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Resumo 

O artigo explora a categoria Escola Unitária como base de compreensão da proposta educacional de Gramsci,
fazendo uma conexão com seus escritos e construindo pontos de partidas para os que se aventuram no campo da
Educação,  tentando,  diante  das  estruturas  colocadas  por  ele,  produzir  eixos  temáticos  para  as  matérias  de
Filosofia  e  Sociologia,  constituindo reflexões  à  respeito  de  uma escola  com bases  em uma formação  mais
humanizada do indivíduo que está inserido no mundo escolar, mas que se relaciona em sociedade.
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Abstract

The article  explores  the  category  Unity School  as  a  basis  of  understanding  of  the  educational  proposal  of
Gramsci. Trying to make a connection with his writings and building starting points for those who venture into
the field of Education, trying on structures  placed by it,  produce themes for the subjects of Philosophy and
Sociology for reflection of a school with bases in a more humanized formation of this being that is inserted in the
school world, but that relates to society.

Keywords: Unity School, philosophy, sociology.

Introdução

No que se pense, fale, estude e coloque como ação prática no campo da educação,

o cenário e perspectivas  futuras não nos apresenta algo animador, e,  ao mesmo tempo,  é

impossível vislumbrar caminhadas para uma construção de uma sociedade humanizada que

não passe pela escola. Os bons olhos que colocamos sobre a escola que almejamos por pacto

cultural, com a ajuda da sociedade da informação, cria em nós a ideia da educação como meio

de sucesso pessoal. A escola que temos vivenciado realmente é olhada com desdém, porque

ela não parece fornecer condições mínimas para enfrentar esta época de transição que traz

insegurança na qual nos encontramos. Fase esta, fruto de medidas particulares e casuísticas,

que está ocasionando a desesperança no coletivo e plural mundo social,  inclusive  na própria

escola.

*Licenciado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Especialista em Políticas e Gestão da
Educação Profissional pelo Instituto Federal de Goiás e Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Sociolo-
gia da Universidade Federal de Goiás.
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 Nossa  realidade  fixa  é  de  uma escola  que,  a  cada  dia,  merece  críticas,  embora  a

história  nos  faça  refletir  que  o  papel  da  escola,  na  construção  da  humanidade,  é  de

transmissora  de  conhecimento  das  gerações  passadas  para  as  gerações  presentes,  como

perpetuação da espécie e sobrevivência. Isso faz com que seja necessário se debruçar sobre as

mesmas para que se possa caminhar em busca do melhor fruto plantado por esta escola para a

constituição  de  uma  escola  de  qualidade,  democrática,  de  massas,  universal,  pública  e

gratuita,  ou seja,  humana em todos os sentidos. Nos alicerces desta proposta,  buscamos o

italiano Antonio Gramsci, talvez o marxista que tem um peso enorme no tema aqui abordado,

pois as reflexões feitas sobre a escola por ele trazem um fio condutor se trabalhado com as

práticas que direcionam este estudo. 

 Em 8 de novembro de 1926, a polícia italiana prendeu Gramsci e o levou à prisão

romana de  Regina  Coeli.  Posteriormente,  ele  seria  condenado a  5 anos de confinamento.

Durante a prisão, escreveu ensaios sobre  literatura e  teoria política, publicados em jornais

operários e  socialistas.  No Brasil,  uma parte  desses textos foi  publicada no livro  Escritos

políticos.  Do período  passado no cárcere,  há  duas  obras:  as  Cartas  do  cárcere,  contendo

mensagens  escritas  a  parentes  ou  amigos  e  que  foram  posteriormente  reunidas  para

publicação, e os 33 Cadernos do Carceres.1

A Escola Unitária

Gramsci queria entender melhor uma realidade que ele via de maneira diferente ao

lado de teorias que tentavam responder sua realidade. Pensava, fazendo novas reformulações

ou construções  das  mesmas,  ser  possível  formular  uma estratégia  melhor  de luta  para  os

trabalhadores. Recorreu à dialética que vinha de Hegel e Marx, refletindo o que se passava na

estrutura social. O Estado se modificou e não poderia mais ser compreendido apenas como

expressão da sociedade política: em seu núcleo, se fecundava um espaço específico, que seria

a sociedade civil, lugar dos interesses organizados e das lutas pela hegemonia dos sujeitos,

dos intelectuais, da escola, da organização e da cultura. 

Pegaremos como eixo fundante a perspectiva de escola unitária  proposta pelo italiano

Antonio  Gramsci,  na  qual  o  trabalho  é  tido  como  princípio  educativo  embora  não  se

1 Dados retirados da introdução do Volume 1 do livro Cadernos do Cárcere de Gramsci
publicados no Brasil, em edição de Carlos Nelson Coutinho (com a colaboração de Luiz
Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira), pela Editora Civilização Brasileira.  (Ca-
dernos do cárcere, vol. 1, tradução de Carlos Nelson Coutinho, Rio de Janeiro, Civiliza-
ção Brasileira, 2000).
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assemelhe  totalmente com ela,  dada as especificidades  da realidade  brasileira  e do tempo

histórico em que vivemos: 

A escola unitária deveria corresponder ao período representado hoje pelas escolas
primárias e médias, reorganizadas não somente no que diz respeito ao conteúdo e ao
método de  ensino,  como também no que  toca  à  disposição  dos vários  graus  da
carreira escolar. O primeiro grau elementar não deveria ultrapassar três-quatro anos
e, ao lado do ensino das primeiras noções “instrumentais” da instrução (ler, escrever,
fazer contas, geografia, história), deveria desenvolver notadamente a parte relativa
aos “direitos e deveres”,  atualmente negligenciada, isto é, as primeiras noções do
Estado e da  sociedade,  como elementos  primordiais  de uma nova concepção  do
mundo  que  entra  em  luta  contra  as  concepções  determinadas  pelos  diversos
ambientes sociais tradicionais, ou seja, contra as concepções que poderíamos chamar
de  folclóricas.  O  problema  didático  a  resolver  é  o  de  temperar  e  fecundar  a
orientação dogmática que não pode deixar de existir nestes primeiros anos. O resto
do curso não deveria durar mais de seis anos, de modo que, aos quinze–dezesseis
anos, dever-se-ia poder concluir todos os graus da escola unitária (GRAMSCI, 1991,
p. 122).

Este  pequeno  trecho  pertence  à  obra  Os intelectuais  e  a  organização  da  cultura,

lembrando que Gramsci não publicou em vida nenhum livro.  A proposta deste trabalho é

refletir sobre a construção de parâmetros para que, dentro desses graus da carreira escolar,

possamos pensar o papel da Sociologia e da Filosofia no desenvolvimento da escola e desse

ser em formação, pois

Um ponto importante, no estudo da organização pratica da escola unitária, é o que
diz respeito à carreira escolar em seus vários níveis, de acordo com a idade e com o
desenvolvimento intelectual-moral dos 'alunos e com os fins que a própria escola
pretende  alcançar.  A escola  unitária  ou  de  formação  humanista  (entendido  este
termo, "humanismo", em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) ou de
cultura geral  deveria  se propor  a  tarefa  de inserir  os  jovens  na atividade  social,
depois  de  tê-los  levado  a  um certo  grau  de  maturidade  e  capacidade,  à  criação
intelectual e prática e a uma certa autonomia na orientação e na iniciativa. A fixação
da idade escolar obrigatória depende das condições econômicas gerais, já que estas
podem obrigar  os  jovens  a  uma  certa  colaboração  produtiva  imediata.  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.  Mas  esta
transformação da atividade escolar requer uma ampliação imprevista da organização
prática da escola, isto é, dos prédios, do material científico, do corpo docente etc. O
corpo docente, particularmente, deveria ser aumentado, pois a eficiência da escola é
muito maior  e  intensa quando a relação  entre professor  e  aluno é menor, o que
coloca  outros  problemas  de  solução  difícil  e  demorada.  Também  a  questão  dos
prédios não é simples, pois este tipo de escola deveria ser uma escola-colégio, com
dormitórios,  refeitórios,  bibliotecas  especializadas,  salas  aptas  ao  trabalho  de
seminário etc. Por isso, inicialmente, o novo tipo de escola deverá ser – e não poderá
deixar de se-10 –  própria de grupos restritos, de jovens escolhidos por concurso ou
indicados, sob sua responsabilidade, por instituições idôneas (Idem, p. 120).
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A escola pública, defendida aqui por Gramsci, acabou sendo “contaminada” pelo interesse do

capital  e buscando a mesma finalidade da escola privada,  conseguir aprovados no Enem2:

novo método celetista de condução desse jovem as universidades é inserção no mercado de

trabalho. 

Gramsci chama atenção para uma crise da escola, o que ele denomina “progressiva de-

generescência”. Isso significa que, as escolas de tipo profissional, isto é, preocupadas em sa-

tisfazer interesses práticos imediatos, passavam a predominar sobre a escola formativa imedi-

atamente, com desinteresse, colocando de cabeça para baixo toda a estrutura que prevalecia

anteriormente. Este novo tipo de escola, trazia à tona muitos elementos progressistas, porém,

colocava uma democracia fraca  e acabava perpetuando e reproduzindo as diferenças sociais. 

Diante dessa realidade, Gramsci defendia a criação um tipo único de escola preparató-

ria (primária-média) que conduziria o jovem até a porta de entrada da escolha profissional,

formando-o, durante este meio tempo, como pessoa capaz de pensar, de estudar, de dirigir ou

de controlar quem dirige. O objetivo era

abolir qualquer tipo de “escola desinteressada” (não imediatamente interessada) e
“formativa”, ou conservar delas tão-somente um reduzido exemplar destinado a uma
pequena elite de senhores e de mulheres que não devem pensar em se preparar para
um  futuro  profissional,  bem  como  a  de  difundir  cada  vez  mais  as  escolas
profissionais especializadas, nas quais o destino do aluno e sua futura atividade são
predeterminados. A crise terá uma solução que, racionalmente, deveria seguir esta
linha:  escola  única  inicial  de  cultura  geral,  humanista,  formativa,  que  equilibre
equanimente  o  desenvolvimento  da  capacidade  de  trabalhar  manualmente
(tecnicamente,  industrialmente)  e o desenvolvimento das capacidades de trabalho
intelectual. Deste tipo de escola única, através de repetidas experiência de orientação
profissional, passar-se-á a uma das escolas especializadas ou ao trabalho produtivo.
(GRAMSCI. 1991, p. 118).

O  autor  chama  a  atenção   a  dualidade  entre  a  formação  científica  e  humanista

destinada à elite burguesa e a formação técnica voltada à classe trabalhadora. Se fortalecia

nessa época  ideia de dever do Estado para com a educação estava diretamente relacionada ao

fortalecimento  dos  ideários  liberais  e  democráticos  burgueses  que  neste  período  se

consolidava  como  algo  que  formava  um  alicerce  profundo.  Neste  senário,  A burguesia

enfrenta a pergunta de qual educação oferecer à classe trabalhadora? Gramsci estava presente

neste contexto e suas considerações faziam parte deste debate, pensando este dualismo entre

educação cultural e instrução para o trabalho, bem como atividade intelectual e manual.

2  Exame Nacional do Ensino Médio
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Passo em direção à Sociologia e Filosofia

Para  os  primeiros  passos  na  construção  desta  escola,  Gramsci  nos  mostra  alguns

instrumento intelectuais, que tomo aqui como elementos possíveis apenas com a colaboração

de duas coisas em particular: a Sociologia e a Filosofia. A primeira reforça a concepção de

vida mais geral, segundo a qual o ser humano deve ser educado cientificamente, fazendo um

elo profundo com a ideia cultural estabelecida pela segunda, necessário para ser parte de bases

populares e com um senso comum defendido pelo autor:

 Deve-se destruir o preconceito, muito difundido, de que a filosofia seja algo muito
difícil pelo fato de ser a atividade intelectual própria de uma determinada categoria
de cientistas  especializados  ou de filósofos profissionais e sistemáticos.  Deve-se,
portanto,  demonstrar,  preliminarmente,  que  todos  os  homens  são  “filósofos”,
definindo os limites e as características desta “filosofia espontânea” peculiar a “todo
o mundo”, isto é, da filosofia que está contida : a) na própria linguagem, que é um
conjunto  de  noções  e  de  conceitos  determinados  e  não  só  de  palavras
gramaticamente  vazias  de  conteúdo;  b)  no senso  comum e no bom-senso;  c)  na
religião popular e, consequentemente, em todo o sistema de crenças, de superstições,
de opiniões, de modos de ver e de agir que se manifestam naquilo que se conhece
geralmente por “folclore” (GRAMSCI, 1987, p. 11).

Poderíamos começar as discussões à respeito à parte relativa aos “direitos e deveres”,

por exemplo, pela filosofia, o que Gramsci chama atenção por ser totalmente neglicenciada

em sua época, e que é praticamente excluída atualmente. Partiríamos de algo particular para o

universal, em movimentos dialéticos. Ele coloca que a introdução ao estudo da filosofia deve

se expor sistematicamente aos problemas nascidos no processo de desenvolvimento da cultura

em geral. 

Em  se  tratando  do  ensino  de  Filosofia,  propõe-se  a  desenvolver  uma  abordagem

temática que não exclua a História da Filosofia como referencial para a análise dos temas. O

pontapé inicial  podeira  ser  dado pela  Introdução ao Filosofar, em que seriam trabalhados

problemas apresentados, por meio pequenas histórias da atualidade,  apenas como vínculos

introdutórios, que mais adiante se tornariam objeto de análise e debates. Ao final da unidade,

há um esquema da História da Filosofia e um quadro que estabelece a ideia de uma breve

descrição das grandes áreas do filosofar. Na segunda unidade poderia ser trabalhado o tema

“nós e  o mundo”,  que tem como objetivo  discutir  assuntos  à  respeito  do  mundo,  do  ser

humano, da linguagem, do trabalho e do conhecimento. A terceira e mais extensa unidade,
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seria “A Filosofia na história”, em que seriam abordados os grandes períodos da História da

Filosofia  e  seus  grandes  pensadores,  partindo  dos  clássicos  aos  contemporâneos.   Para

finalizar o estudo, seria possível trabalhar uma última unidade, discutindo as Grandes áreas do

filosofar em seriam tematizadas a Ética, a Política, a Ciência e a Estética enquanto áreas da

investigação filosófica. 

Tendo  o  ensino  de  Filosofia  sob  o  prisma  da  intelectualidade  como  poder  de

intervenção social, partindo dos conceitos de Gramsci, tal processo de ensino e aprendizagem

não  pode  ficar  simplesmente  restrito  à  repetição  apática  de  conceitos  postulados  pelos

filósofos  da  tradição,  mas  deve  movimentar  o  aluno  e  o  impulsionar  por  meio  do

relacionamento entre  a teoria  e a prática cotidiana,  fazendo com que o conhecimento dos

conceitos da História da Filosofia seja o núcleo para a ressignificação do mundo.

A filosofia não se caracteriza por um conteúdo simples e restrito, mas sim por uma

atitude que o homem toma perante a realidade, sendo desafiado por ela através dos problemas

que se desenvolvem no dia a dia, levando-o a respondê-los com totalidade, partindo de sua

própria a análise. O homem diante de uma questão procura dar a ela sua melhor resolução,

resolução  esta  encontrada  quando  colocada  sobre  reflexão,  dando  origem  à  uma  nova

indagação:

A  concepção  critica  de  si  mesmo  é  obtida,  portanto,  através  de  uma  luta  de
“hegemonias” politicas, de direções constatantes, primeiro, primeiro no campo da
ética,  depois  no  da  política,  ati  gindo  finalmente,  uma  elaboração  superior  da
concepção do real.  (GRAMSCI, 1987, p. 21)

Partindo para algo mais geral ou universal, depois deste trilhar filosófico é possível ir

ao encontro da investigação social  por meio da sociologia,  que seria  a ponte entre o que

Gramsci chama de “direitos e deveres” e as primeiras noções do Estado e da sociedade como

elementos  primordiais  de  uma  nova  concepção  do  mundo,  que  entra  em  luta  contra  as

concepções determinadas pelos diversos ambientes sociais tradicionais. Dessa forma, Gramsci

nos mostra que o desenvolvimento industrial necessitava de uma escola profissional, “mas

não manual”, ou seja, diante do caminhar dessa sociedade moderna, que a escola formasse

“um novo tipo de intelectual urbano”, contudo, “a divisão fundamental da escola em clássica

e profissional era racional”. (GRAMSCI, 2001, p. 44-45)

 A filosofia  tem como centro  questões  como a  do  conhecimento,  do  indivíduo,  a

verdade, a moral, estética, a mente, a linguagem. Está em permanente reflexão das ações e

particularidades  do  ser,  análise  do  conhecimento  científico  e  do  próprio  conhecimento
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filosófico, tendo como finalidade a busca pela liberdade, a abertura da mente, contemplação

da vida em sua totalidade. Já as reivindicações sociológicas surgem com o contexto histórico

e social, é fruto do desenvolvimento do homem na terra. Poderiam ser discutidas as grandes

mudanças como a Revolução Industrial e Francesa que questionaram mais profundamente a

sociedade e os rumos que ela estava tomando. Período também em que surgem os pensadores

clássicos da sociologia. Nessa época, o sistema capitalista passou a ditar as regras e o modo

de vida do homem não seria mais o mesmo.  A proteção e garantias dadas pelo sistema feudal

não existiam mais. Deixam-se as terras e a agricultura, para o trabalho nas cidades.

 As rápidas transições e exigências às quais o homem foi inserido, dão origem a novos

problemas  sociais,  fazendo então  necessário  uma ciência  para  entender  o que  se passava

dentro deste novo contexto. Essas mudanças promoveram uma análise filosófica mais intensa

sobre questões que envolviam a liberdade humana, a individualidade e direitos do homem e o

que  se  relacionava  com os  movimentos  sociais.  Questionava-se  constantemente  sobre  as

particularidades  da  vida  humana  e  da  sociedade.  Essas  indagações  filosóficas  geraram

inúmeras formas de pensar e ver a sociedade, elaborando assim as primeiras concepções da

sociologia.

A sociologia nos permite trabalhar temas que envolvam, primeiramente, a cultura para

um  reforço  nas  bases  citadas  anteriormente  por  Gramsci,  seguindo  para  temas  como  a

sociedade, poder e cidadania, conseguindo estruturar algo que nos permita refletir sobre viver,

fazendo o caminho do subjetivo para o universal fragmentando em algo com subseções, como

por exemplo, a vida em sociedade; as Ciências Sociais, Antropologia, Ciência Política; como

funcionam as Ciências Sociais; e Ciências Sociais. 

Por  meio  de  informações  e  pensamento  crítico,  poderiam  ser  tratados  temas  da

antropologia  cultural,  em  que  conceitos  como  cultura,  identidade  e  etnicidade  são

apresentados para a compreensão das formas como as sociedades podem ser construídas, e,

envolvendo o segundo tema, poderíamos focar em discutir as relações sociais existentes nas

sociedades, tendo em vista as múltiplas dimensões da vida social. Chamando a atenção ao que

seria  um campo rico  para  a  fundamentação  do ser  escolar,  o  tema  poder  e  cidadania  se

propõem tratar da ciência política e busca compreender a política em seus nexos, à partir dos

conceitos de Estado, poder, direitos e cidadania. 

Eis porque, na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada como a
fase decisiva, na qual se tende a criar os valores fundamentais do "humanismo", a
autodisciplina  intelectual  e  a  autonomia  moral  necessárias  a  uma  posterior
especialização, seja ela de caráter científico (estudos universitários), seja de caráter
imediatamente  prático  produtivo  (indústria,  burocracia,  organização  das  trocas,
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etc.).O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na  ciência  e  na  vida  deve
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. (GRAMSCI, 1991, p. 124)

O autor traz em seus escritos um núcleo que são as relações sociais de produção no

trabalho,  o  elemento  determinante  de  qualquer  forma  de  sociabilidade,  logo,  a  categoria

fundante  do  mundo  dos  homens.  Gramsci  faz  referência  como  algo  que  deve  nortear  a

organização e o programa escolar, tendo em vista, que a ordem social e estatal  (direitos e

deveres) é introduzida e identificada na ordem natural pelo trabalho:

O conceito do equilíbrio entre ordem social e ordem natural com base no trabalho,
na atividade teórico prática do homem, cria os primeiros elementos de uma intuição
do mundo liberto de toda magia ou bruxaria, e fornece o ponto de partida para o
posterior desenvolvimento de uma concepção histórica, dialética, do mundo, para a
compreensão do movimento e do devir, para a avaliação da soma de esforços e de
sacrifícios que o presente custou ao passado e que o futuro custa ao presente, para a
concepção da atualidade como síntese do passado, de todas as gerações passadas,
que se projeta no futuro. É este o fundamento da escola primária; que ele tenha dado
todos os seus frutos, que no corpo de professores tenha existido a consciência de seu
dever e do conteúdo filosófico deste dever, é um outro problema, ligado à crítica do
grau de consciência civil de toda a nação, da qual o corpo docente era apenas uma
expressão, ainda que amesquinhada, e não certamente uma vanguarda. (GRAMSCI,
2001, p. 43)

O autor  deixa claro que adoção do princípio unitário  liga-se necessariamente à quebra da

dicotomia  entre  trabalho  manual  e  trabalho  intelectual  e  da  ruptura  entre  dirigidos  e

dirigentes. Então, todos os temas aqui trabalhados devem estar dentro de um conjunto que

tenha  como  direção  uma  escola,  que  transcende  a  separação  entre  teoria  e  prática  e

compreenda um princípio que norteará o processo amplo de formação humana e supressão da

divisão classista da escola e da sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As discussões em torno da escola unitária e a investigação acerca do trabalho como

princípio educativo parece algo que não é permitido afastamento em todos os escritos  de

Gramsci.  Trago aqui  então  algo a  mais  que espero  que enriqueça  nossa reflexão sobre a

filosofia, articulando o universal com o particular e colocando caminhos para serem tomados

ou apenas considerados por quem esteja envolvido com a educação.
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Ciência e filosofia seguiriam interdependes, entretanto, houve a fragmentação causada

por uma série de fatores. Apesar desta separação, há uma reciprocidade, uma cooperação. A

filosofia  é  base  para  todas  as  ciências  e  ela  estimula  reflexões  que  métodos  científicos

comprovam. A filosofia aparece como uma semente que gera e orienta as hipóteses e teorias

científicas, e, posteriormente, interpreta os resultados que a ciência produz. Portanto, essas

contribuições da filosofia e da ciência devem ser paralelas em seu desenvolvimento, assim

como um ser que é acompanhado sempre por sua sombra, pois o aparecimento das novas

ciências vem acompanhado de questões filosóficas.

Cultura e política são questões inseparáveis, assim como economia e política. Cultura

é para Gramsci, um dos instrumentos da práxis sociopolítica, sendo ela, uma das peças chaves

que pode propiciar às massas uma consciência verdadeiramente criadora de uma outra ordem

hegemônica. Todos esses elementos mostram a miscelânea que pode tomar sentido e caminhar

rumo a um novo horizonte, com a investida da Filosofia e da Sociologia. 

A célula inicial da Escola Unitária e a constante defesa do princípio humanista, deixa

claro  que  Gramsci  não  direciona  a  formação  para  o  mercado  de  trabalho,  muito  menos

desconsidera o fato de termos, sob a forma do capitalismo, uma cisão entre trabalho manual e

intelectual. Entendemos que Gramsci pensa a Escola Unitária para um momento de passagem

ou  transitório,  o  caminha  para  a  construção  de  algo  mais  amplo  e  acessível  à  classe

revolucionária, algo novo e só realizável com uma ruptura radical com o sistema do capital,

ou seja, com a revolução proletária.
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