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1. Introdução. 

 

Este artigo tem a finalidade discutir as contribuições dadas por Gramsci acerca da 

educação para a classe trabalhadora. Deste modo abordam-se as temáticas mais 

relacionadas à questão da escola.  

Gramsci é um autor que tratou de tema como política, hegemonia, o papel do 

estado organizando um conjunto de reflexões sistemáticas e orgânicas a sua militância no 

Partido Socialista Italiano. Era um homem que pensava a relação Estado - Sociedade Civil 

não apenas pelo viés da política, o elemento da cultura assume um caráter fundamental em 

seus escritos, e é partindo desta compreensão que insere a discussão sobre a escola e a 

educação.  

A exposição deste texto será centrada em três questões: a primeira diz respeito ao 

rigor do pensamento de Gramsci com relação ao método materialista histórico dialético, 

uma vez que muitos de seus conceitos (a exemplo de guerra de posição e guerra de 

movimento) foram domestificados
1
 na academia criando uma espécie de versão light de 

Gramsci, cujo rigor metodológico esvaziou-se e passou a ser associado a outras matrizes 

teóricas. A segunda questão refere-se a concepção de Gramsci sobre a educação, da escola 

e da sociedade. Ao discorrer sobre a escola, é possível identificar na obra gramsciana que a 

questão da disciplina no processo educativo é uma questão central nas suas análises. Na 

terceira questão, busca-se comparar como no Brasil o pensamento educacional deste autor 

ganhou capilaridade entre os educadores marxistas através da concepção difundida de 

educação pela Pedagogia Histórico-Crítica. As reflexões deste autor no campo educacional 

                                                           
1
 O termo domestificação foi utilizada no artigo do Prof. Marcelo Badaró para explicar como Thompson e 

Gramsci foram domestificados na Universidade para obter uma melhor difusão e aceitação na formação de 

leitores de suas obras. Para aprofundamento desta leitura ver: (MATTOS, Marcelo Badaró. “E.P. Thompson 

no Brasil” in Outubro nº. 14. São Paulo, 2006.  

   



foram impulsionadas pela influência do Professor Dermeval Saviani e ganharam forma e 

conteúdo pela proposta da Pedagogia Histórico-Crítica.  

 

1. Gramsci e o rigor em relação ao método histórico dialético 

 

Gramsci foi um autor que analisou a sociedade capitalista de seu tempo 

processando com bastante rigor as transformações por ela vividas. Foi “nesta fase que 

produziu suas análises sobre o “americanismo e fordismo”, e por isso afirmou que “a 

hegemonia vem da fábrica e, para ser exercida, só necessita de uma quantidade mínima de 

intermediários profissionais da política e da ideologia” (1980, pp. 381-382). 

 A produção teórica de Gramsci encontra-se organizada nas bases fundantes do 

materialismo histórico dialético, junto a Marx, Engels e Lênin. Longe de representar uma 

versão menos crítica e radical a análise do estado capitalista e sobre sua superação através 

de outro modo de produção, o pensamento de Gramsci amplia, sem abandonar os 

princípios ético-políticos com base no materialismo histórico dialético, a concepção de 

estado compreendida por Marx, Engels e Lênin, no qual segundo estes o estado é uma 

estrutura coercitiva de classe.  

Na tese defendida por Martins (2008) o que o autor busca demonstrar é que há 

uma continuidade do pensamento de Gramsci com relação ao pensamento de Marx, e não 

uma ruptura. O autor consegue apresentar que há um nível de ortodoxia na epistemologia 

gramsciana que guarda relevante rigor com relação ao marxismo originário, visto como 

uma filosofia da transformação ou como conceituou Gramsci, filosofia da práxis. Deste 

modo, Martins (idem) argumenta que a teoria do conhecimento de Gramsci não apresenta 

rupturas em relação ao método do materialismo histórico e dialético: 

Gramsci promoveu uma adequação à luta política à nova realidade econômica e social, 

validando e legitimando o embate no campo cultural e ideológico para superação do 

modo de produção capitalista. Isso é uma inovação no âmbito marxista, mas não 

representa um abandono da parte de Gramsci da visão marxiana de que o Estado é um 

aparelho de classe e, como não poderia deixar de ser, expressa em suas estruturas e em 

suas ações político-ideológicas e burocrático-legais-institucionais as relações materiais 

de produção (2008, p. 184).  

 

Gramsci estabeleceu um método para a luta em busca da superação da realidade 

capitalista, a este se refere o termo guerra de posição para designar uma batalha de 

hegemonia dentro da sociedade civil.  Essas ideias são desenvolvidas no Caderno 12, no 

qual consta a preocupação com a escola, sendo esta portadora por excelência da contra-

hegemonia do intelectual orgânico.  



O conceito de hegemonia tem como princípio a obtenção da direção ideológica e 

cultural de uma classe sobre a outra na busca de um consenso para que a hegemonia possa 

ser mantida e sustentada através da concepção de mundo de uma classe sobre as outras 

classes. Para Gramsci toda relação de hegemonia é necessariamente uma relação 

pedagógica.  

 Para Martins (idem) o conceito de guerra de posição enriquece a elaboração 

marxiana sobre a luta social e também a ciência política contemporânea. Deste modo, 

conforme destaca o autor (ibdem) a luta pela conquista do poder não se resume a tomá-la 

em um só golpe, ou seja, mediante uma guerra de movimento.  

Contudo, é necessário frisar que o conceito de guerra de posição foi um dos mais 

utilizados para forjar discursos reformistas e domestificar o pensamento de Gramsci em 

relação à crítica a sociedade capitalista e sua superação através de um novo tipo de 

sociedade.  

Conforme aponta Paolo Nosella (1992), o pensamento gramsciano avançou nas 

Universidades brasileiras por volta da década de 1970, após ter se firmado primeiramente 

nas Universidades francesas:  

A moda gramsciana pegou alimentada também pela concepção revolucionária de 

Gramsci para o qual – se dizia – a “guerra de posições” estaria substituindo a “guerra de 

movimento”. Teoria bem adequada para a esquerda brasileira que saía fortemente 

mutilada da experiência das guerrilhas. Essa teoria revolucionária chegou inclusive a 

forjar uma imagem de Gramsci “humanista”, de um revolucionário diferente e até bem 

comportado. Em certos círculos, Gramsci adquiriu também os contornos de um 

“educador” no sentido restrito do termo (NOSELLA, 1992, p. 4).  

 

 

As constatações de Nosella (ibdem) acerca da inserção do pensamento de Gramsci 

no Brasil colaboram para fortalecer a necessidade de desenvolvimento da primeira questão 

deste artigo, qual seja, a de demonstrar através dos estudos de Martins (idem) que há um 

incisivo rigor metodológico do pensamento político e educacional de Gramsci com relação 

ao materialismo histórico dialético. Portanto, se houve uma pulverização de uma imagem 

de um Gramsci bem comportado por ter criado novas estratégias de luta para esquerda e 

que por isso teria abandonado o método marxiano, é possível que esta imagem tenha sido 

fortalecida nas inúmeras interpretações que se fazem deste autor no Brasil.  

 

2. Gramsci e as contribuições para pensar a formação humana  

É importante considerar que a estrutura dos cadernos do cárcere constitui-se de 

notas de leituras, esboços de ensaio realizados pelo autor. As referências às questões 



educacionais e à escola estão mais organizadas no Caderno especial, o de n.12, que se 

completa com a leitura do Caderno n.22 (Americanismo e Fordismo) e do n.11 

(Introdução à Filosofia) que contribuem para melhor fundamentar sua conceituação da 

Escola Unitária. Também é possível encontrar em algumas Cartas do Cárcere críticas ao 

método espontaneísta. 

A compreensão de Gramsci sobre a educação apresenta uma perspectiva muito 

avançada, embora seus escritos datem no início do século XX, é possível relacioná-lo de 

modo muito atual a conjuntura em que está inserida a escola de hoje, a que pese a 

pulverização das pedagogias espontaneístas que ganharam notoriedade nestes espaços, 

entre elas grande destaque a pedagogia das competências.  

Inúmeras anotações sobre a questão educacional encontram-se no Caderno 12, é 

nele que  Gramsci ao refletir o princípio educativo do trabalho elabora uma crítica a escola 

tradicional, ao modo abstrato como a escola tem se organizado e tem tratado a ciência. 

Também realizou muitas críticas, como veremos a seguir, aos métodos pedagógicos 

esponteneístas-naturalistas rousseaunianos e aos métodos diretivistas-profissionalizantes.  

No que se refere ao método pedagógico que Gramsci buscou elaborar com 

originalidade após superar o conflito entre o método espontaneísta e o autoritarismo, 

Manacorda (1990) expõe que ele teceu críticas veementes a escola jesuítica e as influências 

da pedagogia rousseauniana: 

Gramsci assinala, portanto, em relação ao autoritarismo jesuítico, uma distância bem 

maior que em relação ao libertarismo rousseauniano; se não se avalia devidamente essa 

distância, elimina-se toda possibilidade de entender seriamente a austera concepção 

pedagógica gramsciana que, entre os dois riscos opostos do espontaneísmo e do 

autoritarismo, procura elaborar uma concepção original (1990, p. 75).  

 

Sobre as críticas que tece em relação à pedagogia moderna, Gramsci destaca que é 

necessário investigar alguns de seus princípios históricos:  

Não se levou em conta que as idéias de Rousseau são uma violenta reação contra a 

escola e os métodos pedagógicos dos jesuítas e, enquanto tal, representam um 

progresso: mas posteriormente formou-se uma espécie de igreja, que paralisou os 

estudos pedagógicos [...] A “espontaneidade” é uma dessas involuções: quase se chega a 

imaginar que o cérebro do menino é um novelo que o professor ajuda a desnovelar. Na 

realidade, toda geração educa a nova geração, isto é, forma-a; A espontaneidade, se 

analisada, torna-se cada vez mais problemática. [...] A escola única, intelectual e 

manual, tem ainda esta vantagem: a de colocar o menino em contato, ao mesmo tempo 

com a história humana e com a história das “coisas”, sob o controle do professor 

(Gramsci, v. 2, pp. 62-63, 2001).  

 



  Muito embora, não seja usual ser destacado nas produções sobre educação que 

pesquisam sobre o pensamento de Gramsci a sua abordagem  rígida e disciplinar sobre o 

modo como deve ser desenvolvido o processo de formação humana, é possível encontrar 

estas análises nas Cartas do Cárcere quando versa sobre a educação de sua sobrinha Mea e 

nos apontamentos sobre educação realizados nos Cadernos. Nestes escritos, o autor deixa 

claro seu posicionamento sobre as pedagogias espontaneístas, colocando abertamente 

favorável a um processo educativo que tenha direção “inflexivelmente rígida e firme, 

embora exercida de modo afetuoso e amoroso” (Carta do Cárcere, v. 1, p. 439, 2005). 

Sobre este rigor metodológico expressado por Gramsci, Manacorda (idem) sintetiza bem: 

[...] são diversas as sugestões relativas ao conteúdo desse estudo, mas é idêntica a 

exigência de rigor e de severidade, o que corresponde a seu modo pessoal de ser: “saber 

tirar leite de pedra”, saber refletir e produzir intelectualmente até mesmo nas condições 

de inércia e de isolamento (ibdem, p. 59). 

 

  Gramsci apresentou inúmeras preocupações metodológicas revestidas de caráter 

ideológico-político e histórico, preocupado com a superação do homem-massa em 

substituição ao homem-coletivo
2
. Deste modo, parece que ele consegue chegar “a 

alternativa de fundo de seus anos mais maduros, entre a escola humanística e a escola 

unitária do trabalho, o problema de conciliar o rigor metodológico próprio da fábrica e a 

abertura mental própria da exigência humanística” (Manacorda, idem, p. 67).  

 Gramsci sugere uma formação unitária garantida por meio da integração entre 

ciência e trabalho. Esta integração está na base da proposição gramsciana, cuja proposição 

toma o trabalho como princípio educativo, identificando-o como espaço do trabalho 

diretamente produtivo: 

 
A tendência atual é a de abolir qualquer tipo de escola “desinteressada” (...) a crise terá 

uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única inicial de 

cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o 

desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual (GRAMSCI, 2000a, p. 32). 

 

Para Gramsci o homem se produz enquanto homem a partir do trabalho, e as 

práticas sociais são todas práticas que convivem com a linguagem da ciência. Isso significa 

que ao mesmo tempo em que se produz trabalho se produz cultura, e também se produz 
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 O “homem massa” não possui clara consciência do significado de sua própria ação e não avalia criticamente 

sua forma de participação no processo histórico; pensa de modo desagregado e assistemático, assumindo 

como sua uma concepção de mundo em que predominam elementos da concepção de mundo imposta pela 

classe que detém o poder, o que impede de agir de modo crítico e coerente [...] A consciência fragmentada 

do” homem-massa, leva-o, como já referido, a possuir uma concepção de mundo imposta pelo mundo 

exterior e assumida sem crítica [...] (Rummert, 2007, pp. 15-16). 



ciência, ou melhor, a partir do trabalho, ou dessa proposição entre trabalho e cultura vai se 

elaborando ciência. Portanto, parece apropriado afirmar que Gramsci, ao propor o princípio 

do trabalho como articulador entre cultura e ciência, evidencia que o trabalho se institui 

como princípio educativo. O trabalho industrial moderno é tomado como princípio 

educativo fundamental, pois para o autor o trabalho seria o elemento integrador entre 

cultura e ciência, e por essa razão deveria orientar todo o processo educativo no âmbito da 

escola.  

Gramsci (2000, p.18) esclarece no Caderno 12 a sua concepção acerca do trabalho 

como princípio educativo: “qualquer trabalho físico, mesmo no mais mecânico e 

degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um mínimo de atividade 

intelectual criadora”. Com esta contribuição, o autor, como já citado anteriormente, aponta 

para a dupla dimensão do trabalho, ou seja, o trabalho ainda que seja alienado fornece 

subsídios para a atividade intelectual, essa por sua vez, demonstra a capacidade 

emancipadora da dimensão do trabalho.  

A defesa de Gramsci sobre escola aparece vinculada a idéia de que o 

“entrelaçamento entre ciência e trabalho cria necessidade [...] de uma escola clássica, mas 

de uma cultura nova e diferente, ligada à vida produtiva” (Manacorda, 1990, p. 153). Para 

Gramsci (2000a) a revolução necessita ser cultural na forma de pensamento, analisar os 

partidos políticos, onde a educação é a base material, o princípio que dialoga com o 

trabalho e a cultura. Ainda no Caderno 12, o autor demonstra preocupação com a escola, 

sendo esta portadora por excelência da contra-hegemonia do intelectual orgânico.  

 O Intelectual Orgânico é fundamental na construção de certa hegemonia de uma 

classe social. Desse modo, aparece a importância da escola, como o local onde se formam 

as diferentes categorias de intelectuais. Gramsci (2000a) esclarece que o homem não deixa 

o intelectual, isto é, pensar e agir, mas nem todos na sociedade exercem o papel de 

intelectuais. Desse modo Gramsci (2000a) afirma: 

A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta linha: escola única 

inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre de modo justo o 

desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente (tecnicamente, 

industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. (p. 33). 

 

A Escola unitária, mencionada por Gramsci (2000a) organiza-se a partir do  

princípio educativo do trabalho
3
. Para superar o modelo dual estabelecida pela divisão da 

                                                           

3
 Para Gramsci o trabalho  é princípio educativo que “conforma”, tanto para um “conformismo imposto” que 

sustenta a permanência da sociedade de classes, tanto quanto para um “conformismo dinâmico, um 



escola clássica e escola profissionalizante, o autor propõe a escola unitária desinteressada 

porque não é orgânica ao capitalismo. Unitária, única, no sentido de união entre ciência e 

trabalho, cultura e trabalho, técnica e trabalho.  

Com esses estudos pode-se observar que Gramsci dialoga com a dupla dimensão 

do trabalho na sociedade capitalista, como emancipação e alienação da vida. Porém, a 

dimensão ontológica do trabalho fundamenta as proposições de Gramsci quando se refere 

ao trabalho como princípio educativo. O trabalho e a produção para Gramsci são o ponto 

de referência para reestruturação das instituições intelectuais e morais, e entre estas se 

encontra em primeiro lugar a escola.  

 

3. Gramsci e as influências nas formulações da Pedagogia Histórico-crítica 

 

As reflexões e as críticas de Gramsci acerca dos métodos pedagógicos 

espontaneístas e diretivismo não foram esquecidos naquele momento histórico do início do 

século XX, porque a influência significativa destas pedagogias pautadas no lema aprender 

a aprender associadas a escola nova e  foram calorosamente revigoradas na década de 1990 

ganhando expressão abrangente no meio educacional brasileiro. Cita-se como exemplo, as 

escolas da rede pública neste período abusaram do uso não somente da terminologia, mas 

também da metodologia da pedagogia das competências, baseada nos princípios ativos 

construtivistas, muito difundia no Brasil por Philippe Perrenoud e incorporada nas 

diretrizes curriculares de todos os níveis da fase escolar.  

Porém, as críticas ao método espontaneísta e ao diretivismo não se limitaram aos 

escritos de Gramsci e a sua influência também  não se limitou à Itália. Suas concepções 

foram difundidas no Brasil a partir do final da década 1970. No Brasil, o primeiro espaço 

institucional que se abriu para o estudo sistemático da obra de Gramsci, no campo da 

educação, ocorreu no primeiro semestre de 1978, com a 1.ª turma de doutorado em 

‘Filosofia da Educação’ da PUC-SP, com a disciplina ‘Teoria da Educação’, assumida, a 

                                                                                                                                                                                
“conformismo proposto” que busca a formação do “homem novo” (Manacorda, 1990). O trabalho, portanto, 

tem caráter educativo porque constrói, afirma ou “modifica o ser social em qualquer sociedade, independente 

da direção política. Para Saviani (2007) o trabalho é inevitavelmente sempre um processo educativo, em 

qualquer sociedade, inclusive na sociedade capitalista, porque em qualquer sociedade o homem está 

produzindo sua existência. Para o autor (idem) o trabalho é princípio educativo, pois o homem não nasce 

homem, ele se forma homem, o processo de produção realizado pelo homem é, ao mesmo tempo, a formação 

do homem, é um processo educativo, no qual ele aprende a produzir sua própria existência. 

 



pedido dos alunos, por Dermeval Saviani, que organizou sua programação em torno da 

obra de Gramsci: O objetivo era estudar Gramsci para ver em que medida suas reflexões 

ajudam a compreender melhor os problemas da educação brasileira (Paiva, Nunes, 2010). 

O livro Escola e Democracia (1983), sem dúvida é o divisor de águas na 

formulação das concepções pedagógicas na educação brasileira, ele demarca a discussão 

no campo educacional no que se refere a função dialética da escola, a produção social do 

saber, os métodos educacionais, a função política da escola e do educador, ele nos propõe 

reflexões oportunas até hoje.  

Uma questão que é pontual na obra de Saviani é a questão escolar, tal qual podemos 

observar em Gramsci, nos cadernos aqui já apontados. Uma preocupação que nos parece 

ser comum em ambos foi a crítica ao espontaneísmo, que dá origem ao que hoje 

denominamos de escolanovismo e que ganhou outras traduções mais contemporâneas, mas 

que apenas forjam elementos pedagógicos antigos, que ao invés de traduzirem novas 

propostas educacionais reatualizam velhos emblemas, as pedagogias do lema aprender 

aprender .  Na obra Escola e Democracia, uma das teses defendidas por Saviani é a de que 

quanto menos se falou em democracia no interior da escola mais ela esteve articulada com 

a construção de uma ordem democrática, e quando mais se falou em democracia no interior 

da escola menos ela foi democrática. A última análise ele se referiu as idéias difundidas 

pela Escola Nova, no qual esta defendia uma democracia com restrições, a democracia 

burguesa, como meio apenas de recompor sua hegemonia, a hegemonia burguesa, este 

aspecto é evidente na argumentação abaixo: 

[...] se essa escola não está funcionando bem, é preciso reformar a escola. Não basta 

quantidade, não adianta dar escola para todo mundo desse jeito. E surgiu a Escola Nova, 

que tornou possível, ao mesmo tempo, o aprimoramento do ensino destinado às elites e 

o rebaixamento do nível de ensino destinado às camadas populares (1983, p. 57). 

 A inserção da Escola Nova no Brasil de deu a partir da década de 1930, onde 

naquele momento ser progressista passou a ser relacionado a ser escolanovista (Saviani, 

1983). Houve um refluxo dos movimentos educacionais e sociais de origem anarquista, 

socialista, marxista e todos os que na época representavam o significado do “ser” 

progressista em educação, somaram esforços para fortalecer o “credo” escolanovista 

(Saviani, 1983).  



A centralidade da crítica em torno do movimento escolanovista por Saviani foi o 

forjamento por parte deste movimento da defesa de uma escola mais democrática, 

entendida como um “tratamento diferencial, a partir das diferenças individuais”. Deste 

modo a Escola Nova com vistas a superação da Escola Tradicional, buscou deslocar o eixo 

da questão pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o 

psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos pedagógicos; do 

professor para o aluno; do esforço para o interesse; da disciplina para a espontaneidade; 

do diretivismo para o não-diretivismo; da quantidade para a qualidade [...] trata-se de uma 

teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a 

aprender. A crítica central de Saviani, também é uma questão central para Gramsci, no 

qual ambos manifestam uma grande preocupação acerca da “elevação cultural das massas” 

e por consequência, a “elevação do nível político das massas”. Neste aspecto Gramsci 

reconhece e ratifica a importância da figura humana mais experiente no processo de 

mediação e produção social do saber: 

Onde quer que exista um grupo de companheiros, deve surgir uma escola de partido; 

elementos mais velhos e mais experientes dever ser os instrutores dessas escolas, 

participar sua experiência aos mais jovens, contribuir para elevar o nível cultural das 

massas. Claro, não é através desses meios pedagógicos que o grande problema histórico 

da emancipação espiritual da classe operária poderá ser resolvido; mas não é a solução 

utopista desse problema que estamos propondo [...] Queremos formar companheiros 

operários capazes de um trabalho prático e não apenas de gritar “Viva a revolução” 

(Gramsci, trad. Nosella, 1992, p.55).  

A preocupação de Gramsci, tal qual incorporou Saviani nas reflexões produzidas na 

obra Pedagogia Histórico-crítica, incidem na especificidade da escola como espaço de 

formação cultural da classe trabalhadora, na transmissão dos instrumentos de acesso ao 

saber elaborado com destaque para a valorização do ato de ensinar, seguido de rigor e 

disciplina na produção social do saber, formação dos dirigidos para serem dirigentes. Neste 

sentido, é preocupação de Saviani retomar na sua obra algo que é óbvio - mas que parece 

que se tornou esquecido ou há um esforço por parte das correntes pedagógicas do aprender 

aprender em produzir o efeito do esquecimento - destacar a função do trabalho educativo: 

[...] a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da 

natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e 

coletivamente pelo conjunto dos homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de 

um lado, a identificação dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos 

indivíduos da espécie humana para que eles se tornem humanos e, de outro lado e 

concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas para atingir esse objetivo 

(ibdem, p. 13). 



Conforme apontado, a Escola tem por função produzir em cada indivíduo singular a 

humanidade produzida historicamente, sem descuidar da forma como este saber será 

socializado, o processo pedagógico um lado, a identificação dos elementos culturais que 

precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que eles se tornem 

humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das formas mais adequadas 

para atingir esse objetivo (ibdem, p. 13). tem que realizar o ponto de partida e o ponto de 

chegada (Saviani, 2004). Corroborando com este autor (idem) Manacorda (1990, p. 125) 

lembra: “Gramsci coloca a escola no centro da dupla ação da hegemonia (com relação aos 

intelectuais e às massas), sublinhando a importância que um programa escolar e um 

princípio educativo têm para o êxito dessa ação”. Para Gramsci (2000b) a ação deve ser 

marcada pelo compromisso de formar o trabalhador  “ como pessoa capaz de pensar, de 

estudar, de dirigir ou de controlar quem dirige”. 

Considerações Finais: 

 As questões expostas a partir do trabalho de Martins (2008) evidenciam de modo 

contundente que há uma continuidade da obra de Gramsci em relação a teoria marxiana, 

deste modo os seus escritos sobre educação buscam a mesma fundamentação teórico-

metodológica marxiana, sem desvirtuar do seu caráter ético-político.  

 Do mesmo modo, através da apresentação de várias passagens nas obras de 

Gramsci e de Saviani é possível afirmar que o segundo autor incorporou inúmeras 

reflexões acerca da produção sobre escritos de educação dos Cadernos dos Cárceres para 

compor a formulação de uma Pedagogia Histórico-crítica, buscando superar a pedagogia 

que dá centralidade ao tratamento individual e as diferenças, por uma outra pedagogia 

preocupada na “igualdade essencial entre os homens [...] a igualdade em termos reais e não 

apenas formais (Saviani, idem).  

 Em tempos de pragmatismo pedagógico, difundida como alternativa mais rápida e 

eficiente para formação da classe trabalhadora é necessário reverter a farsa que propaga a 

defesa da aprendizagem espontânea, a partir de saberes práticos e de saberes da 

experiência, no qual é mais relevante aprender a aprender do que realmente aprender os 

conteúdos que foram historicamente produzidos pela humanidade. Neste sentido, nada 

melhor do que finalizar esta reflexão com dois aforismos dos autores (Saviani e Gramsci) 

sob qual desenvolvemos esta análise: “é necessário curvar a vara em outra direção” e 

com isto evitar as metamorfoses permanentes de recomposição dos mecanismos de 



manutenção da hegemonia por parte dos dirigentes e superar “às formas irracionais da 

propaganda, resistam a demagogia e salvem o futuro (Gramsci, p. 182, 1978). 
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