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O filósofo italiano Antônio Gramsci, ao 

avaliar a questão da educação, entende que as 

lutas advindas de uma educação voltada para a 

formação da consciência crítica passam, 

necessariamente, pela articulação com as lutas 

de outras entidades representativas das classes 

desfavorecidas, onde acontece a disputa pelo 

poder. Assim sendo, o homem só é capaz de 

inferir de forma consciente e livre na cultura na 

medida em que se constrói nele a possibilidade 

de crítica e autocrítica. 

 

Crítica quer dizer precisamente aquela consciência do eu que 
Novalis definia como meta da cultura. Um eu que se opõe aos 
outros, que se diferencia, e que, tendo criado para si mesmo 
uma finalidade, julga os fatos e os eventos não só em si e para 
si, mas também como valores de propulsão ou de repulsão. E 
isso não pode ser obtido se também não se conhecem os 
outros, a história deles, a sucessão dos esforços que fizeram 
para ser o que são (...).  
Se é verdade que a história universal é uma cadeia de esforços 
que o homem fez para libertar-se dos privilégios, dos 
preconceitos e das idolatrias, não se compreende por que o 
proletariado – que quer acrescentar um outro elo a essa cadeia 
– não deva saber como, por que e por quem foi precedido, bem 
como o benefício que poderá extrair desse saber. (GRAMSCI, 
2004, p.60) 

 

Para Gramsci o trabalho está visceralmente ligado ao princípio 

educativo. É indiscutível a centralidade do trabalho industrial como elemento 

base de construção do novo homem, pois é a partir dele que este toma 

consciência de sua condição de exploração e subalternidade. Só então ele 

será capaz de mudar sua visão de mundo e começar a elaborar maneiras de 

livrar-se das amarras que o sistema ideológico dominante lhe impõe. Porém, 

segundo Gramsci, esta nova consciência não brota naturalmente, por geração 

                                                 
1
 Professor de Filosofia e Coordenador da revista Paideia. 



e evolução espontânea como ocorre na natureza, pois o homem não aparece 

pronto e à mercê do espontaneísmo da natureza, e sim ele é espírito e criação 

histórica. Dessa forma, é ao longo das várias experiências vividas dentro da 

cultura, feitas em longo prazo, é que a humanidade toma consciência do seu 

valor e trilha novos caminhos que dão uma resposta diferente daquela 

vivenciada pelas gerações anteriores. 

 

E essa consciência se forma não sobre a pressão brutal das 
necessidades fisiológicas, mas através da reflexão inteligente 
(primeiro de alguns e depois de toda uma classe) sobre as 
razões de certos fatos e sobre os meios para convertê-los, de 
ocasião de vassalagem, em bandeira de rebelião e de 
reconstrução social. (GRAMSCI, 2004, p. 58) 

 

No momento em que o homem adquire uma consciência crítica do 

mundo, não se permite mais ficar no marasmo e no imobilismo social. Sua 

conduta refletirá sua nova visão de mundo na luta contra aquilo que o oprime e 

o desumaniza, a saber, o despotismo da burguesia.  Toda revolução tem em 

seu bojo essa dinâmica configurada na capacidade de realização da crítica que 

penetra na cultura e transforma a sociedade. Gramsci cita como exemplo 

histórico desse modelo a Revolução Francesa que não nasceu apenas de 

construções teóricas elaboradas por intelectuais iluministas, mas foi, sobretudo 

uma necessidade de mobilização popular, sentida e percebida por todas as 

classes desprivilegiadas, que levou a consecução dos fatos. 

O movimento que gera a necessidade de uma nova hegemonia 

acontece quando há uma ruptura da infraestrutura com a superestrutura2, onde 

a classe dominante e dirigente não acompanha os avanços relacionados à 

economia e à cultura, precipitando a emergência de um novo bloco histórico. 

“Essa crise de hegemonia, que se define como uma crise de autoridade é, na 

realidade, uma crise de autoridade da classe dirigente, que passou a ser 

puramente dominante e, portanto, da ideologia tradicional, com a qual 

romperam as classes subalternas” (PORTELLI, 1977, P. 106). Porém, 
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acompanhando a intuição marxista, esta nova ordem não se efetivará sem que 

a sociedade política dominante exerça seu poder de coerção a fim de se 

manter hegemônica sobre a classe subalterna. Portanto se faz necessária 

organização e coesão suficiente para que a superação possa se estabelecer. 

É precisamente na organização e coesão de uma determinada cultura, 

ou seja, de uma determinada concepção de mundo que cada classe social, 

tanto as dominantes quanto as dominadas, tratam de produzir os seus 

intelectuais. Estes e as concepções produzidas terão papel fundamental na 

superestrutura na qual se localiza, entre outras, a educação escolar, conforme 

a elaboração de Gramsci que será discutida adiante. 

 

A escola exerce uma função primordial dentro deste contexto, visto que 

“o equilíbrio entre infra e superestrutura depende do processo ensino-

aprendizagem e, neste, a relação entre saber e fazer apresenta-se como 

fundamental” (MARTINS, 2000, p.13). Neste sentido Gramsci entende a escola 

como instrumento eficaz de mudança social na medida em que se possa fazê-

la cumprir com sua função de elevar a consciência do trabalhador através de 

um processo de decodificação da ideologia dominante. Ele não nega, com 

essa perspectiva, o papel de reprodutora das tensões dialéticas que alimentam 

a hegemonia econômica e ideológica da classe dominante, mas percebe que 

este tem sido o único modelo de escola que tem se oferecido às classes 

subalternas. Ao superar esse modelo as massas terão acesso a uma educação 

capaz de elevar o nível intelectual e ampliar a visão de sociedade, sem a qual 

o processo revolucionário torna-se subjetivamente mais difícil. Tal perspectiva 

estava de acordo com as intuições de MARX (2004) que propunha um modelo 

de educação progressiva onde o educando, dos 9 aos 18 anos tivesse acesso 



a uma educação intelectual, corporal e politécnica. Este conjunto de elementos, 

segundo Marx, elevaria a classe operária acima dos níveis das classes 

burguesas e aristocráticas. 

De qualquer forma, Gramsci defende que na relação entre burgueses e 

proletários os únicos que não tem direito a ignorância são esses últimos. Os 

burgueses, mesmo sendo ignorantes na sua maioria, possuem seus 

intelectuais orgânicos3 que garantem a manutenção do status quo. Porém “O 

problema da educação dos proletários é um problema de liberdade” (GRAMSCI, 

2004, P. 117). O autor tem consciência de que, para alcançar sua autonomia e 

enfim tornar-se “classe dirigente”, o proletariado deve exercer sua direção 

político cultural sobre o conjunto das forças sociais que, de uma ou de outra 

forma, dão sustentação ao sistema capitalista, e isto não pode acontecer sem 

uma organização que vá além das dimensões políticas e econômicas, mas que 

seja também uma organização de saber e de vontade, conseguida pela 

atividade cultural.  

 

A educação, a cultura, a ampla organização do saber e da 
experiência significam a independência das massas em face 
dos intelectuais. A fase mais inteligente da luta contra o 
despotismo dos intelectuais de profissão e contra as 
competências por direito divino está constituída precisamente 
pelo empenho no sentido de intensificar a cultura, de aprofundar 
a consciência. E esse empenho não pode ser adiado para 
amanhã, para quando formos politicamente livres. Esse 
empenho é ele mesmo liberdade, estímulo para a ação e 
condição para a ação (GRAMSCI, 2004, p.212). 

 

Para que de fato possa ser livre a classe operária precisa compreender 

a sociedade onde vive, conhecer o seu território nacional e finalmente tomar 

posse dos mecanismos de reprodução global do modelo econômico social com 

vistas para sua transformação. Neste processo, é demandado à classe 

trabalhadora não somente a resistência e negação da cultura dominante e de 

seus intelectuais, mas a produção de seus próprios intelectuais e de sua 

cultura. 
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