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Resumo

Esse estudo buscou realizar uma reflexão problematizada do pensamento filosófico de Antonio Gramsci sobre a
educação, discutidas a partir do modelo de escola profissionalizante vivenciado por ele na Itália. Contempla alguns de
seus pressupostos, tematizando a técnica-trabalho em direção à técnica-ciência como possibilidade de formar um
movo tipo de intelectual, sintonizado com a percepção humanista da história e capaz de contribuir na formação de
quadros dirigentes. Este trabalho contextualiza o modelo gramsciano de “escola unitária” e a escola “desinteressada”,
questionando a formatação educativa submissa à lógica do capital, na qual a educação profissionalizante esteja
apenas direcionada ao trabalho técnico. Numa perspectiva gramsciana, o estudo reconhece a escola
profissionalizante pública como vetor de uma educação emancipadora, universalista, humanista e intelectualizada.

Palavras-chaves: Educação, Intelectual, Profissionalizante.

Abstract

Philosophical aspects of education in Gramsci, a perspective of the vocational school. This study performed a
problematized reflection of Antonio Gramsci &39;s philosophical thinking on education, discussed from a model of
vocational school experienced by him in Italy. It contemplates some of his presuppositions, thematizing the
technique-work towards the technique-science as the possibility of forming a new type of intellectual person, attuned to
the humanist perception of history and able to contribute in the formation of leading cadres. This work contextualizes
the Gramscian model of "unitary school" and the "disinterested" school, questioning the educational format, submissive
to the logic of capital, in which vocational education is only directed to technical work. From a Gramscian perspective,
the study recognizes the public vocational school as the vector of an emancipatory, universalistic, humanistic and
intellectualized education.

Keywords: Education, Intellectual, Professional

Antonio Gramsci (1891-1937) nasceu em uma família de poucas posses na Sardenha, ilha pertencente à Itália.
Torna-se membro do Partido Comunista Italiano, sendo um de seus fundadores. Na década de vinte é preso pelo
regime fascista de Mussolini, permanecendo na cadeia por aproximadamente onze anos, de onde produz muitas das
suas principias teses, consubstanciadas em 32 cadernos. Sua obra filosófica é decididamente marcada por estudos
que buscavam unificar a teoria e a práxis do marxismo. Para ele, os conceitos produzidos por Marx englobariam os
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princípios de uma compreensão universal de mundo, dando qualidades objetivas para transformar as atuais condições
de desigualdades presentes na sociedade. Tal entendimento está justificado em seus estudos, por meio de suas
formulações teóricas, onde procura reconhecer as estruturas materiais e históricas da divisão de classe, denunciando
o antagonismo presente entre oprimidos e opressores (ARANHA, 2014).

Decerto, a preocupação de Gramsci pela temática da educação, e igualmente a escola, torna-se mais presente em
seus estudos no momento em que intensifica suas pesquisas com relação às contradições sociais produzidas pelo
capitalismo. Diante disso, passa a defender a escola púbica como uma alternativa viável. E nela, entende que
estariam dadas as condições possíveis para se desenvolver a consciência de classe, vinculadas à visão da prática do
trabalho enquanto origem do processo educativo. Portando, o desejo de Gramsci era que o princípio educativo
universal do trabalho transformasse também a tradicional instituição escolar (GRAMSCI, 1982).

Gramsci inicia sua argumentação a partir da ontologia marxista, no instante em que, corroborando com Marx, afirma
que o homem procura satisfazer suas carências prementes através da inserção no trabalho. Isso será para Marx,
segundo Gramsci, o meio pelo qual o indivíduo se humaniza. Tendo, pela força de seu trabalho, as condições de
dominar a natureza, assim garantindo sua sobrevivência.

O primeiro pressuposto de toda história humana é naturalmente a existência de indivíduos
humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, a organização corporal destes
indivíduos e, por meio disto, sua relação dada com o resto da natureza. [...] Tal como os
indivíduos manifestam sua vida, assim são eles. O que eles são coincide, portanto, com
sua produção, tanto como produzem. O que os indivíduos são, portanto, depende das
condições materiais de sua produção (MARX; ENGELS, 1986, p. 27-28).

Assim exposto, é por meio do trabalho comum aos humanos que são dadas as condições de subsistência. Entretanto
a criação do sistema capitalista subverte este princípio através da apropriação privada dos meios comuns de
produção. Em outras palavras, enquanto a maioria pelo trabalho produz os bens de sustento de todos. Uma pequena
parcela da sociedade vive do ócio, “Pois há aqueles, dentre eles, que trabalham e nada adquirem e aqueles que
adquirem qualquer coisa e não trabalham” (MARX; ENGELS, 1999, p. 35).

Neste contexto, conforme Marx, o modo de trabalho que prevalece nesta relação é o assalariado. Esta relação, entre
salário e capital, caracterizará definitivamente o sistema capitalista, criando uma divisão absolutamente marcada por
duas classes antagônicas, de um lado a classe burguesa detentora da propriedade privada dos meios de produção, e
do outro, a classe trabalhadora que detém somente a propriedade de sua força de trabalho (MARX; ENGELS, 1999).

Partindo então deste enfoque, a educação passa a ter, na obra de Gramsci (1975), status fundamental. Isto implica
demarcar as características da escola, bem como o trabalho humano, além de ser o meio por onde os trabalhadores
devam conhecer os elementos responsáveis por sua produção, reprodução e superação. Nesta sequência, torna-se
imprescindível o estudo e a compreensão da realidade que se apresenta ao homem, para, a partir desta percepção,
buscar transformá-la.

Por isso, procurar assimilar como historicamente se construiu o processo hegemônico na sociedade burguesa é uma
das principais tarefas da escola, através do trabalho desenvolvido na preparação de um outro tipo de intelectual, agora
organicamente ligados à classe trabalhadora.

O caso é diverso no que diz respeito aos intelectuais urbanos: os técnicos de fábrica não
exercem nenhuma função política sobre suas massas instrumentais, ou, pelo menos, é
esta uma fase já superada; por vezes, ocorre precisamente o contrário, ou seja, que as
massas instrumentais, pelo menos através de seus próprios intelectuais orgânicos,
exerçam uma influência política sobre os técnicos (GRAMSCI, 1982, p. 13).

Dado este enfoque, os construtos teóricos gramscianos a respeito de hegemonia e trabalho estão claramente
delineados por esta fala: “Não existe atividade humana da qual se possa excluir toda intervenção intelectual, não se
pode separar o homo faber do homo sapiens” (GRAMSCI, 1982, p. 7).
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Em termos gramscianos, “[...] todos os homens são intelectuais” (1982, p. 7), porém apenas uma pequena parte
exerce esta função. Para Gramsci, consiste em equívoco estrutural descrever de forma única as atividades
intelectuais, e, por isso, separá-las da grande maioria da sociedade. Isto posto, o autor busca mostrar que mesmo nos
trabalhos de ordem puramente física haverá sempre presença, mesmo que minimamente, de alguma atividade
intelectual, ou seja, existirá sempre alguma qualificação técnica, e igualmente uma atividade criativa.

No entanto, ele não recusa certa disposição hierárquica nos diversos níveis de operação intelectual específica. Nos
vários movimentos de elaboração, “intelectual-cerebral” e do desempenho “muscular-nervoso”. Decerto “Todos são
intelectuais”, visto que todos são detentores de habilidade. Há para o autor, sem dúvidas, uma potencialidade
transformadora nas massas. Além de todo homem ter em si a potencialidade intelectual criativa latente, presentificada
pelo desenho trabalho-alienação. A partir da trilogia trabalho-educação-escola, nas atividades ligadas à vida prática do
homem, abre-se a possibilidade de um novo modelo de intelectual, como um construtor orgânico, que no dizer de
Gramsci:

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na eloquência, motor exterior e
momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imiscuir-se ativamente na vida prática,
como construtor, organizador, "persuasor permanente", já que não apenas orador puro – e
superior, todavia, ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, eleva-se à
técnica-ciência e à concepção humanista histórica, sem a qual se permanece "especialista"
e não se chega a "dirigente" (especialista mais político) (GRAMSCI, 1982, p. 8).

Desta articulação que movimenta a técnica-trabalho em direção à técnica-ciência surge a possibilidade de formar
outro tipo de intelectual sintonizado com a percepção humanista da história, e pela qual, possa ser criada uma nova
ordem de classe dirigente. É neste campo histórico-concreto que tradicionalmente serão formados os novos grupos
intelectuais, defende o autor. Diante do exposto, as escolas públicas, numa aspiração gramsciana, surgiram
diretamente ajustadas às ambições políticas e econômicas das massas, determinando a partir daí, nova ordem de
produção cultural no mundo, sintonizadas com as aspirações da classe trabalhadora. Perante este contexto, serão
constituídos os novos grupos de intelectuais orgânicos forjados para exercer as funções subalternas da hegemonia
política, social e econômica. As massas populares e de trabalhadores passam a se orientar, não mais pelos
intelectuais burgueses, e sim por este novo grupo de intelectuais, em função de sua direta vinculação ao campo
produtivo, presentes no mundo contemporâneo.

Por outro lado, o entendimento de mundo surge, materializa-se e constitui-se, de agora em diante, diretamente
imbricados com as relações, nas quais os trabalhadores e os grupos sociais já se encontrem inseridos, a saber:
ambiente, família, cultura, política e economia, além das novas estruturas sociais que são forjadas e desenvolvidas ao
longo da vida na sociedade. Partindo então deste enfoque, toda e qualquer percepção de mundo caminha
necessariamente em paralelo a própria práxis de vida dos trabalhadores, simultânea a representação das relações
capital-trabalho, que se fará presente em um determinado grupo, como também, pelo ordenamento daí instituído.

Mas, é igualmente a possibilidade de alguma ação reflexiva e subjetiva individual, e, ou coletiva, sobre a realidade
concreta vivenciada pelas pessoas, que possibilitara o desenvolvimento de uma consciência histórica e antagônica de
classes. Estas são as condições materiais e dinâmicas que permitem solidificar, atualizar e ultrapassar as barreiras
impostas pela ordem dominante estabelecida. No que Gramsci diz: “[...] o ser humano deve ser concebido como bloco
histórico de elementos puramente individuais e subjetivos e de elementos de massa objetivos ou materiais com os
quais o indivíduo tece uma relação ativa” (GRAMSCI, 1991, p. 1339).

Consequentemente, numa perspectiva gramsciana, as bases por onde se constituem e ampliam-se as percepções de
mundo são formadas através das diversas relações sociais entre capital-trabalho. Relações de expropriação presentes
nas condutas dominantes, mas, que devem ser aprimoradas no sentido de transformá-las por parte das novas forças,
agora hegemonizadas pelos trabalhadores e não mais pela burguesia. E, para que esta nova ordem social possa se
consolidar; é imperativo que está perspectiva hegemônica esteja imbuída de novos valores e representações.
Estruturada e plenamente articulada como os intelectuais que foram forjados no seio da classe trabalhadora,
entrelaçados com as lutas populares. Assim, a atuação dos intelectuais devera ser no sentido de sistematizar e dirigir
as movimentações diárias das massas, numa percepção de conscientização crítica frente às disposições dos
processos históricos.
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Isso significa que hegemonia em Gramsci é a prática do poder exercido transversalmente na busca da estabilidade
entre domínio e coerção, deslocando em direção do consenso na sociedade. Neste sentido, o autor vai dar
importância fundamental às estruturas que compõem a sociedade, a saber: escola, igreja, universidades, sindicatos,
partidos políticos, meios de comunicação, entre outros. Será, portanto, por meio destas estruturas sociais, para ele,
que passará necessariamente a consolidação desta nova consciência crítica, tendo na classe trabalhadora a
hegemonia ativa na condução do amplo debate na sociedade.

Numa nova situação, estas questões podem se tornar muito ásperas e será preciso resistir
à tendência a tornar fácil o que não pode sê-lo sem ser desnaturado. Se se quiser criar
uma nova camada de intelectuais, chegando às mais altas especializações, própria de um
grupo social que tradicionalmente não desenvolveu as aptidões adequadas, será preciso
superar dificuldades inauditas (GRAMSCI, 1982, p. 139).

Estas dificuldades inauditas, do novo, segundo Gramsci, só serão superadas com a adesão das massas, por um
inédito compromisso moral, em substituição a princípios morais de gratidão e subserviência. No dizer de Gramsci
(1982, p. 8), “possui uma linha consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma
concepção do mundo, isto é, para promover novas maneiras de pensar”. Isto posto, no entender do autor, a moral
humana adquire novo padrão de relação dialética com sua história a partir do momento em que o homem, ao agir na
sociedade, procura responder criticamente a estas ações. “A força, onde está e age o animal, é a da natureza, que o
domina e o leva a agir em múltiplos sentidos, transformando-se de modo variado em seu organismo” (GRAMSCI,
1982, p. 220).

Certamente, ao se pensar sob uma perspectiva gramsciana, se quer busca estabelecer certo deslocamento da análise
concreta dos fatos, sem, no entanto, abandonar o formato dialético de sua compreensão. Neste sentido, a disposição
por uma nova hegemonia é igualmente a procura por um novo modo de pensar. Com isso, se interrompe a forma
alienante e conservadora de pensar o lugar de onde as pessoas a as massas populares enxergam suas rotinas
diárias. Como também, muda a maneira de intervenção na sociedade, dentro das regras definidas pelos códigos e
formatações elaborados pela compreensão de mundo da classe burguesa. Torna-se, portanto, tarefa primária do
processo pela formação de um “consenso ativo”, hegemonizar através da ação direta de uma nova consciência
histórica de entendimento do mundo, desqualificar as estruturas de sustentação ideológica do sistema capitalista. Se
contrapondo ao “consenso passivo”. Isso, para Gramsci, será uma das principais atribuições da educação em plena
harmonia com a escola pública.

Nesta sequência, as discussões inicialmente postas na Europa ao término do século XIX, sobre a ideia de determinar
a obrigação dos estados ditos democráticos em implantarem e popularizarem o ensino básico, inserido em uma
educação pública. Este debate da escola enquanto atribuição do Estado permeava toda uma discussão trazida por
Gramsci em torno do que seria verdadeiramente uma “escola comum, única e desinteressada”. Com este debate
Gramsci procura desqualificar e vai criticar a grande distância que a classe dominante apresenta entre a educação
científica universal voltada para os filhos da elite burguesa e o outro tipo de educação técnica e específica para a
classe trabalhadora.

Portanto, o que o autor que mostrar através de seus argumentos é que o modelo de educação, enquanto dever do
Estado, posposto pela elite, acontece necessariamente como elemento de consolidação dos ideais da suposta
democracia liberal, patrocinados pela burguesia nascente. E é justamente neste contexto histórico de intenso debate
que as teses de Gramsci irão ecoar, quando de suas considerações, apontando uma perversa divisão entre educação,
cultura, formação e a educação técnica, específica para o trabalho, e ainda a separação das atividades intelectuais
das atividades manuais ou físicas.

Neste sentido, Gramsci se posiciona radicalmente contra as convicções do ideário liberal burguês que pretende
implantar um modelo de escola separatista, uma educação praticada para formação profissional e, uma outra
educação exercida para a formação intelectual e humanista. Consequentemente, a crítica gramsciana a este modelo
dicotômico de educação vai ser feita igualmente em relação a sua finalidade: “[...] a escola profissional destinava-se às
classes instrumentais, ao passo que a clássica destinava-se às classes dominantes e aos intelectuais” (GRAMSCI,
1982, p. 118).

26/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/aspectos_filosoficos_da_educacao_em_gramsci_uma_perspectiva_da_es.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.4-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



É importante ressaltar que a posição defendida pelo autor parte de suas observações frente ao formato italiano de
educação técnica profissional, de cunho eminentemente positivista e pragmático, reservado à classe trabalhadora. E,
em função deste tipo de formação manter-se-ia os trabalhadores submisso à expropriação capitalista. Do contrário, a
educação intelectual e humanista oferecido à burguesia italiana, está sim, designada a elite dominante. Com intenção
de preservar-se no governo e no controle da sociedade tradicional italiana, preenchendo as melhores funções e
cargos na administração e no comando do serviço público do Estado liberal-burguês.

A escola tradicional era oligárquica, pois era destinada à nova geração dos grupos
dirigentes, destinada por sua vez a tornar-se dirigente: mas não era oligárquica pelo seu
modo de ensino. Não é a aquisição de capacidades diretivas, não é a tendência a formar
homens superiores que dá a marca social de um tipo de escola. A marca social ê dada pelo
fato de que cada grupo social tem um tipo de escola próprio, destinado a perpetuar nestes
grupos uma determinada função tradicional, diretiva ou instrumental (GRAMSCI, 1982, p.
136).

Isso significa dizer que em Gramsci a execução do trabalho jamais deverá estar dissociada do processo educativo,
mas, adverte ele que esta forma de educação profissional não deve se basear no modelo de escola presente na Itália
de sua época. Observa-se que em termos gerais, este modelo não está muito distante da educação técnica prática
atualmente. Uma educação que apenas representa a manutenção de um protótipo sedimentador de divisão de
classes, em que a formação da maioria dos trabalhadores está sujeira a todo tipo de informação alienante, sob o
patrocínio da democracia liberal. Do outro modo, há de se construir uma escola que desenvolva as condições
necessárias: “mas em que cada ‘cidadão’ possa se tornar ‘governante’ e que a sociedade o coloque, ainda que
‘abstratamente’, nas condições gerais de poder fazê-lo” (GRAMSCI, 1982, p. 137).

Como resultado prático de suas análises e críticas ou modelo de educação profissional italiano, Gramsci (2001)
propõe outra alternativa: "escola unitária" em resposta ao dualismo que instituiu a escola pública voltada para a elite
burguesa, na Itália, uma outra escola pública, agora, claramente destinada à classe trabalhadora. Uma escala movida
por princípios, comuns, únicos e desinteressados.

Segundo Gramsci, o conceito “escola única” não pode está dissociado de uma perspectiva que rompa com o
paradigma tradicional educativo hierarquizado em função da classe social. Com efeito, o autor pretende delinear o
modelo da “escola única” para todos, onde a formação de todos esteja no mesmo nível. E que, igualmente prepare o
indivíduo para poder desfrutar em condições semelhantes à todas as mesmas oportunidades de trabalho. No que diz:
“[...] de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da capacidade de trabalhar
manualmente, e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual” (GRAMSCI, 2001, p. 33).

Quando Gramsci fala de objetivo “comum” o autor não pensa a escola como algo simplista, mas concebe “comum”
como um princípio que deverá permear a educação comum de todos, ou seja, uma escola onde todas as pessoas,
absolutamente todos tenham acesso: “[...] mas criar um tipo único de escola preparatória (primário-médio) que
conduza o jovem até os umbrais da escolha profissional” (GRAMSCI, 2001. p. 49).

Ao trazer sua percepção da escola “desinteressada” Gramsci propõe para a educação uma estrutura que valorize a
observação e a assimilação por parte do aluno. Isso, em consonância com seu passado cultural. Um saber histórico
acumulado ao longo da vida. Agregando também o conhecimento histórico das civilizações anteriores à sua, de onde
se originou a sociedade na qual está inserido. Em que, segundo Gramsci (2001, p. 46), “Aprendia-se para conhecer
diretamente a civilização dos dois povos, pressuposto necessário da civilização moderna, isto é, para ser e conhecer
conscientemente a si mesmo”. Isso significa dizer que a tese gramsciana defende o princípio a onde todo processo de
formação: que vai do infantil até pelo menos o ensino profissional, deve se basear em práticas pedagógicas,
“desinteressados”, facilitando uma educação humanista e universal.

De fato, nesse período, o estudo ou a maior parte dele deve ser (ou assim aparecer aos
discentes) desinteressado, ou seja, não deve ter finalidades práticas imediatas ou muito
imediatas, deve ser formativo ainda que “instrutivo”, isto é, rico de noções concretas
(GRAMSCI, 2001, p. 49).
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Como já exposto neste artigo, a ideia de “escola unitária” gramsciana está estruturada numa perspectiva de liberdade
humana e pela assimilação histórica intelectual. O autor se posiciona frontalmente contra a forma italiana de conduzir
a educação nos liceus, fase derradeira, anterior à chegada às universidades. Por sua vez, critica veementemente a
visão dogmática e autoritária dos liceus pela sua suposta auto-afirmação intelectual e emancipação moral. Segundo
Gramsci, seria justamente neste período de formação que a necessária convicção moral já deveria ter acontecido. Ao
que o autor critica esta conquista de maturidade moral pelo ato de ingressar nas universidades. Assim, esta derradeira
fase da “escola unitária” será o período no qual o aluno estudaria disciplinas que pudessem desenvolver seu intelecto,
sua autonomia e: “[...] é nela que serão recolhidas as indicações orgânicas para a orientação profissional” (GRAMSCI,
1982, p. 125).

Sobre esta questão o autor traz ainda a seguinte argumentação:

O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na ciência e na vida devem começar nesta
última fase da escola, e não deve ser mais um monopólio da universidade ou ser deixado
ao acaso da vida prática: esta fase escolar já deve contribuir para desenvolver o elemento
da responsabilidade autônoma nos indivíduos, deve ser uma escola criadora. [...] Assim,
escola criadora não significa escola de "inventores e descobridores"; ela indica uma fase e
um método de investigação e de conhecimento, e não um "programa" predeterminado que
obrigue à inovação e à originalidade a todo custo. Indica que a aprendizagem ocorre
notadamente graças a um esforço espontâneo e autônomo do discente, e no qual o
professor exerce apenas uma função de guia amigável, como ocorre ou deveria ocorrer na
universidade. Descobrir por si mesmo uma verdade, sem sugestões e ajudas exteriores, é
criação (mesmo que a verdade seja velha) e demonstra a posse do método; indica que, de
qualquer modo, entrou-se na fase da maturidade intelectual na qual se pode descobrir
verdades novas (GRAMSCI, 1982, p. 124-125).

Nesta sequência de estudo, para Gramsci, a “escola unitária” que busca desenvolver o amadurecimento intelectual do
indivíduo tem que estar necessariamente vinculada ao campo político e decididamente comprometida com as massas
populares. Da mesma forma ele elabora uma proposta de educação. Vai defender o total empenho das instituições
proletárias, entre as quais sindicatos e partidos, na organização de um modelo pedagógico para promover o processo
educativo das massas trabalhadoras. Uma educação que fosse capaz de gerar condições práticas e objetivas de um
pensamento libertador e emancipado em relação ao Estado burguês capitalista. Segundo Gramsci (2001, p. 36), para
que se possa edificar a verdadeira “escola unitária” terá a “[...] tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de
tê-los elevado a um certo grau de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática e a uma certa
autonomia na orientação e na iniciativa”.

Decerto, se pode inferir, com relação ao estudo até aqui realizado, que Gramsci lança fortes argumentos contra o
modelo de escola profissionalizante vivenciado por ele na Itália. Suas pesadas críticas ao modelo italiano, vão no
sentido de uma formatação educativa submissa à lógica do capital produtivo que só potencializa e solidifica o grande
hiato econômico existente entre os trabalhadores e a burguesia. Para Gramsci, como vimos acima, é uma ilusão
aceitar o ideário preconizado pelo Estado burguês liberal que, ao disponibilizar a formação profissionalizante, estaria
proporcionando a mesma condição de igualdade; tanto à educação, como ao acesso para todos. Através deste ato, a
elite burguesa tenta caracterizar uma suposta equidade de oportunidades com relação às condições de acesso ao
ensino. Elite esta, sabidamente detentora de uma formação universalista, humanista e intelectualizada. Ou, melhor
dizendo, um ensino modelado e estruturado para abastecer de novos quadros, ou seja, aqueles que se tornarão no
futuro os novos dirigentes do Estado burguês.

A multiplicação de tipos de escola profissional, portanto, tende a eternizar as diferenças
tradicionais; mas, dado que tende, nestas diferenças, a criar estratificações internas, faz
nascer a impressão de ter uma tendência democrática (GRAMSCI, 2001, p. 49).

Em contrário, a “escola unitária” e a escola “desinteressada”, defendida por Gramsci, não é de interesse do Estado
capitalista. Porque não está nos planos da burguesia defender valores éticos humanitários, bem como uma educação
universalista. Para o Estado burguês, não lhe caberia o papel de oferecer o mesmo tipo de formação a todos os
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“cidadãos”, pois, na nesta mesma condição de formação, eles poderiam acender e tornarem-se dirigentes, instituindo
uma nova hegemonia.

Entretanto, adverte Gramsci, o próprio Estado não tem intenção de camuflar tal ilusão, deixando à mostra esta
contradição.

Mas o tipo de escola que se desenvolve como escola para o povo não tende mais nem
sequer a conservar a ilusão, já que ela cada vez mais se organiza de modo a restringir a
base da camada governante tecnicamente preparada, num ambiente social político que
restringe ainda mais a “iniciativa privada”, no sentido de dar esta capacidade e preparação
técnico política, de modo que, na realidade, retorna-se às divisões em “ordens”
juridicamente fixadas e cristalizadas em vez de se superar as divisões em grupos: a
multiplicação das escolas profissionais, cada vez mais especializadas desde o início do
currículo escolar, é uma das mais evidentes manifestações desta tendência (GRAMSCI,
2001, p. 50).

Por sua vez, ainda que Gramsci acolha a determinação daqueles que governam o Estado liberal burguês em favor de
seus reais interesses classistas e excludentes, defender uma escola realmente para todos e uma educação
verdadeiramente pública é obrigação do Estado, mesmo nos parâmetros burgueses. Contudo, embora Gramsci
reconheça os interesses daqueles que ocupam o Estado em favor da classe dominante, defender a educação pública
é dever de uma sociedade democrática:

“Serviços públicos intelectuais: além da escola, nos vários níveis, que outros serviços não
podem ser deixados à iniciativa privada, mas – numa sociedade moderna – devem ser
assegurados pelo Estado e pelas entidades locais (municipais e provinciais)” (GRAMSCI,
2001, p. 187-188).

Isto posto, percebe-se uma clara compreensão gramsciana ao justificar que mesmo um Estado burguês pode ser de
fato um Estado democrático. Neste sentido, este Estado realmente democrático estaria persuadido em ofertar uma
educação e uma escola verdadeiramente pública para todos. Uma “escola unitária” e “desinteressada” de formação
técnica profissional baseada num ensino humanista, intelectual e universal histórico. Assim contextualizada nesta fala
de Gramsci:

A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a cargo
da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, que seja completamente
transformado o orçamento da educação nacional, ampliando-o de um modo imprevisto e
tornando-o mais complexo: a inteira função de educação e formação das novas gerações
torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente assim pode ela envolver todas as
gerações, sem divisões de grupos ou castas (GRAMSCI, 1982, p. 121).

A intenção de Gramsci, ao de defender esta perspectiva de um Estado democrático burguês, desloca-se no sentido de
fortalecer os anseios históricos das massas populares por uma escola única e comum, assegurando uma formação
que se posicione decididamente contra o ensino especialista e mecanicista da escola liberal burguesa. Uma escola
pública que garanta liberdade intelectual, fortemente vinculada à cultura do povo, negando radicalmente a cultura
enciclopedista, valorizando uma cultura que esteja associada à história vivida pela comunidade. Logo, uma cultura que
habilite a massa de trabalhadores no sentido de reconhecer o seu lugar no processo dialético histórico. E a partir daí
edificar a sua identificação classista.

Todavia a argumentação gramsciana sobre a “escola única” e pública parte da concepção e da formação dos novos
intelectuais, diretamente vinculados aos trabalhadores, como também, uma visão histórica cultural e da primazia das
massas populares na hegemonia deste processo. Gramsci (1892, p. 11) alerta para “que correspondem à função de
‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a sociedade e àquela de domínio direto".

Segundo o autor, para que a educação rompa com esta lógica será imprescindível o reconhecimento da própria
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cultura por parte da classe trabalhadora. Por consequente, surgiriam novas bases de educação comprometidas
radicalmente com os trabalhadores. Portanto, em concordância com Gramsci, o grande desafio das massas populares
é apoderar-se de sua própria cultura, em um saber contido e dialético nas lutas históricas. Agora, reeditadas pela
batalha travada na busca da autonomia dos intelectuais proletários em relação aos intelectuais da burguesia no
campo do Estado democrático capitalista.

Em conclusão, Antonio Gramsci, um dos ilustres representantes da filosofia contemporânea, tem contribuído através
de seus estudos sobre várias temáticas ligadas à educação, entre elas estão os conceitos de hegemonia, trabalho,
cultura e intelectual, sociedade, Estado, classe trabalhadora, que neste artigo foram abordados diretamente
vinculados à sua defesa de uma “escola unitária” e pública. Por estas relevantes contribuições, principalmente à
educação profissionalizante na compreensão de uma formação realmente emancipadora, este autor se faz presente
em qualquer estudo que retrate o papel da educação e principalmente a educação profissionalizante publica.

Este estudo percebeu que ao longo das argumentações uma temática torna-se central no pensamento de Gramsci, a
discussão sobre a relação da escola com a formação política dos trabalhadores. De algum modo, Gramsci descreve a
dialética histórica da classe trabalhadora como uma história de submissão, colocando-se na contramão da história
burguesa. Neste sentido, o autor vai apresentar como maneira de superação deste antagonismo histórico a
intervenção do intelectual orgânico pela sua postura crítica e transformadora desta realidade.

Gramsci encontra na práxis do novo intelectual o elo que conduzirá o processo hegemônico emancipador humano, na
medida em que se instale o agir concreto, contrário ao intelectual tradicional que exercita a teoria distante de uma
realidade prática. No que diz Gramsci (2001, p. 18): “[...] todos os homens são intelectuais, mas nem todos os homens
têm na sociedade a função de intelectuais”.

Partindo deste enfoque gramsciano, a educação, e, por conseguinte, a escola, nos moldes idealizados pelo autor, será
a via direta para a formação de um pensamento crítico, não desvinculado da análise cultural histórica, responsável
pela percepção autônoma da realidade.

A "escola unitária" proposta por Gramsci é uma escola da formação para o trabalho intelectual e físico, compreende o
ensino fora dos limites específicos. Investir na educação de um novo tipo de sujeito, na educação de um novo
intelectual que seja ao mesmo tempo especialista e dirigente, um intelectual que possa juntar a teoria com a prática,
ou ainda o saber político que o habilita, ao mesmo tempo, para ser governante. Uma educação para autonomia e
liberdade essenciais na sociedade ou qualquer forma de trabalho. Uma escola que busque igualmente como objetivo
educacional o desenvolvimento de valores humanistas, necessários na construção da autodisciplina intelectual e da
consciência autônoma. Princípios fundamentais para condução de uma boa formação na atualidade, como também na
práxis profissional e na vida em comunidade.

Em continuidade conclusiva, Gramsci aponta para a compreensão da educação tanto das novas gerações como as
gerações já crescidas em fluxo dialético. Em sua visão, todas as formações necessitam de conteúdos intelectuais e
culturais, o que se torna ainda mais relevante na modernidade, a onde a ciência precisa estar plenamente sintonizada
com o trabalho. E nesse contexto, de uma educação contínua e permanente é necessária a formação do novo
intelectual, também comprometido com este processo dialético de ensino, tornando-se um ativo militante no trabalho,
na política, na sociedade, enfim, onde estiver inserido.

Em suma, as teses de Gramsci estão postas radicalmente contra a lógica do lucro da competição capitalista, bem
como da ideologia obsessiva consumista, formas egoicas que só alimentam o individualismo selvagem burguês.
Propõe outras maneiras mais solidárias em que todos possam suprir suas carências básicas, através de um novo
modelo de conscientização em relação a posse dos bens. Priorizou em seus construtos a “escola unitária” e a
educação popular como via significativa das conquistas fundamentais, na perspectiva de uma sociedade mais justa.
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