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O presente trabalho teve início nas análises da dissertação de mestradoi1. No 

terceiro capítulo quando há a análise dos processos educativos, é exposto   a criação de 

algumas escolas comunitárias  oriunda das lutas dos movimentos sociais urbanos pela 

escolarização da população excluída dos direitos básicos culturais. Assim neste texto 

procura-se aprofundar o objeto investigativo: escolas comunitárias 

A problemática do problema referente ao objeto investigativo será explicitada, 

tendo em vista as análises das categorias do  fenômeno educacional ora investigado. 

Nesse sentido as categorias emergem como forma de apreender o processo real, indo 

além do fenômeno empírico ou do idealismo abstrato.  

O conceito “comunidade” remete, portanto a uma análise que a presente 

investigação busca interpretar do ponto de vista dialético envolvendo sua totalidade. 

Isto é as escolas comunitárias estão inseridas especificamente numa comunidade, mas 

faz-se necessário um olhar sobre as relações sociais, seja na sociedade local, nacional e 

internacional, ou seja., do particular ao universal. 

A análise sobre as escolas comunitárias remete inicialmente ao conceito de 

comunidade, e seu desenvolvimento histórico  Silva (2003) identifica que o “tema da 

comunidade é recorrente no discurso governamental brasileiro desde a década de 1940, 

manifestando-se concretamente na política educacional através da adoção de campanhas 

de educação, como a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA)”. 

Essas campanhas adotavam o Desenvolvimento de Comunidade ((DC), metodologia  de 

trabalho que surgiu no Brasil, por intermédio  de um convênio com os Estados Unidos.  

Dentro da preocupação em evitar a disseminação da ideologia comunista, essa 
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metodologia era utilizada, através de técnicas de dinâmicas de grupo, para propiciar a 

participação das camadas populares no oferecimento dos serviços essenciais ao seu 

bem-estar e nos programas de governo, como era apregoado pelo discurso 

desenvolvimentista (AMMANN, apud, SILVA:2003, p.21). 

Assim o esforço de ajudar os povos a alcançarem um melhor nível de vida 

eliminaria os focos de comunismo  em potencial, a ONU institucionaliza a DC na 

década de 1950. O Conselho Econômico e Social da ONU definiu como ingredientes 

básicos do DC a participação do próprio povo no esforço de melhorar o seu nível de 

vida e o apoio técnico governamental para tornar mais eficazes os programas de ajuda 

mútua. Tal ajuda,  teve por objetivo manipular as necessidades do receptores, a fim de 

manter a dependência periférica desses países. Assim para a Ronalda Barreto Silva 

(2003) o DC esteve associado  ao conceito de comunidade como um paradigma de 

progresso e participação. 

No que tange a análise do objeto em tela Silva (2003) explicita que surge a 

Campanha Nacional do Ginasiano Pobre (CGP), em 1943, hoje Campanha Nacional de 

Escolas da Comunidade (CNEC), como um movimento para a oferta  de educação á 

população carente. Sua expansão verificou-se  a partir de 1945, após o final da ditadura 

de Vargas, com forte apoio do Estado, no período em que se intensificaram as 

campanhas oficiais e extra-oficiais de educação popular (Idem, p.25). 

Ovídio Valois (2000:319) na sua obra “A Extensão Universitária no Brasil: Um 

resgate histórico, expõe que “O Desenvolvimento de Comunidade (DC) passa a merecer 

apoio  oficial, a partir da ocasião em que se afirma como instrumento capaz de fornecer 

o consentimento espontâneo das classes subordinadas às estratégias definidas pelo 

Estado” (Idem, p.159). Esse autor mostra que  no princípio (1950-1960), tanto a DC, 

como a própria produção dos intelectuais do DC se pautam nessa ideologia. Começa no 

meio rural, seguindo a estratégia de moderniza-lo e remover os obstáculos à expansão 

capitalista (o analfabetismo, o primitivismo em agricultura, o hipotético atraso cultural e 

estagnação das forças produtivas). 

Para Valois (2000)  o DC não ultrapassa, nessa vertente, as fronteiras da 

localidade do município e, no máximo da região. A comunidade é induzida a escolher 

soluções, mas, a execução é confiada aos próprios interessados, incluindo autoridades 

locais e povo que se unem aos técnicos no estudo e tratamento dos problemas da 

comunidade. 
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 A fundamentação constante do trabalho do DC se estriba na sociologia norte-

americana e, sobretudo,  no funcionalismo parsoneano, onde a integração ocupa lugar 

proeminente para o equilíbrio social. Ao lado da integração, a participação é um dos 

seus métodos e a forma como os membros de uma comunidade  legitimam o poder. 

Estribada em experiências relatadas da época, Ammann conclui que os técnicos operam 

na qualidade  de funcionários da superestrutura, contribuindo, nesse caso, para que as 

classes subordinadas permaneçam a margem  do processo decisório  da sociedade global 

e que, mediante o acesso das decisões  objetivas locais  a ilusão de estarem de fato 

participando (Idem, p. 316-17). 

Noutra vertente o DC chega a estabelecer vínculos orgânicos com  as classes 

subalternas, pensando o camponês dialeticamente como classe e preparando-o para a 

militância política, através dos sindicatos de trabalhadores rurais. 

 

Foi o Movimento de Educação de Base (MEB), ligado a Confederação 

Nacional dos Bispos no Brasil (CNBB) que desenvolveu essa forma de DC, 

com Animação Popular, iniciado no final de 1962. A Educação Popular 

significava  fornecer ao povo elementos que o motivem  a tomar consciência 

de si mesmo e, daí, pela própria iniciativa, crescer, ascender em todos os 

níveis, descobrir os seus próprios valores e aprender a lutar para a 

obtenção daquilo que considera ser seu próprio direito (Ibdem, p.319). 

 

Esta vertente da DC teve ligação com o trabalho de Educação Popular organizado 

por Paulo Freire no início dos anos 1960. Seja os Centros de Cultura Popular, seja a 

proposta de Alfabetização de Jovens e Adultos, enquanto círculos de cultura. O trabalho 

cultural e de animação popular foram práticas educativas propositivas que se inseriam 

nos movimentos populares de base daquele período histórico.  

O conceito comunidade é ilustrativo na análise de  Maria da Glória Gohn (1994), a 

qual  alerta que nos anos de 1980, vários movimentos sociais organizados demandaram 

educação popular nas organizações não formais de educação, associações, ainda, a 

instituições como sindicatos, associações de moradores etc., além da igreja e partidos 

políticos, sendo significativa a orientação de assessores advindos de universidades e de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) de trabalho comunitário. Na opinião de 

Gohn; 

 

O projeto comunitário tinha, então, suas características básicas centradas 

no desenvolvimento do homem explorado, em luta pela construção de uma 

sociedade mais igualitária, buscando, no passado, as raízes de uma 

convivência mais solidária. Embora não negassem o papel do Estado na 

sociedade, esses movimentos reivindicavam o seu controle. As comunidades, 

que lutavam pela autonomia dos movimentos  fora do âmbito da máquina 
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estatal, consideravam o processo  de institucionalização uma necessidade, 

embora não lutassem  por sua obtenção, por encararem  o processo de 

mudança como uma tarefa histórica a longo prazo e por acreditarem na 

eficácia  da ações passivas de resistência [...] Esses movimentos  

conquistaram espaços  importantes de cidadania e de estabelecimento de 

práticas que apontam novos possíveis horizontes, em que a especulação e a 

dominação social não têm lugar (op. Cit, p.30). 

 
Na década de 1990 há a reedição de novos programas de DC Desenvolvimento e 

Comunidade) com o slogan do direito social. Segundo Gohn após a instauração da Nova 

República, alterou-se a tônica das políticas sociais, que passaram a ter um cunho 

assistencialista. Ao final da década, os movimentos sociais entraram em crise. 

O Conceito comunidade, portanto está inserido no processo histórico. O texto “ 

Educação Comunitária e Economia Popular” traz reflexões de encontros e seminários da 

ICEA (Associação Internacional de Educação Comunitária). A ICEA de acordo com 

este texto “ promove o conceito  e a prática de Educação Comunitária, que parte do 

princípio de que o trabalhador e, em particular, os setores excluídos da sociedade, para 

atingir uma melhor qualidade de vida, educam-se ao mesmo tempo que trabalham, isto 

é, produzem.   

Neste texto Francisco Gütiérrez (2005:24) analisa o trabalho comunitário e 

mostra que “ o processo cotidiano de recriar a identidade comunitária deixa de fluir, 

precisamente pela complexidade, neutralidade e dispersão das organizações locais. 

  
Acentuam-se as tendências à desintegração comunitária, tanto 

no interior das próprias comunidades ( pela multiplicação de 

agrupamentos de associações improdutivas), como no exterior, 

pelas emigrações e a perda de forma de solidariedade coletiva. 

 

Aqui está no campo do limite do trabalho comunitário. Podemos verificar esta 

questão em alguns movimentos de bairro. Inclusive as escolas comunitárias muitas 

vezes acabam suas atividades devido aos fatores destacados acima. As proposições 

educativas inserem-se neste contexto também. 

Esse autor ao propor um trabalho educativo que desenvolva as potencialidades dos 

sujeitos na comunidade e superar a limitação presente no trabalho comunitário 

desenvolve o conceito de “ educação socialmente produtiva”. Para Gütierrez essa 

educação possibilita resgatar a visão totalizante da produção. Produzir é gerar relações 

sociais de produção. A produção comunitária é identidade comunitária, porquanto supõe 

uma intencionalidade e um modelo social de desenvolvimento.  
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O desenvolvimento não é tão somente um fenômeno econômico, 

e sim um aspecto da criação do homem em todas as suas 

dimensões. Podemos mesmo afirmar que, pelo trabalho 

produtivo e pela práxis a que este trabalho dá lugar, os homens, 

criativamente, darão forma a sua própria história. Essa 

educação socialmente produtiva supõe fazer da educação o 

elemento integrador e aglutinador de todo o processo que 

garanta a esses homens e a esses grupos produtivos chegar a 

condição de atores reais e conscientes dos processos sociais 

(Idem:P. 26). 

 

O Conceito de Educação Socialmente Produtiva possibilita compreender que a 

superação do limite se dá no trabalho coletivo em que estejam inseridas as relações de 

trabalho com as relações educativas. Podemos identificar este fator nos trabalhos das 

escolas comunitárias que ao mesmo tempo desenvolve o trabalho de Educação Infantil, 

Alfabetização de Jovens e Adultos, desenvolvem também o trabalho cultural na 

formação de grupos culturais como flauta, capoeira, teatro, bem como à formação 

profissional e atividades produtivas como o artesanato, cursos de informática, buscando 

parcerias com universidades, ONGs, entre outras. É importante ressaltar que esse 

trabalho só se desenvolve quando há o compromisso mútuo pela transformação da 

realidade de exclusão e os sujeitos da comunidade possam ser participativos e ativos 

criando e recriando sua própria realidade. 

O conceito de sociedade civil possibilita ter uma compreensão no campo dos 

movimentos sociais populares, enquanto sujeitos coletivos. 

Ellen Wood (2003) interpreta o conceito de Sociedade Civil na sua essência em 

Gramsci. Para Wood o conceito de Sociedade Civil deveria ser sem ambigüidades, uma 

arma contra o capitalismo, nunca uma acomodação a ele. Entretanto o conceito de 

sociedade civil está sendo mobilizado para servir a tanto e tão variaods fins que é 

impossível isolar uma única escola de pensamento associado a ele.  

 As correntes atuais procuram fazer uma critica ao marxismo tradicional 

justificando ser reducionista e economicista, ou,  que deixa de levar em consideração a 

análise das instituições como as famílias, as igrejas e hospitais. Na sua análise há um 

alerta para o fato de que: 

a lógica totalizadora e o poder coercitivo do capitalismo se tornarem 

invisíveis, quando se reduz todo o sistema do capitalismo a um conjunto de 

instituições e relações, entre muitas outras, em pé de igualdade com as 

associações  domésticas e voluntárias. Essa redução é, de fato, a principal 

característica distintiva da “sociedade civil”. O efeito é fazer desaparecer o 

conceito de capitalismo ao desagregar a sociedade em fragmentos, sem 

nenhum poder superior, nenhuma unidade totalizadora, nenhuma coerção 
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sistêmica – ou seja, sem um sistema capitalista expansionista e dotada da 

capacidade de intervir em todos os aspectos da vida social. 

 

Ou seja, a autora não nos deixa voltados a um pensamento único e inerte do 

capitalismo, mas chama a atenção para a necessária compreensão da sociedade 

capitalista e seus efeitos nas relações sociais. Principalmente quando percebemos uma 

crescente fragmentação dos movimentos sociais, certamente originária deste processo 

de fragmentação da sociedade 

Carlos Montaño(2002) aponta para a “necessidade de que no âmbito da sociedade 

civil, as pessoas, os movimentos sociais, as ONGs, as associações comunitárias, 

participem ativamente do processo de lutas sociais”. Para ele um sistema social sem a 

ativa participação dos setores progressistas, populares, trabalhistas, subalternos, 

explorados, remete a uma ordem congelada e inteiramente dominada pelas elites sociais. 

Assim Montaño explicita que: 

 
 
As lutas dos movimentos sociais, das organizações comunitárias, das 

associações e  e grupos pró defesa de direitos sociais, os sindicatos, com o 

claro  e nítido apoio de organizações articuladoras (ONGs, instituições de 

promoção, partitidos políticos), resultam indispensáveis se pensarmos, no 

curto prazo, no eenfrentamentoto ao processo neoliberal de reestruturação 

social (produtiva, comercial, normativa, legal, estatal), e no médio e longo 

prazo, na transformação da ordem (P.263). 

 

 (MIRANDA:1997, p.413) por sua vez, ao analisar os movimentos sociais 

urbanos, sobretudo fundamentada nos fundamentada em Florestan Fernandes vai 

mostrar que: 

 
 
O que motiva a aglutinação dos moradores em movimentos sociais, é a 

consciência  das carências relativas a elementos vitais dos quais os 

moradores dos bairros periféricos são excluídos. Comparando a sua 

situação com a de outras classes e com o progresso da cidade como um todo, 

sentem-se excluídos e com direito de reivindicarem para obterem melhorias 

em sua qualidade de vida. Isso motiva a organização e a deflagração de 

ações reivindicativas, dando conteúdo aos movimentos sociais das classes 

populares. 

 

É sobre a consciência das carências  vitais: saúde, alimentação e educação que os 

movimentos sociais urbanos reivindicam e constroem proposições. As escolas 

comunitárias têm sido espaços em que estas proposições acontecem, no sentido de fazer 

a critica da política social excludente do modelo neoliberal.    
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Para explicitar o conceito de público, enquanto adjetivo e escola enquanto 

substantivo adjetivado8, aprofundando o sentido  do termo  “Público” remeto a alguns 

estudos importantes para a investigação do objeto em tela9 .  

Em consonância com a abordagem acima colocada José Luis Sanfelice nos 

esclarece que ” grande parte da historiografia da área educacional  consagrou a 

terminologia “educação pública” como sinônimo de educação estatal” [...] Assim o 

autor enfatiza rigorosamente, entretanto , escola estatal não é escola pública. Nesses 

termos conclui  “ a escola estatal não é necessariamente pública quando tomamos o 

adjetivo “público” na forma de qualificação daquilo que pertence a um povo, a uma 

coletividade... O Estado – e por conseqüência, a educação estatal – pode portanto, agir 

não necessariamente  em função dos interesses comuns. Enquanto Estado defensor dos 

interesses da propriedade privada, a educação estatal pode estar, portanto, atrelada aos 

mesmos objetivos (SANFELICE: 2005: 178-179)”. 

Ao indagar sobre a história da educação no Brasil vai mostrar que  “ tivemos 

portanto a educação estatal que as nossa bases materiais  e nossas relações sociais  

necessitavam para preservar o fundamental  da ordem capitalista: a propriedade privada 

dos meios de produção e a concentração do capital. 

 

As iniciativas que ocorreram a revelia do Estado foram combatidas , 

enquadradas por ele, pelas igrejas ou pela privatização laica. Veja-se como 

exemplo os movimentos de educação  chamados de populares são 

gradativamente substituídos pelas campanhas oficiais de alfabetiz\ação 

[...]Aliás, por que a historiografia se refere à educação popular, usando 

exatamente o rotulo de popular e não de educação pública? A educação 

dita popular não é um serviço público? Seria por que a educação popular 

nem sempre ocorre de forma exatamente escolar, embora tenha prática 

escolares? Seria por que a educação popular é do público para o público, 

mas sem a intermediação do Estado? Refiro-me evidentemente aos inúmeros 

movimentos sociais que tiveram essa característica no âmbito de práticas 

educativas e/ou escolares(Idem, p.102) 

 

Concluindo alerta para que “ estudos históricos que se dedicam  a chamada 

educação popular, uma educação fora do controle direto do Estado, tendem a ver a luta 

                                                 
8 Para iniciar essa discussão quero aludir ao termo escola pública não estatal (não ao mesmo sentido das 
organizações do Terceiro Setor, segundo o prisma do mercado), mas ao não estatal no sentido de ser 
escolas que tem origem nos movimentos sociais populares, que desenvolvem ações de interesse público; 
que pertencem as camadas populares. 
9 SEVERINO, A. J.  – BUFFA, E. LOMBARDI, J. C. O público e o privado como categoria de análise 
em educação. IN: LOMBARDI, J. C. JACOMELI, M. R. M. e SILVA, T. M. T. da (Orgs). O público e o 
privado na História da Educação Brasileira: concepções e práticas educativas. Campinas/SP: Autores 
Associados; HISTEDBR; UNISAL, 2005.  
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e os ganhos que essa iniciativas produziram para o povo, mesmo quando não é a ordem 

capitalista questionada”.  

Paulo Freire nos diz que “na medida em que o futuro é problemático é 

fundamental a resistência ao descaso ofensivo de que os miseráveis são objetos. No 

fundo, as resistências à orgânica e/ou a cultural – são manhas necessárias à 

sobrevivência física e cultural dos oprimidos”.  Freire (2000:p.81) com a pedagogia 

progressista propõe uma possibilidade de uma educação voltada aos interesses e manhas 

populares. Segundo Freire: 

Uma das questões centrais com que temos de lidar é a promoção de 

posturas rebeldes em posturas revolucionárias que nos engajam no 

processo radical de transformação do mundo. A rebeldia é ponto de partida 

indispensável,  é defragação da justa ira , mas não é suficiente. A rebeldia 

enquanto denúncia precisa de se alongar até uma posição mais radical e 

critica a revolucionária, fundamentalmente anunciadora. A mudança do 

mundo implica a dialetização entre a denúncia da situação desumantizante 

e o anúncio de sua superação, no fundo, o nosso sonho. (2000;p.81).  

 

É nessa perspectiva que as escolas comunitárias em Aracaju vêm construindo 

proposições educativas na busca do avanço da escolarização das crianças. Esse trabalho 

é mostrado em notícias13.  

Cabe ressaltar que em Aracaju as escolas comunitárias estão localizadas em 

comunidades das camadas populares14, onde o atendimento da educação infantil e do 

ensino fundamental ou não existe, ou existe em péssimas condições.  

                                                 
13 As ações sobre o trabalho educativo da Federação das Comunidades Independentes com as escolas 
comunitárias são objetos de noticias: A Federação das Comunidades Independentes (FCI) vem 
desenvolvendo o projeto “Vamos Renascer e Crescer com Educação, Esporte e Lazer”. O coordenador da 
FCI, Cícero dos Santos explicou  o atendimento às comunidades do Largo da Aparecida, no Bairro 
Jabotiana; Recanto dos Pássaros e Loteamento Universitário. Essas comunidades segundo ele são 
próximas e concentram uma população bastante carente, desprovida da falta de energia e outras 
necessidades básicas, como escola. Vários sindicatos e entidades estão envolvidos no projeto, fornecendo 
apoio financeiro e mão de obra. Depois de muita luta e, contando também com o apoio da própria 
comunidade, foi possível construir uma escola comunitária no Largo da Aparecida para atendimento às 
crianças e aos adolescentes... Para Cícero dos Santos é possível a construção de saídas para as 
dificuldades dos adolescentes e das crianças. “Temos que tira-los dos vícios, das drogas e da 
criminalidade, dando-lhes as ferramentas para esta saída que são a cultura, saúde, lazer e profissão”. 
(Jornal da cidade, 1990) 
14 As escolas comunitárias investigadas localizam-se nas seguintes comunidades: Prainha, Largo da 
Aparecida, Recanto dos pássaros, Aloc, Pantanal, Jabotiana. É importante evidenciar que essas 
comunidades estão localizadas na periferia de Aracaju, aonde os moradores ainda não obtiveram o 
mínimo de direitos sociais. 
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Portanto esse trabalho ora proposto remete ao objeto investigativo enquanto 

possibilidade analítica do fenômeno educacional das escolas comunitárias.    
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