 
caminhão não conseguiu subir o talude e teve que parar num ponto muito distante. (...) Como já era muito tarde, a TT decidiu jogar 
no radier 79, que ainda estava sem pedra, sem tela e sem o nivelamento correto!! Quando eu vi eles já haviam colocado. Isso não 
pode mais acontecer, pois o concreto corre o risco de fissurar, rachar e alterar a resistência de toda a fundação. Era perfeitamente 
possível terem me consultado para isso, pois eu estava em obra” (23 de junho de 2010). “Quando fui conferir as lajes superiores me 
deparei com uma caixinha a mais (octogonal). TT diz que já colocou faz tempo em todas as casas, pois ‘a sala vai ficar escura’. Não 
está em orçamento nem em projeto” (18 de agosto de 2010).  



 A posição de gerenciamento da obra com deslizamento para “o social” fez com que também o 
grupo dos cinco se afastasse do trabalho mutirante. Eles estavam presentes na obra durante o final de semana, 
porém realizando serviços pagos lado a lado com famílias não remuneradas. Inúmeras notas no diário de obras 
demonstram a dificuldade de aferir se um serviço foi feito pelo mutirão ou pela TT. Como coordenadores de 
obra, eles também colocavam os mutirantes para realizar serviços que influenciavam diretamente na 
produtividade deles e os impedia de realizar tarefas mais complexas que pudessem ser remuneradas durante a 
semana. Neste ritmo, as famílias impuseram aos técnicos o sistema de “cabô-lavô”10, que na prática acabou 
com qualquer potencialidade política do trabalho colaborativo, trazendo-o de volta ao seu estatuto capitalista 
e, pior, com caráter de máxima exploração pois não remunerado.   

A divisão entre os dois grupos (bloqueiros e “a TT”) tem certa complexidade, pois envolve um 
entrelaçamento entre sua posição como trabalhadores na produção e aquela relativa à “gestão do social”. 
Neste sentido, é fundamental entender que o poder da “TT” (os cinco “patrões”) não era legitimado 
politicamente, mas estava ancorado na sua posição produtiva. Que era, lembremos, de abrir frente de obra 
para os bloqueiros trabalharem. Esse esquema deu tão certo que as frentes foram abertas rapidamente e, 
quando se aproximaram do fim, houve um alto desequilíbrio entre as remunerações dos dois grupos, que até 
então não acontecia: enquanto a medição de setembro foi um pouco menor para “a TT” do que para os 
bloqueiros (43% do trabalho remunerado foi para os bloqueiros e 33% para “a TT”), a de novembro foi 
radicalmente diferente (respectivamente 57% e 7%). Radicalizava-se agora a diferença entre um trabalho 
diretamente produtivo e aquele que permitia a produtividade do outro, assumido por “gestores”. Esse cenário 
foi exacerbado pelas eleições em outubro e pelo desmantelamento do mutirão, que já não durava até o final do 
dia por conta do “cabô-lavô” generalizado. A falta crônica de assembleias e, portanto, de informações, gerou 
um quadro de desconfiança e ódio da TT entre as famílias, que passaram a acusá-los de roubo de recursos. A 
obra entrava numa profunda crise financeira causada pelo aumento da inflação no setor decorrente do 
lançamento do PMCMV, sem poder atualizar uma planilha orçamentária defasada em dois anos. Com o 
afastamento do MST e, portanto, dos responsáveis pelo financiamento, a TT preferiu fazer o endividamento 
massivo com os fornecedores de material do que parar a frente de obra, o que chegou ao limite naquele fim de 
ano. Neste cenário o MST retornou, com apoio desesperado das famílias, que exigiram a volta da bandeira: a 
mística que portava a autoridade política, substituída durante o ano pela gestão autoritária do social.  

Em dezembro, “a TT”, numa posição extremamente frágil e desesperada, exigiu, de maneira 
violenta, que a Usina chamasse a CEF para realizar uma medição que não estava ainda concluída. Neste 
momento o MST interferiu. Foram duas ações concatenadas e fulminantes: uma viagem à Brasília com a 
Usina para pedir mais recursos e a retirada unilateral da TT da obra, com a justificativa oficial de que não 
havia mais recursos para a existência de “empreiteiros”. O caso, na verdade, é que se tratava de uma questão 
de disputa de poder entre o político e o social, mediado pelas relações de trabalho. Durante o ano de 2011 o 
MST manteve um militante acompanhando semanalmente o canteiro, e as decisões passaram a ser mais 
coletivas entre os gestores da obra (compras, almoxarifado, contabilidade, mestre-de-obras, técnicos e 
movimento). A técnica substituiu a “gestão do social”. 

Os bloqueiros permaneceram na obra ganhando por produtividade, o mutirão voltou a fazer serviços 
mais complexos (como a instalação de caixilhos e as coberturas) e muitos serviços foram terceirizados. Neste 
último ano ainda se formou uma segunda cooperativa (União), porém com outro caráter: fazia serviços mais 
simples e não se envolveu em nenhum momento com a “gestão do social”. Sua base foram trabalhadores do 

                                                            
10 “Acabou e lavou”, termo que se refere à ação de terminar uma tarefa, lavar as ferramentas de trabalho e ir embora sem colaborar 
no término do trabalho de outras equipes. Também significa o trabalho por produtividade e não por cooperação: só sai do canteiro 
quando a tarefa for concluída, evitando o “corpo mole” de estar no mutirão e não trabalhar. A Usina sempre se posicionou contra 
este sistema, pois era o contrário do que se apostava no trabalho político de formação junto à produção coletiva. O “cabô‐lavô” 
também impedia a discussão de final de dia, onde se retotalizava o processo produtivo através da avaliação com todos os presentes.  



esquecido Grupo 2, que permaneceram na obra do começo ao fim. A produtividade foi mantida, porém esta 
nova cooperativa jamais faria o mesmo volume de obra que a TT. 

 

O estatuto do trabalho em meio ao Lulismo 

“A racionalidade neoliberal tem como característica principal a generalização da 
concorrência como norma de conduta e da empresa como modelo de subjetivação” (DARDOT, P.; 
LAVAL, C.. A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2016, p. 17) 

 

O canteiro da Comuna Urbana teve uma característica muito diferente dos canteiros tradicionais 
realizados em autogestão: era predominantemente masculino. O fato não é de pouca monta se considerarmos 
que a presença feminina dos primeiros é decorrente de uma ação política deliberada: combater a conformação 
capitalista do trabalhador questionando a noção de trabalho como produtor de valor por meio da sua 
articulação com a busca de produtividade da força de trabalho e, portanto, da subsunção real do trabalho ao 
capital com o avanço dos mecanismos de extração de mais-valia relativa. No modo de produção capitalista, a 
maior produtividade é uma força contrária aos interesses dos trabalhadores, aumentando o tempo de trabalho 
não pago. Ao mesmo tempo há uma degradação física muito mais rápida da força de trabalho e uma 
diminuição do salário médio ao reduzir o custo das mercadorias que compõem sua cesta de reprodução 
(principalmente quando se fala da produção da moradia). É necessário, portanto, investigar a centralidade que 
a produtividade adquiriu no processo descrito – e que se tornou praxe junto aos movimentos populares depois 
do PMCMV.  

Estamos na contradição central do capitalismo: a dupla condição do trabalhador entre força de 
trabalho e consumidor. A conformação do sem-teto enquanto sujeito político esbarra nessa contradição, pois 
ele precisa cindir sua necessidade do valor de uso da casa da sua condição política de trabalhador. A tradição 
cooperativista de construção por mutirão autogerido buscou tensionar esta contradição ao questionar a 
produção da casa enquanto mercadoria. No entanto, o que esta experiência da Comuna Urbana nos mostra? A 
retirada da relação de assalariamento transforma a relação com a produtividade. É importante que os 
pagamentos sejam feitos por produtividade, no entanto, ela precisa ser considerada a partir do trabalhador 
coletivo formado na manufatura.  

O deslizamento observado na TT quando é exigida a remuneração por produtividade individual é a 
fratura imposta pelo capital, agora feita pelos trabalhadores: a autonomia das partes do processo produtivo e a 
perda da noção de totalidade são as contrapartes da formação da subjetividade do trabalhador como força de 
trabalho, ou seja, parte do capital. Sua individualização no processo produtivo é também sua conformação na 
concorrência como homem-empresa, como empreendedor. A mistificação de um “mercado de trabalho”, e da 
introjeção da precariedade pelo próprio trabalhador como mecanismo de concorrência. Difícil tarefa política a 
de reverter o fetiche da forma mercadoria quando sua dimensão é tal que o estatuto do trabalho não carrega 
nem mais uma gota de contradição e só pode ser considerado como produtor de valor.  

A condição dos “cinco da TT” é reveladora de um processo histórico no qual se insere o chamado 
lulismo11. Dentre tantas, há uma face dele que é especialmente trágica para a classe trabalhadora: a mudança 

                                                            
11 O termo “lulismo” foi cunhado por Rudá Ricci em 2004 (compilado em RICCI, Rudá. Lulismo: da era dos movimentos sociais à 
ascensão da nova classe média. Rio de Janeiro: Contraponto; Brasília: Fundação Astrojildo Pereira, 2013 [2010], 2ªed ampliada), mas 
amplamente difundido depois da publicação de “Os sentidos do Lulismo” de André Singer em 2012, principalmente para o meio 
paulista. Os autores que discutiram o conceito foram, além dos dois citados, principalmente: Luiz Werneck Vianna, Marcos Nobre, 



do estatuto do trabalho como conformador de subjetividade política. Vimos aqui como o domínio e a 
reapropriação da produção pelos trabalhadores deslizou novamente para a lógica capitalista, só que com um 
detalhe aterrador: muito mais precariedade a partir do incentivo – inclusive moral, no imaginário da 
comunidade – ao aumento da jornada de trabalho e à grande quantidade de mão-de-obra pouco qualificada. A 
incorporação da racionalidade da extração de mais-valia absoluta é brutal, quando se olha para a atitude dos 
bloqueiros. Do outro lado, “a TT” sintetiza um elemento central do lulismo: os ganhos para o capital advindos 
da articulação entre a incorporação de tecnologia (o concreto usinado) e a “gestão do social”, fugindo em 
particular da política ao não colocar em discussão o processo em curso, reafirmando a desnecessidade das 
assembleias e das prestações de conta, além da instituição do “cabô-lavô” no mutirão.  

É o lulismo, como agente de aprofundamento da racionalidade neoliberal na especificidade de um 
país periférico e dependente, que articula frações internas da classe trabalhadora: uma que se forma por meio 
da produtividade individual e precariedade como necessidade, ou seja, uma dinâmica de “auto-exploração” 
moralmente justificada; e uma outra que rearticula a precariedade com a “gestão do social”, dinâmica que se 
expressa na formação do sujeito empreendedor. Digno de nota, neste sentido, é o fato de que, assim que as 
famílias mudaram para a Comuna, no auge do PMCMV, foi encabeçada por integrantes do núcleo central da 
TT, uma nova ocupação na região, justificada – publicamente – não pelos seus ganhos políticos (pois, se assim 
fosse, não “atrairia as pessoas”), mas como campo de expansão de um know-how adquirido na Comuna 
Urbana e que se mostrou eficiente justamente naquilo que, politicamente, não deveria ter sido: a produtividade 
associada à precarização com a fuga do enfrentamento político. Um empreendimento social como forma de 
controle político – algo bem típico da construção lulista. Qualquer semelhança entre o “Grupo C” e a 
chamada “Classe C” não é mera coincidência – e está claro que não se trata de uma “nova classe média”, mas 
de uma fração da classe trabalhadora que não deixa de trabalhar para ser gestora, mas que introjeta a 
racionalidade neoliberal e reproduz relações de produção e de poder ainda mais perversas do que o faz o 
capital. 

Neste sentido, para concluir, é necessário explicitar as consequências da virada do estatuto do 
trabalho no lulismo no que concerne à subjetivação do trabalhador. O sentido de emancipação contido na 
formação política interna às relações de produção se desloca junto à invisibilidade do trabalho promovida pelo 
capital financeiro que, longe de extingui-lo, o precariza. O trabalho é percebido e construído socialmente sem 
contradição, ou seja, como elemento interno ao capital: ele é apenas produtor de valor e, desta maneira, não 
pode ser emancipador. Sua única finalidade, da perspectiva do trabalhador, qual pode ser? O acesso ao 
consumo, única emancipação possível. Desloca-se o sujeito político trabalhador para o consumidor. A 
subjetividade política que se forma é então a das lutas reivindicativas de “direitos” que se “tem”, como 
mercadorias. Que seja o capital a incentivar este deslocamento, não se deve estranhar. O problema é quando 
isso é encarnado como verdade pela classe trabalhadora e, pior, pelas suas lideranças. 

                                                                                                                                                                                                        
Ruy Braga, Márcio Pochmann, Jessé Souza, Tales Ab’Saber  e Marcelo Neri. No entanto, a questão da especificidade da gestão Lula e 
do PT já estava na academia desde 2003 por meio das pesquisas de Francisco de Oliveira, Leda Paulani, Marilena Chauí, Lincoln 
Secco, Carlos Nelson Coutinho e Mauro Iasi, apenas entre os mais citados. 


