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RESUMO:  

A presença de ações filantrópicas na história da humanidade no sentido solucionar problemas 
que se apresentam e que o governo não resolve, está intimamente ligada às questões da 
pobreza e remonta à Antigüidade. Faz-se presente até os dias atuais e tomou uma proporção 
significativa em vários setores da sociedade, inclusive na área educacional, objeto deste 
trabalho. Propomos realizar um levantamento do contexto histórico e político que propiciou, 
em 1948, o surgimento e a permanência até os dias atuais das escolas filantrópicas da 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) no Espírito Santo, bem como seus 
ideais, sua influência e sua contribuição para a comunidade capixaba. 
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ABSTRACT 

The presence of philanthropic actions in de history of mankind in the sense of solving 
problems that are presented and that are not solved by the Government is deeply connected to 
poverty questions and return to Antiquity.  It still happens nowadays and it significantly 
increased in many sections of Society, specially in the education area, which is the goal of this 
work.  We propose a research about the historic and political context that caused, in 1948, the 
appearance and the permanence of philanthropic schools of the National Campaign of 
Community Schools (CNEC) in Espírito Santo State, and its ideals, influence and contribution 
to the Espírito Santo Community as well. 
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INTRODUÇÃO: 

A necessidade de haver a organização e participação da sociedade civil no sentido de 
amenizar ou solucionar problemas que se apresentam e que o Poder Público não resolve, está 
intimamente ligada às questões da pobreza e remonta à Antigüidade. Quando avaliamos como 
as pessoas se agrupam hoje, na defesa de seus direitos, vemos a formação de organizações e 
entidades civis, que têm origens diversas.  Essas organizações atualmente são conhecidas 
como Organizações Não Governamentais (ONG´s).  Entidades sem fins lucrativos, que têm 
por objetivo criar, viabilizar e implementar projetos, visando o melhor desenvolvimento na 
área social.  Para a consecução de seus fins, a ONG pode celebrar contatos, convênios e 
intercâmbios com entidades, organismos, órgãos públicos ou privados, institutos, fundações e 
sociedades nacionais e/ou internacionais. 
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Para desenvolvermos esta discussão acerca da participação da sociedade civil nas 
ações que buscam a solução de questões que atingem diretamente a sociedade e o meio em 
que se vive, estaremos enfocando a área da educação, que desde a colonização do Brasil traz, 
de alguma forma, participação, parcerias e ações diretas de elementos ligados, ou não, ao 
governo, ao Estado e a outras instituições de diferentes matrizes políticas e ideológicas como 
podemos confirmar na citação que segue: 

No Brasil fala-se em “escolas comunitárias”, consagradas pela Constituição de 1988, 
em UEACs (“Unidades Escolares de Ação Comunitária”), na CNEC (Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade), criada em 1943, no Recife etc. Em geral, as 
iniciativas chamadas comunitárias estão envolvidas com organismos ligados às 
igrejas, aos movimentos sociais e populares ou empresas e passaram por muitas 
transformações, indo da prática assistencial à prática revolucionária. (GADOTTI; 
GUTIÉRREZ, 2001, p.12) 

Com base no exposto, trataremos neste artigo, da Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade (CNEC), dando ênfase aos mais de cinqüenta anos da trajetória da CNEC, no 
Espírito Santo, onde suas atividades foram iniciadas em 06 de novembro de 1948. Os aspectos 
relevantes que propiciaram a criação, expansão e permanência deste movimento no Estado, 
sem deixar de levar em consideração o fato de que a CNEC é uma Instituição presente na 
maioria dos Estados brasileiros, com mais de sessenta anos de atuação em nível nacional, 
tendo sido fundada em 29 de julho de 1943, na cidade de Recife, em Pernambuco. 

 

O QUE É A CNEC? 

A Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) é um movimento que 
surgiu do seio da própria sociedade, no ano de 1943, na cidade de Recife/PE, se ampliou por 
todos os Estados do Brasil e se faz presente até hoje na maioria deles.  

Essa alternativa educacional foi criada tendo como um de seus principais objetivos 
colaborar de forma a sensibilizar a sociedade e o governo, criando alternativas, para 
minimizar a dificuldade do filho do trabalhador - seja da área rural ou urbana - de ter acesso a 
um ensino de qualidade, apesar de todo o quadro social, político e econômico que se 
apresentava no Brasil. 

Na década de 40, quando surgiu a CNEC, não havia escolas em quantidade e 
qualidade para atender a todos, com condições que pudessem ser assumidas pelas próprias 
famílias.  

Dado o pauperismo da população e a predominância das escolas particulares sobre 
as públicas, foi fácil concluir-se, que aqueles de menor poder aquisitivo ficaram 
excluídos da escola média de qualquer tipo, profissionalizante ou acadêmica. A 
escola paga não era aberta a todos. O proletariado e as camadas de baixo poder 
aquisitivo cujas condições de vida, em todo Brasil, eram as mais precárias possíveis, 
mal conseguiam ter o necessário para atender às exigências mais imediatas de 
manutenção. Pagar escola era coisa que estava inteiramente fora do seu alcance, bem 
como de grande parte da própria classe intermediária. (HOLANDA, 1981, p.26). 

É neste contexto que o idealizador e principal membro da CNEC, Professor Felipe 
Tiago Gomes, procurou reunir e mobilizar seus colegas acadêmicos da Faculdade de Direito 
de Recife, seguido da sociedade e políticos locais, no sentido de criar escolas que atendessem 
a população menos favorecida, criando alternativas para àqueles que não tinham condições de 
freqüentar os colégios.  Podemos perceber o ideal e a preocupação destes jovens, na citação 
que segue: 
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A falta de instrução no Brasil é um fato. É uma coisa que, para resolvê-la, carecemos 
de muitos sacrifícios. Considerando-se que “homem é só quem pensa e não pode 
pensar quem não recebeu instrução alguma,” e “onde todos os homens lêem, há 
também um grande número de homens não resignados, de espírito livre”, 
considerando-se isso em relação ao Brasil... Para o nosso País só há um remédio – a 
fundação de ginásios populares em todo o território nacional. Se o ensino fosse mais 
barato, haveria mais proveito. E mais proveitoso seria para o Brasil se houvesse 
lugar para os rapazes pobres estudarem. Mas a idéia de ginásios gratuitos está 
lançada. Temos a melhor boa vontade. Apenas nos falta mais um pouco de apoio. 
Esse apoio que não deveríamos procurar, que deveria, naturalmente, e é claro, vir ao 
nosso encontro, como estímulo. (GOMES, 1980, p.37) 

A partir do reconhecimento oficial da CNEC, pelo MEC, em 28 de fevereiro de 1946, 
expandir a Campanha pelos Estados, passou a ser um dos principais objetivos de Felipe Tiago 
Gomes.  Mesmo sem recursos financeiros, contando com a colaboração dos acadêmicos de 
outros Estados e das Prefeituras e Governos, os ideais da CNEC começaram a ser levados e 
implantados em outros Estados do Brasil. 

 

A CNEC NO ESPÍRITO SANTO 

A quem serviu de fato esta importante Instituição Educacional no Espírito Santo?  Este 
artigo não se propõe a responder esta pergunta, contudo procura dar pistas da história do 
desenvolvimento desta Instituição no Estado do Espírito Santo, onde encontramos 
personagens e cenas da história capixaba, que surgiram ou se mantiveram no cenário político 
a partir do envolvimento com a CNEC. 

Procurando parcerias nos diversos Estados para divulgar a idéia da Campanha 
Nacional de Escolas da Comunidade, Felipe Tiago Gomes chegou ao Espírito Santo em 1948.  

No dia 06 de novembro de 1948, compareceu à reunião da Academia Capixaba dos 
Novos, onde o jovem acadêmico Christiano Dias Lopes Filho proferiu uma conferência sobre 
a Idade Moderna.  Seu objetivo era conhecer e convidar aqueles jovens a participarem do 
Movimento da Campanha no Espírito Santo.  Objetivo este, que foi plenamente alcançado, 
tendo Christiano Dias Lopes Filho assumido juntamente com seus colegas acadêmicos, a 
responsabilidade pela implantação e expansão da Campanha no Espírito Santo. 

Além de ser um dos fundadores da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade no 
Espírito Santo, Christiano Dias Lopes Filho foi membro ativo no desenvolvimento e expansão 
da Campanha em terras capixabas.  Sua atuação também é referência na trajetória da CNEC 
em nível nacional, como podemos encontrar nos registros da CNEC. 

Destacou-se, em organização, a Diretoria da Campanha no Espírito Santo, sob a 
presidência do então acadêmico de Direito Christiano Dias Lopes Filho, que soube 
organizar a melhor Seção, com reflexos positivos em toda a extensão cenecista. Foi 
ele quem primeiro, fora do território pernambucano, comemorou solenemente a 
fundação da Campanha; foi também aquele companheiro que obteve a primeira 
ajuda federal ao movimento e ainda socorreu a entidade nas fases mais difíceis, 
quando ela iniciava sua caminhada nas terras do Sul. (Ibid., 1980, p.93) 

O jovem Christiano Dias Lopes Filho, então acadêmico de Direito e membro da 
Academia de Novos do Espírito Santo, tornou-se Governador do Estado, Deputado Estadual 
por diversos mandatos e Deputado Federal, tornou-se figura de destaque na história do 
desenvolvimento do Espírito Santo. 

Através da iniciativa de Felipe Tiago Gomes e seus companheiros, as escolas da 
Campanha se expandiram por diversos municípios capixabas, colaborando para a formação de 
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milhares de jovens.  Iniciativas das mais diversas foram promovidas pelos cenecistas - nome 
pelo qual ficaram conhecidos os trabalhadores, alunos e familiares que colaboram com as 
Escolas da Campanha – para construir novas escolas e revitalizar as já existentes. 

Assim como Christiano Dias Lopes Filho, um número significativo dos colaboradores 
que criaram e expandiram a CNEC no Espírito Santo, eram em sua maioria jovens 
acadêmicos, oriundos de famílias capixabas tradicionais, que por ideal ou por objetivos 
políticos, participaram deste movimento.  Podemos destacar entre eles: Romulo Salles de Sá, 
que se tornou Juiz de Direito na Capital; Durval Cardoso, Procurador do Estado; Darcy 
Werter Vervloet, Secretário de Educação do Governo de Christiano Dias Lopes Filho; Emir 
de Macedo Gomes, Deputado Estadual; Claudionor Lopes Pereira, Vereador; Euclides Jacoub 
Jr., Deputado Estadual; entre vários outros colaboradores, que alcançaram cargos públicos por 
indicação ou eleição.  

Os colaboradores da CNEC no Espírito Santo, ou por seus ideais ou por suas 
aspirações políticas, levaram aos moradores da maioria dos municípios capixabas, a 
oportunidade de realizar os estudos elementares, tendo em vista que o Estado não conseguia 
atender a todos os municípios e os cidadãos, em sua maioria, não possuíam recursos para 
estudar na capital ou em outros estados. 

No dia 21 de setembro de 1996, Felipe Tiago Gomes faleceu em Brasília, vítima de 
complicações cardíacas, deixando seu trabalho e o trabalho de inúmeros companheiros que se 
juntaram a ele ao longo de todos estes anos, para ter continuidade através dos muitos ex-
alunos, colaboradores e simpatizantes cenecistas.  

É possível perceber, em meio à bibliografia específica, que uma das características 
principais que originou a CNEC foi procurar atender as aspirações e necessidades das 
comunidades.  Desde sua origem no Espírito Santo, até os dias atuais, a CNEC atende a 
Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e Médio, o Ensino Profissionalizante, passando a 
atuar mais recentemente, no Ensino Superior.   

A CNEC ainda é uma sociedade civil com objetivos comunitários educacionais, sem 
fins lucrativos, reconhecida de Utilidade Pública pelo Decreto N.º 6.505/54.  Apesar de 
oficialmente manter este perfil filantrópico, por questões administrativas, legais e sociais, a 
essência da CNEC tomou novos rumos na última década.   
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