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RESUMO: Tem-se por objeto de pesquisa a formulação atual de educação 
sociocomunitária e de seu fomento como um dos instrumentos da Democracia 
Social Global, esta abordada sob o recorte do trabalho de David Held. Neste 
sentido, a democracia social global busca a vinculação das formas de 
manifestação popular de vontade ao processo decisório público. A educação sob 
essa qualidade busca inserir indivíduos na sociedade, em esferas que o Estado 
não demonstra efetividade, como é o caso do Brasil. Trata-se de uma forma de 
inserção cidadã que pode ser cara ao modelo democrático proposto, que 
preconiza a interligação das esferas de participação cidadã em âmbito regional 
e global, como forma de manutenção de direitos conquistados e combate aos 
efeitos indesejáveis da atuação do poder financeiro. Busca-se entender como é 
possível, ou não, a educação sociocomunitária se estabelecer no sentido de 
contribuir com esse modelo democrático proposto, em resposta à crise 
democrática que aflige muitas regiões do globo. É um tema cuja relevância 
prática atual é observável. No planejamento de pesquisa, cabe percorrer os 
caracteres conceituais de educação sociocomunitária e democracia social 
global. As possíveis hipóteses a serem aferidas na pesquisa, constituem: a 
educação sociocomunitária, efetivamente, pode contribuir com a democracia 
social global, mas desde que haja uma maior mobilização popular em sua 
deflagração, para, nos termos de Gramsci, contestar a própria formatação do 
modelo produtivo e do modelo hegemônico vigente, ou, então, não seria possível 
essa configuração, por ela assumir, de forma mais categórica, apenas o papel 
de possibilitar a pessoas excluídas do processo formal de educação, uma melhor 
oportunidade de acesso ao mercado de trabalho e à sobrevivência digna como 
cidadão. Diante dessas hipóteses, os resultados parciais obtidos apontam pela 
preponderância da primeira hipótese, uma vez que a concatenação mais 
difundida da educação sociocomunitária pode cumprir, nos termos enunciados 
por Paulo Freire, o intuito de formar cidadãos com uma marca política, 
entendidos como aqueles que podem questionar e participar do processo de 
formulação, aplicação e fiscalização de direitos. Essa figura encaixa-se na 
moldura elaborada por David Held, já que o mesmo enxerga o nascedouro da 
democracia social global no próprio processo educativo, como o 
sociocomunitário, e seu papel que perpassa do informal para o formal, 
confundindo-se como uma missão a ser implementada pelo próprio poder 
público, através da escola pública. Assim, a educação de cidadãos ainda nas 
esferas menores de uma organização administrativa, como os bairros, se revela 
o embrião de um processo democrático de controle do poder público, que deve 
se asseverar regional, global, e conectado às manifestações populares. Quanto 



à metodologia, adotam-se os métodos hipotético-dedutivo e o levantamento 
bibliográfico. 
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