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RESUMO:  

O artigo faz uma reflexão da educação superior privada, na concepção gramsciana, como 
atividade intelectual e reflexiva e sua organização  a partir da década de 1990 que vem 
afetando a autonomia dos educadores na realização do seu trabalho. O resultado deste 
artigo busca compreender que as relações hegemônicas são pedagógicas, e que dependem 
necessariamente da educação ou para se manterem, ou para se modificarem, desta forma o 
consenso que é produzido pelos aparelhos pedagógicos, se faz necessário tanto para a 
manutenção da “hegemonia”, como para sua substituição, levando-se em consideração que 
se as massas populares prestam o seu consentimento ao Estado capitalista, então o Estado 
se torna hegemônico, exercendo a direção intelectual e moral da sociedade, portanto 
procura-se compreender assim o papel  dessas IES, dentro de um contexto histórico. 

Palavras-Chaves: Ensino Superior; Consenso; Hegemonia. 

ABSTRACT:  

The article is a reflection of private higher education in gramsciana design, as intellectual 
activity  and reflective and your organization from the 1990s next affecting the autonomy 
of educators in developing his work. The result of this article seeks to understand that 
hegemonic relations are pedagogical, and that necessarily relate to education or to remain, 
or to change, thus the consensus that is produced by apparatus pedagogical, is necessary 
both for the maintenance of "hegemony", as for his replacement, bearing in mind that if the 
masses are providing your consent to the capitalist state, then the State becomes 
hegemonic, exercising direction intellectual and moral society, therefore seeks to 
understand the role of Higher Education Institution, within a historical context. 
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1  INTRODUÇÃO 

O campo de estudo deste artigo está intimamente ligado ao filósofo italiano Antonio 

Gramsci, que dos seus 46 anos, nos dez últimos, esteve como prisioneiro dos cárceres 

fascistas, onde elaborou grande parte de sua obra. Suas obras são de grande relevância para a 

compreensão do desenvolvimento social, especialmente, no que se refere às relações políticas. 

No Brasil o pensamento e as edições das obras de Gramsci começaram a ganhar corpo 

a partir das décadas de 60 e 70, mas com fortes interrupções em função da censura do regime 

militar. A forte influência das categorias de Gramsci no campo educacional brasileiro inicia-

se a partir da segunda metade da década de 1970, porém é na metade da década de 80, que 

Gramsci se transforma numa das principais referências para os pensadores marxistas, vistos 

em trabalhos científicos e políticos que traziam os conceitos de Estado, sociedade civil e 

hegemonia como referências teóricas para a compreensão do papel que a organização escolar 

formal deveria assumir num contexto marcado pela ascensão e fortalecimento dos 

movimentos operários, bem como das lutas populares. 

O presente estudo investiga as relações pedagógicas enquanto hegemônicas, através do 

pensamento de Antonio Gramsci, por meio da análise das obras estudadas, como os Escritos 

Políticos – Vol. II e Cadernos do Cárcere vol. 1, 3 e 4 e os Intelectuais e a Organização, e  

obras de autores como Carlos Nelson Coutinho, Mário Manacorda, Paolo Nosella, Wilson 

Sampaio. Pretende-se, desta forma, estudar a natureza pedagógica como instrumento 

hegemônico, através de uma pesquisa qualitativa, descritiva e exploratória das Instituições de 

Ensino Superior - IES privadas. 

O estudo traça as relações da educação, como processo pedagógico e hegemônico, na 

visão de Gramsci, por estar relacionado ao consenso que, nada mais é do que um processo de 

dominação. Portanto trata-se neste artigo a concepção de Gramsci acerca da dimensão 

histórica do processo pedagógico. 

Manacorda (2008), procura identificar a questão da educação e da escola, observando 

suas diversas manifestações segundo uma perspectiva cronológica, que vai dos Escritos 

Políticos, obra anterior a prisão de Gramsci, aos Cadernos do Cárcere. 

 Logo, sustentando que a investigação de Gramsci sobre a escola é parte da pesquisa 

sobre os intelectuais, estimulada pelo desejo de aprofundar o conceito de Estado, isto é, 

justamente a dimensão política, a tese central do educador italiano é a de que o 

“americanismo e o conformismo” constituem o ponto de chegada da busca gramsciana do 
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princípio educativo2. O trabalho de Nosella, por sua vez, é apresentado como um 

complemento ao estudo de Manacorda (Nosella, 2004, p. 6). Abrange também reflexões de 

Gramsci anteriores ao trabalho do Cárcere. Seu propósito é o de esclarecer como o trabalho 

industrial se constitui, para Gramsci, como princípio e fato pedagógico (Nosella, 2004, p. 8).  

Encaminhando o presente estudo no enfoque dado pelos referidos autores, que 

enfatizam a questão da hegemonia no princípio educativo gramsciano, onde se procura situar 

a análise do teórico italiano sobre o objeto de estudo, como sendo o problema das políticas 

educacionais vigente, a educação superior privada, o âmbito de sua reflexão sobre a 

hegemonia, articulando-a a formulação de um programa escolar, que culmina na proposição 

da escola unitária. 

Sendo assim, no esforço de compreender as relações pedagógicas e o papel do docente 

das IES privadas, e como esse docente assume o contexto da luta de classes, levando-se ao 

questionamento da crença na neutralidade da educação e chamando a atenção para o fato de 

que a prática pedagógica nas universidades não se reduz a um conjunto de técnicas e métodos 

de ensino, a prática educativa escolar, passou a ser contextualizada e suas determinações 

buscadas para além do aspecto técnico. Segundo Nosella (2004) "A escola unitária de 

Gramsci é a escola do trabalho, mas não no sentido estreito do ensino profissionalizante, com 

o qual se aprende a operar [...] Em termos metafóricos, não se trata de colocar um torno em 

sala de aula, mas de ler um livro sobre o significado, a história e as implicações econômicas 

do torno.", desta forma busca-se compreender o papel que as Instituições de Ensino Superior 

Privado, - no caso deste estudo -, na perspectiva da classe trabalhadora, assumem numa 

sociedade capitalista, que implica recuperar o sentido atribuído por Antonio Gramsci à 

unidade teoria e prática. 

Desta forma, o artigo terá a função primordial de mostrar que a “educação”, no caso 

deste estudo, o ensino superior privado de Maceió, se impõe como instrumento necessário às 

relações de dominação e de direção, principalmente numa sociedade regulada, na qual se vive. 

Assim, Gramsci afirma que qualquer projeto hegemônico será pedagógico e qualquer projeto 

pedagógico será hegemônico, e que toda relação hegemônica é necessariamente uma relação 

pedagógica e vise-versa, sendo o que se pretende analisar neste estudo, levando-se em 

consideração o papel do docente neste contexto. 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 3 

2  RELAÇÕES  HEGEMÔNICAS:  UMA VISÃO NOS  DIAS DE  HOJE  

A categoria que pretende explicar os aspectos essenciais da questão proposta é a 

“hegemonia”. Pois seguindo o pensamento de Gruppi (1979, 1) as principais linhas do 

pensamento de Gramsci convergem para o conceito de hegemonia, sendo Gramsci, o filósofo 

italiano marxista, que mais insistiu sobre o conceito de hegemonia, e é esse o ponto de partida 

para argüir o pensamento de Gramsci.  

Jesus (1989, 30) afirma que para a hegemonia convergem todos os outros problemas 

levantados por Gramsci. Portanto, a hegemonia foi a categoria escolhida por permitir 

compreender as contradições fundamentais existentes na superestrutura, conforme a teoria de 

Gramsci, tanto no nível de dominantes, quanto no nível de dominados. Manter ou modificar a 

superestrutura implicará o exercício da hegemonia, onde a função educativa se torna 

importante e imprescindível. Falar em “hegemonia” implica simultaneamente, falar das 

questões da educação e cultura e da “sociedade civil” em sua relação principal com a 

sociedade política ou o Estado. 

Segundo o site Gramsci e o Brasil, etimologicamente3, hegemonia deriva do grego 

eghestai, que significa "conduzir", "ser guia", "ser chefe", e do verbo eghemoneuo, que quer 

dizer "conduzir", e por derivação "ser chefe", "comandar", "dominar". Eghemonia, no grego 

antigo, era a designação para o comando supremo das Forças Armadas. Trata-se, portanto, de 

uma terminologia com conotação militar. O eghemon era o condottiere, o guia e também o 

comandante do exército.  

A hegemonia, é a capacidade de direção cultural ou ideológica de uma classe sobre o 

conjunto da sociedade, é também uma relação de dominação entre dirigentes e dirigidos, 

responsável pela formação de um grupo orgânico e coeso em torno de princípios e 

necessidades defendidos pela classe dominante. Não existe em Gramsci, uma relação 

hegemônica caracterizada ora por ser dominação, ora por ser direção ou consenso, mas sim, 

por estes dois elementos, como pólos da relação, coexistindo dialeticamente.  

Jesus (1989) alega que se deve entender, neste sentido, a dialética como reflexão que 

visa não apenas conhecer e interpretar o real, mas também, transformá-lo em função da 

história da luta de classes. Assim, se toda relação pedagógica é hegemônica, então a educação 

só tem sentido integrada ao processo de transformação da sociedade, presente à totalidade 

histórica e cooperando no processo de incorporação de novos grupos e de indivíduos ao 

processo hegemônico. 
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Jesus (1989) afirma que para muitos autores Gramsci é considerado o inventor do 

termo “hegemonia”, e que este conceito na força de oposição binário coerção/consentimento, 

juntamente com esta outra oposição estado/sociedade civil, “serão considerados como os 

elementos centrais do discurso de Gramsci” (JESUS, 1989, 30) . 

Para Coutinho (1992) a “sociedade civil”, é o portador material da função social da 

hegemonia, portanto, enquanto a sociedade política tem seus portadores materiais nos 

aparelhos repressivos de Estado, os portadores materiais da sociedade civil têm, conforme 

colocado por Gramsci, os aparelhos privados de hegemonia. 

Ainda segundo Coutinho (1992), a sociedade civil aparece, em sua relação principal 

estabelecida entre estrutura e superestrutura, como o lugar onde se exerce a hegemonia e o 

momento positivo e superior em oposição à sociedade política ou Estado. Esta sociedade civil, 

embora privilegiada por Gramsci, será dialeticamente superada pelo estágio denominado de 

sociedade regulada ou integral, cuja preocupação era explicar o funcionamento do sistema 

capitalista a partir do conceito de hegemonia. 

A análise da sociedade civil e regulada torna-se importante por mostrar que quanto 

mais forte for o consentimento, menos necessária se torna a coerção, o que logicamente 

reforça a importância e natureza hegemônica da educação. 

Para entender porque as relações hegemônicas são pedagógicas, basta entender que 

essas relações dependem necessariamente da educação ou para se manterem, ou para se 

modificarem. Portanto, os intelectuais e o partido serão destacados como elementos que, a 

partir de suas funções e natureza, poderão comprovar a natureza pedagógica das relações 

hegemônicas.  

Assim, é importante observar a ampliação que sofreu o conceito de intelectual em 

Gramsci, para se compreender melhor a natureza pedagógica das relações hegemônicas. O 

intelectual passa a ser definido pelo lugar e função que ocupa no conjunto das relações 

sociais, podendo o termo abranger toda a massa social que exerce funções de organização 

num sentido amplo. 

Para Gramsci uma revolução proletária se faz, por um lado pelo estabelecimento de 

uma sociedade sem classes e sem Estado, e, por outro lado, pela efetivação de uma “vontade 

coletiva”, alcançada mediante uma profunda e atuante “reforma intelectual e moral”, somente 

possível a partir do momento em que a classe proletária se tornar realmente autônoma e 

hegemônica. Todo o trabalho intelectual está voltado para lançar as bases “teóricas” sobre as 

quais será construída esta nova ordem intelectual e moral. 
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O filósofo italiano trabalhou por uma “nova sociedade” para cuja construção propôs 

um original projeto, onde atuavam conjuntamente elementos culturais, intelectuais e morais – 

núcleo de sua “relação pedagógica” – e elementos de organização, comando e ação, próprios 

das forças políticas, cujo interagir constitui o núcleo de sua relação hegemônica. 

Para Gramsci a hegemonia se apresenta com uma ação que atinge não apenas a 

estrutura econômica e a organização política da sociedade, mas também, age sobre o modo de 

pensar, de conhecer e sobre as orientações ideológicas e culturais. Neste sentido, que as 

relações hegemônicas são pedagógicas e as relações pedagógicas são igualmente 

hegemônicas. A “educação” sai renovada por uma relação que mantém organicamente com a 

“hegemonia”. 

Gramsci (2001), em seu caderno 22, afirma que tendo em vista a necessidade da 

indústria moderna de generalizar o “novo tipo humano”, os mecanismos de coerção e 

consenso buscam sedimentar normas e hábitos no ser humano que se enquadrem às exigências 

dos processos produtivos e a formas mais complexas de vida social e coletiva, devendo 

combinar formas de coação, como a autodisciplina, com persuasão e consenso. 

Gramsci (2001) aborda aspectos da formação social e estratégias utilizadas pelas elites 

para o adestramento e adaptações da força de trabalho a condições de trabalho específicas, de 

acordo com as necessidades da indústria da época. Dentre as estratégias utilizadas, destaca-se 

a persuasão de parte da classe operária com “altos salários” para a construção de 

representantes e disseminadores da forma social correspondente do modelo industrial, ao 

mesmo tempo, essa diretriz política, obriga uma maior parcela dos trabalhadores a custear, 

com o seu próprio salário, a reprodução da sua força de trabalho e acaba por propiciar o 

incremento do lucro do produtor capitalista. 

No Caderno do Cárcere, Vol. 3, Gramsci (2002) coloca a questão do “homem 

coletivo” ou do “conformismo social”, cuja tarefa educativa e formativa do Estado é com a 

finalidade de sempre criar nas mais amplas massas populares as necessidades do contínuo 

desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de elaborar também 

fisicamente tipos novos de humanidade. 

Diante disso, pode-se observar como a questão verificada no contexto observado por 

Gramsci (2001), no caderno 22 (1934) – Americanismo e fordismo, continua atual ainda hoje, 

onde as forças do capitalismo efetivam-se a partir da submissão mais aguda da escola aos 

objetivos da empresa. As ações governamentais implementadas, no Brasil, a partir dos anos 

90 perseguem este fim e a teoria das competências vem se constituindo em instrumento 

teórico para a sua viabilização do processo hegemônico. 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, a atual LDB, 

promulgada em 1996, estabelece uma relação muito próxima entre educação e qualificação 

profissional, faltando-lhe a percepção da importância da educação como processo de 

humanização e reconstrução social. Isto se dá pela imensa pressão exercida sobre o sistema 

educacional em muitos países, para que se cumpram as metas das empresas e indústrias, 

tornando isso um objetivo da formação educacional. 

3 .  COERÇÃO E CONSENSO 

Gramsci (2001) afirma que na forma social “racionalizada”, há uma relação dialética 

entre estrutura e superestrutura, onde “a ‘estrutura’ domina mais imediatamente as 

superestruturas e estas são ‘racionalizadas” (GRAMSCI, 2001, p.248). Esta concepção se 

remete à visão gramsciana, tal qual em Marx, de que as bases materiais de produção, ou seja, 

a estrutura de um tipo de sociedade vem determinar as formas de configuração da 

superestrutura de uma determinada formação societária. Nestes termos, o desenvolvimento 

capitalista do tipo “americanismo e fordismo” vêm requerer um “novo tipo humano”, 

conformado e enquadrado às necessidades do desenvolvimento das forças produtivas. 

A superestrutura em Gramsci (1979) não se esgota na sociedade civil, pois a 

superestrutura é igual à sociedade política mais a sociedade civil, ou hegemonia reforçada 

pela coerção. É a sociedade política que desenvolve as funções de ditadura, coerção e 

dominação, por meio dos aparelhos coercitivos e repressivos, enquanto a sociedade civil tem 

as funções de hegemonia, consenso e direção, mediante os aparelhos privados de hegemonia. 

Para Gramsci, a sociedade política e sociedade civil formam um "par conceitual" que marca 

uma "unidade na diversidade", e embora o autor insista na diversidade estrutural e funcional 

das duas esferas, não nega o seu momento unitário. 

Para Gramsci (1979), coerção e consenso não são opostos; na verdade, a força é um 

elemento constitutivo do consenso na medida em que qualquer ruptura deste traz à tona os 

mecanismos de coerção – mecanismos estes que são intrínsecos a todas as esferas da vida 

social e permanecem latentes enquanto o consenso se mostrar suficiente para manter a 

reprodução das relações sociais. A coerção é o elemento latente, inerente ao consenso.  

Segundo Sampaio (2007, p. 74) “É no diálogo teórico com Maquiavel e Lênin que 

Gramsci resgata o conceito de hegemonia, elemento basilar em sua percepção da luta política. 

A coerção não é aspecto suficiente para a garantia de uma determinada ordem política; os 

governantes necessitam do consentimento (ativo ou passivo) de seus governados”. 
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No que tange à formação de uma vontade coletiva nacional popular, tarefa genuína do 

moderno príncipe, Gramsci (2002) indica a necessidade de um trabalho de elaboração de uma 

nova cultura, superior e universal, desta forma a escola poderia vir a desempenhar um papel 

importante, na medida em que sua ação contribuísse para a difusão de uma nova concepção de 

mundo 

Badaloni (2002) esclarece que Gramsci considera absolutamente fundamental que as 

massas se apoderassem da filosofia da práxis (marxismo)4 como instrumento de compreensão 

e de transformação da realidade. Nesta perspectiva, a ação educativa escolar voltada à 

formação de uma hegemonia de novo tipo seria planejada e executada a partir dos objetivos 

traçados pelo partido revolucionário, ou seja, como parte integrante daquilo que Gramsci 

chamou de reforma intelectual e moral 

Desta forma, o consenso que é produzido pelos aparelhos pedagógicos, se faz 

necessário tanto para a manutenção da “hegemonia”, como para sua substituição. Se, do lado 

dominante, a “educação” serve ao poder, produzindo a separação entre teoria e a prática, entre 

cultura e política, entre saber elitizado e trabalho, do lado proletário, esta mesma “educação” 

conscientiza a classe subalterna, faz ver as contradições existentes e possibilita uma nova 

concepção de mundo, ponto de partida para uma nova relação social.  

Para Gramsci não existe uma “educação” neutra no sentido de ser completamente 

desvinculada dos fatores ideológicos pertencentes a uma classe, mas, o que a análise 

gramsciana quer acentuar é o modo como o processo educativo é utilizado pelas classes 

fundamentais, isto é, a dos dominantes e a dos dominados. Segundo Nosella (1995, p. 89) a 

pedagogia fundamenta-se na forma de produzir e de fazer política: 

“[...] a pedagogia moderna, que visa formar o novo cidadão socialista, será, 
sobretudo um processo prático e participativo, isto é, fundamenta-se nas modernas 
formas de produzir (industrialização) e de fazer política (conselhos de fábrica, 
sindicatos, partidos). O novo cidadão, intelectual orgânico do processo 
revolucionário, faz com que “o próprio esforço muscular ‘nervoso, enquanto 
elemento de uma atividade prática geral, que inova continuamente o mundo físico e 
social, se torna o fundamento de uma nova e integral concepção de mundo. [...]” 
(NOSELLA, 1995, p. 89). 

Em Gramsci (1977) Uma classe supera outra classe se acionar seus próprios aparelhos 

educacionais que lhe possibilitem assumir o papel de dirigentes. É esta a estratégia 

educacional gramsciana, ou seja, a criação de uma contra-hegemonia através dos agentes 

(partidos políticos) e instituições educacionais comuns a todas as classes, até mesmo da 

própria “educação condicionante” usada pela classe estabelecida para se manter no poder. 
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Segundo Jesus (1979) a educação pode reproduzir a ideologia dominante, dissimulando as 

contradições, contribuindo muito para isso. 

 

4 .  A  RELAÇÃO PEDAGÓGICA E  A  HEGEMONIA 

Segundo Handam (2006), à época da primeira República havia, no Brasil, um conjunto 

de movimentos sociais, envolvendo as massas populares e os intelectuais, sustentando que a 

educação era condição para a emancipação das massas populares. O “entusiasmo pela 

educação” correspondeu ao período da realidade educacional brasileira em que a educação era 

vista, tanto por movimentos políticos e sociais quanto por intelectuais, como uma grande 

aliada para a conscientização política e social dos indivíduos. Foi um momento de 

efervescência política e que foi acompanhado de uma supervalorização do processo 

educacional, como forma de enfrentar os problemas nacionais. 

A partir dos anos 80 e 90, as palavras de ordem a circular no meio educacional, 

passaram a ser: qualidade total, modernização do ensino, adequação ao mercado de trabalho, 

competitividade, eficiência e produtividade, fruto da ideologia neoliberal. Coube à educação, 

a responsabilidade de dar sustentação à competitividade do país, por serem as IES 

constantemente avaliadas pelo mercado de trabalho. As políticas de reformas da educação se 

realizaram “como elemento do projeto neoliberal de sociedade, num processo histórico de 

mundialização do capital”. (MELO, 2004, p. 163). 

Com o aumento do desemprego nos anos 1990 no Brasil, e a inserção do país no 

mercado global, as empresas foram expostas à competição mundial, tornaram a qualificação 

profissional e o ensino voltado para atender as demandas mais imediatas de mão de obra do 

mercado, cada vez mais importantes, fazendo cada vez mais com que a Educação Superior 

estivesse voltada as necessidades do capital. 

O poder público divide ou transfere para o setor privado as suas responsabilidades na 

área da educação superior, favorecendo, com isso, o aquecimento do mercado, difundindo no 

sistema educacional as relações mercantis de concorrência e eterna competitividade. Esse 

movimento gera uma competição entre as IES, no sentido de oferecer um melhor “produto” 

(educação) aos seus “consumidores” (pais e alunos), o que acaba qualificando o processo 

educativo. (GIRON, 1982). 
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As transformações recentes no modo de produção capitalista - a transição do fordismo 

à acumulação flexível foram algumas das mudanças encontradas pelo capital para a retomada 

do crescimento econômico. É nesse contexto que o estado brasileiro define sua política 

educacional, tendo como principais características a regulação e o controle, um Estado 

Avaliador e Regulador. O ensino superior no Brasil passou por grandes mudanças desde o 

início dos anos 1990 até os primeiros anos do século XXI. Houve grande aumento do número 

de alunos matriculados, especialmente na rede privada. 

O estímulo do Estado ao empresariamento da educação superior nas últimas décadas 

no Brasil, incluindo entre essas novas estratégias econômicas do Estado capitalista de 

reprodução ampliada do capital, tanto no que diz respeito ao fortalecimento de frações do 

bloco no poder quanto ao aumento da produtividade da força de trabalho, pela ampliação da 

mais-valia e da exploração. 

Conforme dados disponíveis no Censo do INEP/MEC, no período de 1998 a 2008, 

novas Instituições de Ensino Superior (IES) privado surgiram, o governo federal aprimorou 

seu sistema de avaliação e alguns dos participantes do mercado profissionalizaram sua gestão, 

até mesmo abrindo capital na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e realizando 

aquisições e novos investimentos por todo o País. 

Nesse período, setores intensivos em conhecimento cresceram bastante, as atividades 

operacionais tornaram-se cada vez mais passíveis de automatização, e as relações comerciais 

globais se intensificaram. Dessa forma, houve aumento dos requisitos de capacitação para o 

trabalhador, no que se refere à sua complexidade e ao grau de exigência de conhecimento. 

Como resposta a essa demanda, a população, especialmente os jovens, tem buscado cada vez 

mais qualificação, inclusive por meio da educação superior. Conforme aumenta o número de 

concluintes desse nível, o mercado para o ensino superior cresce.  

No contexto da década de 1990, caracterizado por políticas de privatizações e 

desregulamentação, um dos fatores relacionados ao crescimento das IES privadas foi a 

promulgação da nova LDB/96, que flexibilizou o mercado de educação superior. A LDB/96 

criou os centros universitários e os cursos seqüenciais (inexistente na legislação anterior, 

concebido apenas para a oferta de formação direta para o trabalho – através do parecer CNE 

968/99), permitiu substituir o vestibular por outros processos seletivos. A LDB/96 flexibilizou 

os currículos e criou os cursos de tecnologia, entre outras inovações.  
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De acordo com Dilvo Ristoff e Giolo (2007), a nova LDB é “o aparato legal que 

sintetiza o enquadramento do sistema educacional às regras de mercado”, o que pode ser visto 

na Sinopse Estatística da Educação Superior de 2008, do INEP/MEC, quanto ao número de 

IES privadas que cresceu mais de 190% de 1995 a 2008, enquanto o aumento de IES públicas 

ficou em torno de 18%, fazendo com que a qualificação profissional e o ensino superior 

voltado para atender as demandas mais imediatas de mão de obra, para atender o mercado de 

trabalho. 

O pensamento Gramsciano assevera a importância das IES na desarticulação da 

ideologia dominante e de elaboração de uma forma superior de cultura (nova concepção do 

mundo), assim compreendendo o significado das IES em sentido ampliado, situando-se no 

próprio terreno da hegemonia como síntese teórico-prática do movimento revolucionário de 

transformação social que exige organicidade, seja do pensamento filosófico, seja da solidez 

organizativa e de centralização cultural.  

Segundo Coutinho (1992) entender as possibilidades da escola na perspectiva da 

classe trabalhadora, portanto, exige compreender que sua atuação se vincula organicamente à 

atuação formativa dos diversos instrumentos de luta da classe trabalhadora (partidos, 

sindicatos, associações, conselhos de fábrica, movimentos camponeses). 

Coutinho (1992) esclarece que a organização escolar formal, na qualidade de aparelho 

privado de hegemonia e por meio de seus intelectuais orgânicos, pode vir a assumir um papel 

tático para a conquista do poder pelas classes subalternas. Com efeito, a escola só pode 

exercer suas funções genuinamente formadoras (a transmissão adequada do saber 

historicamente acumulado pelos homens como parte integrante de sua formação omnilateral) 

numa sociedade que vá para além da lógica do capital. Enquanto vivermos numa forma 

societária radicalmente dividida entre aqueles que pensam e os que executam, alicerçada sob a 

lógica da exploração do homem pelo homem, isto é, numa sociedade que se ergue a partir da 

valorização das necessidades de expansão indefinida do capital e não das necessidades 

humanas, a escola está destinada a servir à reprodução das relações sociais capitalistas. 

A análise referente à educação nos leva ao entendimento que, baseado no pensamento 

de Gramsci, a educação possui uma dupla determinação: uma é negativa, uma vez que não 

existem condições objetivas para a efetivação de uma educação voltada ao desenvolvimento 

integral da personalidade humana (omnilaterlidade) numa sociedade que se ergue a partir da 

valorização das necessidades de expansão indefinida do capital e não das necessidades 

humanas; mas, ao mesmo tempo, positiva, na medida em que o movimento contraditório da 
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luta de classes entre capital e trabalho abre a possibilidade de desenvolvimento de ações 

formativas que, geradas e desenvolvidas no seio do movimento revolucionário, contribuem 

para a formação de um trabalhador de novo tipo, isto é, preparado para dar prosseguimento ao 

trabalho de construção do Estado socialista. 

A educação passa a ser um meio de transmissão da ideologia dominante e dos 

princípios doutrinários do neoliberalismo, garantindo a reprodução desses valores e 

funcionando como forma de adotar técnicas de gerenciamento empresarial, consolidando a 

ideologia neoliberal na sociedade. Sendo assim, pode-se verificar que a docência está 

subordinada à esfera da produção, tendo como missão principal preparar os filhos dos 

trabalhadores para o mercado de trabalho. 

Deve-se rever a questão da relação entre os trabalhadores docentes e as classes sociais, 

o papel dos professores, não apenas como professores, mas sobretudo como classe, no 

processo de transformação revolucionária do capitalismo. “Classe revolucionária”, que se 

contrapõe ao sistema capitalista, portanto levando a investigar a visão do docente de IES 

privadas, neste contexto e como esse processo produtivo tem afetado suas atividades. 

4 .  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se, desta forma, que o artigo vem demonstrar, com estas indicações teóricas, 

que um conjunto integrado de estratégias de coerção e consenso é fundamental para a 

construção da sociedade industrial do tipo “Americanismo e Fordismo”, onde a adaptação do 

ser humano é fator determinante para a produção e reprodução da base material, ou seja, para 

o desenvolvimento das condições econômicas de produção. 

Neste estudo da visão Gramsciana, a necessidade de desvelamento da estrutura 

funcional capitalista se transforma em estímulo para o desenvolvimento intelectual dos 

trabalhadores, a luta organizada contra o capital deixa de ser apenas econômica-política e 

passa a ser também uma luta cultural. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394, a atual LDB, 

promulgada em 1996, estabelece uma relação muito próxima entre educação e qualificação 

profissional, faltando-lhe a percepção da importância da educação como processo de 

humanização e reconstrução social. Isto se dá pela imensa pressão exercida sobre o sistema 

educacional em muitos países, para que se cumpram as metas das empresas e indústrias, 

tornando isso um objetivo da formação educacional.  
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As classes dominantes, por meios persuasivos, tentam acabar com a contestação, das 

classes dominadas, fazendo parecer como normal o que de fato é absurdo, fortalecendo deste 

modo sua “hegemonia”. O intelectual “orgânico” ligado às forças populares emergentes entra 

em cena pela necessidade histórica da superação de uma hegemonia por outra. Esses 

intelectuais, segundo Gramsci, são necessários para a tarefa relativa à hegemonia, exigindo-se 

que ele seja, ao mesmo tempo, sábio, educador, organizador e dirigente. Não havendo 

distinção entre trabalho e saber, desaparecem as separações entre intelectual e não intelectual 

e as atividades pedagógicas fortalecem os objetivos hegemônicos por fazerem parte do todo, 

organicamente. 

Por fim, a relação pedagógica não pode ser limitada às relações especificamente 

escolares. Esta relação compreende a relação pedagógica como sendo uma relação 

hegemônica, podemos dizer que se concebe como experiência coletiva de emancipação. 

 Portanto, deve-se romper com a lógica neoliberal e acreditar e lutar por um modelo de 

educação comprometida com a formação de indivíduos críticos e conscientes do seu papel 

social, pautado na construção democrática e no diálogo. Investir numa educação que se alinhe 

com os interesses e os projetos sociais dos menos favorecidos, que promova o 

desenvolvimento de sujeitos com capacidade de analisar criticamente a realidade e 

transformá-la, é urgente, principalmente quando se deseja construir uma sociedade digna e 

humana, onde a educação possa formar futuros dirigentes, numa perspectiva contra-

hegemônica. 
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