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RE S liMO 

Os conhecimentos e valores transmitidos pela esco

la nao servem igualmente a todos os grupos sociais. Ela nao 

se constitui num instrumento de mudança social pois, perpe 

tuando as diferenças culturais e sociais, vem, na verdade,tra 

balhando na manutenção do "status quo". 

O objet.ivo que aqui se propoe ê analisar a atuação 

da escola, verificando se sua açao ideológica ê voluntária ou 

inconsciente, se ê independente ou determinada. 

O referencial teórico. tomado como base para a aná 

lise do problema, ê dado pelos estudos da ideologia em Gramsci. 

Embora admitindo que as idéias e valores (ideolo -

gia) sao, muitas vezes. veiculados inconscientemente e con

cluindo que essa ideologia ê determinada por fatores sócio-e

conômicos. acredita-se. no entanto. que a ação educativa da 

escola tem uma autonomia relativa. podendo inclusive influen

ciar a base econômica e social que a determina. 

Como decorrência. pode-se esperar da escola um tra

balho construtivo. emancipador. com repercussões sociais mais 

amplas. Para tanto é importante a ação consciente do educador. 

iv 
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Assim é que também a psicolog~a, na educação escolar, deve 

trabalhar consciente dos condicionamentos soçiais e de seus 

mecanismos, bem como da possibilidade e necessidade de supe -

rã-los. 

v 
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SUMMARY 

The knowledge and values that the schools 

transrnit do not apply equally to alI social groups. Thus, 

they are not instrurnents for social change, as they perpetu

ate cultural and social differences, rnair· taining the "status 

quo". 

We propose to analyse the schools'actions in 

order to verify if its ideologic acts are voluntary or 

unconcious, if they are independent or deterrnined. This 

analysis is based on Grarnsci's study on ideology. 

Although we accept that ideas and values(ideology) 

are often transmitted unconsciously, and we carne to the 

conclusion that this ideology is determined by social 

economic factors, we belive that the schools work with a 

relative autonorny and can even influence the economic and 

social basis. 

Therefore we can expect a constructive work, with 

positive social repercussions. But, this can only be done by 

conscious and criticaI educational efforts. School 

psychologists must also be aware of the conditioning social 

factors and their mechanisms, as well of the possibility and 

the necessity to counteract them. 
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CAPrTULO I 

INTRODUÇÃO 

Os processos sociais estão, frequentemente, na de 

pendência dos processos socio-culturai! mais amplos. Por ou

tro lado, esses mesmos processos sócio-culturais são compos

tos de eventos psicossociais. Essa interdependência não pode 

deixar de ser levada em conta nos estudos psicológicos, onde 

ê necessário que se considerem as múltiplas influências so

ciais e culturais. 

A sociedade nao ê composta por indivíduos particu 

lares, mas por um conjunto de indivíduos que interagem entre 

si. Essa interação é o proprio comportamento humano que 
.. 
e, 

por éxcelência, cultural e histórico. A função da psicologia 

nao ê, portanto, descrever o homem como um organismo isola -

do, mas sim descrevê-lo numa cultura, sendo necessário, para 

isso, que sejam entendidas as regras aí existentes. 

Não obstante, muitos temas da psicologia têm sido 

abordados dentro de uma visão muito limitada, centrando sua 

atenção no indivíduo como tal, sem considerar a dimensão so

cial do problema. Como consequência, deixa de entender impoE 

tantes mecanismos subjacentes ao comportamento humano, fe

chando-se em diagnósticos e classificações por demais sim 
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plistas e por vezes falsos. De um modo geral, no afã de ser 

uma ciência objetiva, a psicologia tem procurado descrever o 

comportamento humano de acordo com modelos e padrões, esque

cendo-se de considerar a relatividade desse comportamento, se 

gundo o contexto em que está inserido. A sociedade é compos

ta por diferentes grupos sociais, com normas e valores diver 

sos e muitas vezes conflitantes, que precisam ser considera-

dos. 

A área da educação escolar é uma das que mais tem 

sofrido limitações com a abordagem unilateral de seus proble 

mas, inegavelmente por influência da psicologia que, com 

seus testes, classificações e diagnôst~cos, concentra aten -

ção basicamente no aluno. Com esse enfoque, o fracasso esco

lar·é quase sempre atribuído aos problemas desse aluno e pou 

ca importância é dada ao sistema de ensino. 

~ de vital importância, para a ciência psicolôgi-

ca,considerar o condicionamento social do pensamento, do 

conhecimento e da ação, bem como conhecer os mecanismos cul

turais através dos quais se processam. A importância do estu 

do da ideologia, como sistema de valores, idéias e represen-

tações ligadas às condições reais da existência dos homens 
.. 
e, pois, fundamental, uma vez que essa ideologia norteia to-

do o comportamento. ~ preciso também ter em conta que os mo

dos culturais são transmitidos e aprendidos, em grande par-

te, por via inconsciente. 

D 
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Ora, a escola é um dos principais aparelhos de di 

fusão ideológica. Através dela são transmitidos e reproduzi-

dos os valores dominantes da sociedade, que sao os valores 

da classe representada no poder, via de regra, a classe de 

maior poder econômico. Seu trabalho, basicamente feito junto 

a crianças e adolescentes (matéria prima muito receptiva) 

não é neutro mas bastante tendencioso. 

Diante disso, mesmo do ponto de vista psicológico, 

é inconcebível restringir os problemas escolares a problemas 

internos da instituição e do aluno. ~ preciso que se questio 

ne a realidade em que se dâ o processo educativo e que se re 

flita acerca das consequências de sua ação. Consêquências 

tais como o fracasso de alunos das classes sócio- econômicas 

inferiores da população (normalmente atribuído a suas 
.. 

pro-

prias falhas e deficiências), consequências da interioriza -

çao de valores inculcados pela escola na formação de crian -

ças e adolescentes e consequências a nível social, como a ma 

nutenção do "status quo". 

O objetivo desse estudo é examinar como e em que 

sentido atua a escola, com seus valores, na modificação ou 

controle da sociedade, bem como verificar se essa ação é di

rigida conscientemente em direção a um objetivo que a nor

teia ou se é um reflexo inconsciente de forças maiores que 

a determinam. 
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~ . 
Dentre os var10S pensadores que se dedicaram ao 

estudo dos fenômenos ideológicos, Gramsci foi o que mais se 

preocupou com o tema, dando à educação uma posição importan

te dentro de sua teoria. ~ dele, portanto, o referencial teó 

rico tomado como base para a análise do problema. 

Esse estudo nao pretende dar respostas ou encon -

trar soluç6es para os problemas referentes i educação e à es 

cola, mas apenas tornar mais amplo e abrangente o campo de 

discussão. 



CAPITULO I I 

OS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO E A ESCOLA 

A educação tem como objetivo o preparo do indiví 

duo para a vida na sociedade. ~ ainda um processo de aquisi

ção de conhecimentos e instrumentos para aumentar seu poder 

de intervenção sobre a realidade. 

Teoricamente a educação é neutra, objetiva e de -

sinteressada. ~ enten~ida, de um modo geral, como 

"voltada apenas para o bem do aluno, o desenvol 
vimento, de suas potencialidades, a formação in 
tegral de sua personalidade, sua conscientiza
ção, a formação do bom cidadão, o progresso e 
o desenvolvimento da sociedade." 
(Coelho, 1982, p. 32) 

A educação, como preparo do homem para a vida, e

xistiu e ainda existe em comunidades primitivas, onde o que 

se aprende tem a função de servir a todo o grupo social. No 

entanto, com o advento da educação oficial, produto da esco

la, esses objetivos foram desvirtuados. Isto porque a esco -

la, nos seus primeiros tempos, foi instituída para servir a 

uma elite, a nobreza. Esse segmento social, separado da exp~ 

riência, dos meios de produção da sociedade, tinha da reali

dade uma visão bastante abstrata, idealmente universal, dis-
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tante das relações concretas entre o homem e o mundo. 

Com o tempo, a escola se democratiza e deixa de 

servir somente a uma elite, sendo estendida a toda população. 

Se, por um lado, o sistema de ensino vigente 

calcado no desenvolvimento tido como normal em indivíduos 

classes sócio-econômicas mais favorecidas da sociedade, 

-e 

de 

por 

outro, é preciso lembrar que a prática educativa consiste, em 

primeiro lugar. na aprendizagem de comportamentos e interiori 

zação de valores. A inadequação da educação escolar a um gran 

de segmento da população se dá. portanto, não somente porque 

não lhe permite um bom aproveitamento da programação. mas tam 

bém, e sobretudo, porque nela procura inculcar, e assim repr~ 

duzir", todo um sistema de valores que não lhe é próprio. As

sim é que um dos chamados meios de realização de mudança so

cial nada mais faz que perpetuar as diferenças sociais e cul-

turais, mantendo, pois. o mesmo "status quo", num sistema de 

classes dominantes e classes dominadas. E, é desta forma que 

" a despeito de toda retórica sobre a igual
dade de chances e da educação como fator de e
mancipação. continua a ser, no fundo. um meca
nismo de reprodução das desigualdades sociais 
e um aprendizado da dependência, da passivida
de e da impotência." (Freire. Oliveira R., Oli 
veira M. & Ceccon. 1980, p. 11) 

Os valores das escolas continuam a ser os das eli 

teso dos grupos dominantes da sociedade. Através de educado -

res. especialistas do ensino. intelectuais mediadores de seus 
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interesses, esses grupos transmitem sua representação do mun

do, seus valores, sua ideologia. A educação é "uma fração do 

modo de vida dos grupos sociais que a criam e recriam" e, co

mo tal, "participa do processo de produção de crenças e idéias, 

de qualificações e especialidades que envolvem as trocas de 

símbolos, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de 

sociedade." (Brandão, 1981, p. 10). Com sua posição dominante 

na sociedade e conseque"nte poder, as °eli tes controlam e reco

dificam modos e usos do saber. bem como sua distribuição. 2 

através da inculcação de uma única forma de cultura que repro 

duzem-se tipos sociais. conservam~se as diferenças de classes, 

permanece a separação entre os que pensam e controlam e os que 

executam e se submetem. 

Segundo Bourdieu e Passeron (1975), a escola pre

enche duas funções estratégicas para a sociedade capitalista: 

a reprodução da cultura e a reprodução da estrutura de clas -

ses; a pr~meira manifestando-se através da ideologia, a últi

ma atuando na própria realidade social, perpetuando a estrutu 

ra de clas.ses socialmente hierarquizadas. :E desta forma que a 

escola reflete e reforça a hierarquização da sociedade, evi -

denciando a projeção de fatores econômicos, sociais e políti

cos sobre a educação. 

A escola, portanto, existe em função do poder e 

sua utilidade é reproduzir a sociedade tal qual ela se apre -

senta. Não haveria, diante disso, uma outra possibilidade pa

ra a es'cola? Não poderia ela se constituir num elemento posi-
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tivo de transformação, num fator de mudança social? 

Alguns pensadores apresentam aqui uma alternati 

va, pois embora considerem o condicionamento social da educa

ção. não têm uma visão fatalista do problema e acreditam na 

possibilidade de uma ação educat i va crítica e construtiva. 

"O cerne dessa n.ovidô.de radical c msiste na su
peração da crença. seja na autonomia. seja na 
dependência absolutas da educação em face das 
condições sociais vigentes." (Saviani, 1982 
p. 59) 

Existe. pois. uma esperança na educação. mas tal 

como as idéias e pensamentos que trans~ite. ela não pode ser 

considerada fora de um ·contexto Teal, fora do mundo real onde 

acontece. Ela não é pura. mas social e política. 
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CAPITULO 111 

O PENSAMENTO SOCIALMENTE VINCULADO IDEOLOGIA 

Sef~llldo Mannheim (1976), ã Sociologia do Conheci

mento cabe a análise da relação entre conhecimento e existên

cia, mostrando assim a "relevância dos condicionamentos nao 

teóricos sobre o pensamento". Essa análise surgiu com Marx, 

para quem as representações. idéias, valores e pensamento es

tão ligadas à atividade material do homem, dela decorrendo. E 

interessante observar que essa proposição está de acordo com 

teorias psicológicas vigentes, uma vez que é inconteste o fa

to de que as idéias não são geradas espontaneamente e que o 

ato antecede o pensamento. g o caso da teoria de Piaget, que 

afirma que nossos conhecimentos procedem da ação. Conhecer se 

ria, para ele, agir sobTe os objetos e não apenas contemplá

los, posição esta que "aproxima-se aqui, da perspectiva mar -

xista proposta na undécima tese sobre Feuerbach" CPenna, 1983). 

O problema da relação entre experiência e pensa -

mento. da interconexão do ser e conhecer, a teoria do co~eci 

mento, antes no domínio da Filosofia (epistemologia), começa 

a interessar a pensadores de vários campos da ciência, passa!!._ 

do a ser tema também da Psicologia e da So~iologia. Como de-
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corrência, o pensamento e o conhecimento, objetos da Psicolo

gia, passam a ser estudados através de uma abordagem mais am

pla e só podem ser totalmente compreendidos quando encarados 

sociologicamente. O pensamento humano surge e opera nao em um 

vácuo social, mas em um meio social definido, e o elemento i-

deológico desse pensamento acha-se ligado ã situação de vida 

do pensador. 

As diferentes formas de pensar e conhecer, as di

ferentes interpretações. existem não apenas em períodos hist6 

ricos diferentes, mas também em culturas diferentes e em gru

pos sociais distintos. Esses grupos. com diferentes sistemas 

de valores, frequentemente em conflito. são, na verdade, con-

sequências de diferentes modos de experimentar a realidade. g 

preciso acrescentar que o pensamento do homem e. por que nao 

também suas próprias atitudes, não são de natureza meramente 

individual. mas emergem dos propósitos coletivos do grupo, 

subjacentes a esses pensamentos e ações. Não é possível se 

perder de vista o papel da sociedade na formação do indivíduo. 

"O conhecimento ê, desde o primeiro momento, um 
processo cooperativo de vida de grupo. no qual 
cada pessoa desdobra seu conhecimento no inte
rior do quadro de um destino comum, de uma ati 
vidade comum. e da superação de dificuldades co 
muns." (Nannheim. 1976. p. 56) 

Por trás de cada teoria existem pontos de vista 

coletivos. e ê a esse fenômeno do pensamento coletivo. que se 

desenrola de acordo com os interesses e as situações sociais 
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e existenciais, que Marx chama de ideologia. No entanto, o 

conceito de ideologia --'- sistema de valores determinando for 

mas de conhecer, pensar e agir --- não tem necessariamente a 

conotação pejorativa de deformação do conhecimento apresenta

da pelo marxismo, segundo o qual é uma mistificação, ficção. 

"falsa consciência", que precisa ser desmascarada. Para o 

marxismo, porta~to, nem todo o conhecimento é ideológico. mas 

somente o dos estratos sociais que tenham necessidade de 

disfarces. Assim, segundo Mannheim (1976). para Marx o estudo 

das ideologias se atribui a tarefa de desvendar os enganos e 

disfarces mais ou menos conscientes dos grupos de interesses 

humanos C ••• )." No entanto, é possível se falar em ideologia 

sem essa intenção "moral ou denunciadora", apenas como dife-

rentes maneiras de interpretar o mundo. 

"Karl Mannheim reconhece ao mar.xismo o mérito 
de ter descoberto que a ideologia não é um 
erro local, explicado psicologicamente. mas 
uma estrutura de pensamento vinculada a um 
grupo. a uma classe social, a uma nação. Em 
seguida porém ele censura o marxismo por ter 
parado no meio do caminho e por não ter apli 
cado a si mesmo a manobra da desconfiança e 
da suspeita." CRicoeur, 1977, p. 87-88) 

Ricoeur também concorda com a crítica de Mannheim 

e diz que se deve evitar definir a ideologia por sua função 

de justificação, não somente dos interesses de uma classe,mas 

de uma classe dominante. 

"A meu ver, precisamos escapar ao fascínio e
xercido pelo problema da dominação. para con 
siderarmos um problema mais amplo. o da inte 
gração social, de que a dominação é' uma di-=
mensão e não a condição única e essencial." 
CRicoeur. 1977. p. 65) 
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Mas, nao obstante a teoria marxista apresentar a 

ideologia como disfarce de interesses de grupos, foi somente 

com Marx que se começou a estudar o pensamento como socialmen 

te vinculado. g importante também acrescentar que a estrutura 

ideológica não se modifica independentemente da estrutura de 

classe que, por sua vez, não se modifica independentemente da 

estrutura econômica. A tese marxista diz ainda que "nossa com 

preensão do mundo reflete as relações econômicas existentes 

na sociedade" de forma que aqueles que têm os meios de pr~du

ção econômica, têm os meios de manutenção e sustentação de 

suas idéias. (Heathçr, 1977. p. 48). Assim é que "a classe 

que é a força material dominante da sociedade é ao mesmo tem

po sua força espiri tua1 dominante" (Marx, 1977, p. 72), pois 

na medida que dominam como classe econômica, dominam também 

como produtores de idéias. 

A ideologia como disfarce ou ocultamento da reali 

dade (consistindo. portanto, somente nas idéias da classe do

minante) e seu determinismo econômico são, porém, contestados 

mesmo por alguns seguidores de Marx. que rejeitam uma hierar

quia causal e unilinear. E o caso de Gramsci que, embora com 

base em Marx, dá a pontos fundamentais de sua teoria uma dife 

rente abordagem, com importantes reflexos no campo do conheci 

mento e da educação. 



CAPrTULO IV 

o CONCEITO DE IDEOLOGIA EM GRAMSCI 

A obra de Gramsci é dirigida contra um marxismo 

mecanicis~ta e economicista. Acredita. como Marx. que as idéias 

da classe dominante sejam em todas as épocas as idéias domi -

nantes, mas discorda da concepção de ideologia como simples 

reflexo de relações-a nível econômico. Embora considere a ba

se econômica a mola propulsora da história. em última instân

cia, e acredite qll,e esta ofereça ainda eis parâmetros para o 

desenvolvimento dos fenômenos superestruturais, Gramsci consi 

dera que estes são mais que epifenômenos irrelevantes. 

A observação dos fenômenos superestruturais -- a 

política. a cul tura. a ideol ogi a .-- ,é parte es s encí aI de sua 

obra. Não se trata. no entanto. de uma visão idealista ou uni 

lateral, pois Gramsci nunca deixa de ter presente a totalida

de do processo social, afirmando que o bloco histórico é for-

mado pela união de estrutura'e superestrutura, agindo entre 

si de forma recíproca, isto é. dialeticamente. Assim explica: 

" •.. 'bloco histórico' no qual justamente, as 
forças materiais são o conteúdo e as ideologi
as são a forma -- sendo que esta distinção en 
tre forma e conteúdo é puramente didática, jã 
que as forças materiais não seriam historica -
mente concebíveis sem forma e as ideologias se 
riam fantasias individuais sem as forças mate= 
riais ." (Gramsci, 1981. p. 63) 
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-A ideologia e. para Gramsci. o "cimento" da forma 

çao social. 

Dedicado ao estudo das superestruturas, interes -

sa-se. no entanto, basicamente pela função pratico-social das 

ideologias. sendo o aspecto político o ponto focal de seu pen 

sarnento. Assim é que, se a analise da relação estrutura-supe~ 

estrutura é a base de ioda sua obra, ~ o momento hist6rico de 

transição da sociedade que constitui seu interesse maior. De

dicou-se ao estudo da ideologia, do sistema de valores morais 

e culturais existentes na sociedade. considerando-os expres -

são de necessidades estruturais que, todavia, não se exprimem 

diretamente e sim através de solicitações ideol6gicas, que 

sao capazes de influir na pratica. A ideologia. portanto, paE.. 

sa a se articular diretamente com a pratica, com a política. 

A interconexão entre filosofia (concepção do mun

do, ideolÇ>gia), economia e política, com conversibilidade de 

uma a outra, vem não somente afirmar a impossibilidade de uma 

visão simplista e mecanicista da relação estrutura-superestru 

tura, mas vem também combater uma concepção ideaiista de tal 

relação. 

Negando a concepçao mecanicista e determinista da 

relação entre classe e ideologia, Grarnsci explica o processo 

de afirmação e difusão das ideologias através do conceito de 

hegemonia. Esse conceito (fte importância central em sua teo-
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ria), seria impossível numa visão economicista p'ois, no dizer 

de Gruppi (1980, p. 31-32), "se toda sociedade fosse reduzida 

ã base econômica não existiria mais lugar para a 

política e, portanto, para a hegemonia." 

iniciativa 

Hegemonia é, para Gramsci, a liderança de uma 

classe social sobre outra, sem o uso da força ou coerção, mas 

mediante a pers;lasãó, através de uma conquista ideológica. Sig 

nifica que esta conseguiu fazer com que as demais classes a

ceitassem seus valores morais, culturais e políticos. Certa -

mente o poder dessa classe não se deve somente ao poder per -

suasivo de suas idéias. mas não pode delas prescindir, pois o 

estabelecimento dessa hegemonia é essencial a seu êxito e so-

brevivência como classe dominante. Nas palavras de Gramsci, 

"Toda rela~ão de 'hegemonia' é necessariamente 
uma re1açao pedagogica, que se verifica não a 
penas no interior de uma nação, entre as di~ 
versas forças que a compõe. mas em todo campo 
internacional e mundial, entre conjuntos de 
civilizações nacionais e continentais." . 
(Gramsci, 1981, p. 37) 

g pois, através de uma concepçao de mundo elabora 

da e difundida pela classe dominante, abrangendo aspectos eco 

nômicos. culturais e políticos. que essa classe justifica e 

garante sua posição na sociedade. 

Assim é que a filosofia da classe dominante vai 

ser difundida entre as classes subalternas. Isto se dã atra

vés de "vulgarizações sucessivas" (Fiori. 1.979. p. 294). tor-
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nando-se o que Gramsci chamou dê senso comum. E o que se pod~ 

ria chamar de ideologia nos seus níveis ~ais baixos, 'isto 
... 
e, 

acumulação de conhecimentos populares, filosofia das massas. 

"Na filosofia des tacam-se notadamente as carac
terísticas de elaboração individual do pensa -
mento; no senso comum, ao invés, as caracterís 
ticas difusas e dispersas de um pensamento ge
nético de uma certa época em um certo ambiente 
p op u 1 a r ." C G r ams c i, 19 81, p. 18 ) 

Embora o senso comum baseie-se nos valores dita -

dos pela classe dominante, seu pensamento é eclético e desar

ticulado, pleno de contradições, contradições estas entre as 

idéias provenientes da ideologia dominante e aquelas geradas 

pela s.ua própria vivência como classe oprimida. Na verdade, ~ 

xiste mesmo urna contradição entre a concepl;ão do mundo que 

essas classes são levadas. a aceitar e sua. própria vida, sua 

ação. E, no entanto, a existência desses elementos contradit~ 

rios que vai oferecer uma possibilidade de saída para as 

classes subalternas, uma vez que leva a uma busca de coerên -

cia. à procura de uma nova concepçao, na qual teoria e práti-

ca possam se unificar. 

"o h.omem ativo de massa atua praticamente mas 
não tem uma clara consciência teórica desta 
sua ação ( ... ). A compreensão crítica de si 
mesmo é obtida, portanto. através de urna luta" 
de hegemonias políticas. de direções contras
tantes. primeiro no campo da ética, depois no 
da política, atingindo finalmente uma elabora 
ção superior da própria concepção real." -
(Gramsci. 1981, p. 20 e 21) 

A autoconsciência, a consciência crítica e polít! 
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ca é que vai permitir uma mudança, pois o homem só poderá a-

gir positivamente sobre o ambiente se tiver uma visão clara 

de suas possibilidades. Mas, diz Gramsci que a existência de 

possibilidades não é suficiente, que é preciso "saber utili -

zã-las" e "querer utilizá-las". "O homem, neste sentido é von 

tade concreta. isto é, aplicação efetiva do querer abstrato 

ou do impulso vital aos meios concretos que realiza esta von-

tade ." (Grams ci. 1981, p. 47) 

O tema "vontade" é muito utilizado no pensamento 

gramsciano, fato relacionado a sua rejeição de qualquer conce~ 

ção positivista e determinista da história que, para ele, 
.. 
e 

construída através da vontade do homem e. não predeterminada. 

Combate, com isso. a indiferença. apregoando a importância da 

vontade, unida à disciplina, na modificação social. No entan

to. esse processo de crítica, conscientização e intervenção na 

História não é um processo puramente individual, mas sim so

cial, e a vontade, que é vontade coletiva é o elemento que le 

va à transição, o instrumento de libertação. 

Gramsci considera central a importância do "inte

lectual". tanto na manutenção e suporte de um regime, quanto 

num processo de mudança social. Essa categoria refere-se àqu~ 

les que têm atividades mais ligadas ao trabalho mental que 

ao manual. Sua importância ê devida ã relação estreita que 

têm com a hegemonia. Esta não se constrói senão através de-

lese 
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No entanto, Gramsci faz uma distinção entre os 

intelectuais, dividindo-os em'''intelectuàis orgânicos" e "in

telectuais tradicionais". Os primeiros pertenceriam e servi -

riam aos interesses de uma classe fundamental, enquanto que os 

últimos não se vinculariam diretamente a uma classe determina 

da mas, segundo Hall, Lumley e McLennan, "a classes e a estra 

tos que sao como que resíduos de uma prévia formação social". 

(1980, p. 67). 

Os intelectuais tradicionais sao, para Gramsci, os 

"comissários" da classe dominante~ exercendo funções na hege

monia. g através deles que é elaborada. organizada e dissemi

nada a ideologia. São eles que, com seu trabalho, estabele

cem a hegemonia da classe diri.gente. Sua ação se dá através 

dos chamados aparelhos da hegemonia. organizações. ·se,gundo 

Gramsci. destinadas a "manter. defender e desenvolver a fren

te teórica ou ideológica". constituindo verdadeiras "trinchei 

ras" e fortificações da classe dominante. são insti tuições 

sociais que não se caracterizam pelo uso da repressão mas 

que. trabalhando com idéias e valores. atuam na opinião públi 

ca e "obtém resultados objetivos de elaboração nós costumes , 

nos modos de pensar e atuar. na moralidade. etc." (Gramsci 

1980, p. 91 e 92). g a imprensa em geral (livros. jornais. re 

vistas). a religião. o serviço militar. o sindicato, a escola. 

Essas instituições fazem parte da chamada socieda 

de civil, que junto com a sociedade política (repressiva) 

constituem o Estado. O Estado é. segundo Gramsci. igual ã "so 
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ciedade política mais a sociedade civil, isto é, hegemonia re 

vestida de coerção." (1980, p. 149). Amb~s tem a função de ga 

rantir a base econômica, no interesse da classe dominante. 

A sociedade civil é o lugar onde se dá a luta pe

lo poder. E nela que circulam as ideologias e é nela que, a

través das instituições sociais e culturais a classe dominan

te vai procurar impor às classes subalternas, a sua concepçao 

de mundo. 

Na sociedade política atuam os aparelhos repressi 

vos de tipo policial-militar enquanto que na sociedade civil 

atuam os aparelhos da hegemonia, relativamente autônomos em 

relação à primeira. E essa autonomia relativa da sociedade ci 

vil que faz com que tenha um papel de mediação entre a estru

tura (~ase econômica da sociedadel e o poder coercitivo do Es 

tado ou sociedade política. No entanto. aqui também Gramsci 

mostra a necessidade de uma visão unitária. pois a supremacia 

de um grupo social sobre outro se dá tanto através da coerção 

quanto da "direção intelectual ou moral". O predomínio de uma 

sobre a outra depende do tipo de sociedade em questão. 

Através dos aparelhos da hegemonia o Estado man

tém ou modifica idéias. costumes e hábitos. segundo a ideolo-

gia da classe dominante. ideologia esta que nao corresponde 

aos interesses ainda inconscientes das classes subalternas.So 

mente através de um trabalho de educação e conscientização 
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dessas classes é possível neutralizar a açao ideológica des

ses aparelhos e criar novas instituições para a elaboração de 

sua própria hegemonia. 

g preciso que se observe aqui um fato importante: 

a relação entre a ideologia dominante e o senso comum nao -e 

fixa e uniforme. Na divulgação de idéias, valores e conheci -

mentos da classe dirigente ã classe subalterna, ora o desen -

vo1vimento desta é limitado, ora pode ser acrescido de e1emen 

tos positivos que venham a auxiliar na sua transformação, en

riquecendo-a "com noçoes científicas e com opiniões fi10sófi-

cas que penetram no costume" (Gramsci, 1982. p. 178). 

A possibilidade de um trabalho educativo está im

plícita nessa afirmação. E. pois, nesse ponto que se faz pre

sente a ação positiva dos intelectuais. g através dos inte1ec 

tuais que t&m consci&ncia das contradições da sociedade em 

que vivem, que podem chegar os elementos que possibilitam a 

conscientização e consequente transformação política dos gru

pos oprimidos. Essa conscientização com elaboração de uma no-

va concepção do mundo, de uma nova filosofia, só é 

através da educação. 

g necessario esclarecer que "intelectual" 

possível 

para 

Gramsci é, num sentido amplo, o indivíduo ou grupo social que 

exerce função de organização. em qualquer setor da vida so

cial. Assim é que, para ele, o partido polítiCO é o inte1ec -

tual coletivo, seu "moderno príncipe", no qual se concretiza 



a vontade coletiva. Seu trabalho é um trabalho educativo. 

"O moderno príncipe deve e não pode deixar de 
ser o propagandista e o organizador de urna r~ 
forma intelectual e moral que significa criar 
o terreno para um desenvolvimento ulterior da 
vontade coletiva nacional-popular no sentido 
de alcançar uma forma superior e total de ci
vilização moderna." (Gramsci. 1980. p. 8-9) 
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Para isso, é fundamental o desenvolvimento de intelectuais 

orgânicos pelo partido e o afastamento de intelectuais tradi

cionais do bloco dominante. 

O papel do intelectual ou do partido deve ser, 

pois, trabalhar na educação e conscientização dos grupos so

ciais. buscando uma nova hegemonia cult~ral. Nesse trabalho, 

precisa estar sempre vinculado à vida prática e sempre próxi

mo das camadas populares. Sua relação com elas não se dá, po

rém. num sentido único, hierarquicamente fixado, mas : sempre 

numa relação dialética entre liderança e espontaneidade, pois 

as camadas populares contem na sua própria ação elementos que 

vao mostrar o caminho da ação educativa. Assim se eleva o ní

vel cultural, de urna forma que procura ainda acabar com a di

visão entre trabalho intelectual e trafialno manual, caracte -

rística da sociedade capitalista. 

A escola e, para Gramsci, um dos principais apar~ 

lhos. da hegemonia. Tanto pode servir à classe dominante como 

pode se constituir num importante organismo de crítica, cons

cientizaçio e transmissão de conhecimentos, na construção de 

uma nova ordem social. 
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Embora na obra de Gramsci a temática educativa es 

teja sempre presente, esta não se refere 'especificamente ao 

problema escolar. mas ã educação num sentido mais amplo e ge

ral. Faz. no entanto. algumas referências ao trabalho escolar. 

Assim, mostra sua preocupação com a divisão do conhecimentomi 

nistrado com a criação de escolas do tipo profissional, ao 

lado da escola clássica, formativa. Diz que as escolas profis 

sionais estão "preocupa'das em satisfazer interesses práticos 

e imediatos" e que são escolas valorizadas como democráticas, 

quando, na verdade, nada mais fazem que "perpetuar as diferen 

ças sociais" (Gramsci. 1982, p. 1361. 

Considera o problema da dificuldade de adaptação 

escolar e consequente defici~ncia no aprendizado de crianças 

das camadas sociais inferiores da população. Está ciente da 

importância de fatores "psicofísicos" na adaptação escolar.ob 

servando a influência de hábitos e atitudes familiares no de

sempenho c;la criança (atenção. disciplina. etc.) e levando em 

conta a importância do regime alimentar. Percebe que para as 

crianças das classes populares (bem como para os adultos) po

derem obter resultados satisfatórios nesse campo. "será preci 

50 s.uperar dificuldades inauditas" (Gramsci. 1982. p. 139). 

Fala da escola desvinculada da vida real e da ne

cess:i.dade de se integrar instrução e educação através do "tra 

óalh.o vivo do professor", pois que o educando não é um mero 

"recipiente mecânico de noções abs,tratas". a consciência da 
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criança nao é algo puramente individual, mas sim "o reflexo 

da fração de sociedade civil da qual pariicipa, das relações 

sociais tais como elas se concentram na família, na vizinhan-

ça, ria aldeia, etc." (Gramsci, 1982, p. 131). 

Faz também considerações a respeito de grupos com 

diferenças culturais e sobre as diferentes formas com que re-

cebem e integram um mesmo conceito. 

"O mesmo raio luminoso passando por prismas di
versos, dá refrações de luz diversas: se se 
pretende obter a mesma refração, é necessária 
toda uma série de retificações nos prismas sin 
guIares." 

Assim sendo, "é necessária a adaptação de cada conceito -as 

diversas peculiaridades e tradições culturais" CGramsci, 1982, 

p. 174). 

Essas considerações a respeito das diferentes cul 

turas não. implicam, no entanto, em considerar a cultura das 

massas uma cultura alternativa, uma cultura homogênea, autôno 

ma e suficiente. Essa cultura é. pelo contrário, heterogênea 

e contraditória, uma vez que nela estão elemento~ ideológicos 

da classe dominante ao lado dos elementos provenientes de sua 

própria condição de classe oprimida, não elaborados crítica e 

conscientemente. E, segundo Gramsci. enquanto essa cultura 

nao tiver consciência de classe, consciência de si. ela 
... 

sera 

uma cultura subalterna. 

E preciso. portanto, trabalhar no sentido de tor-



nar consciente essa classe. 

"A filosofia da praxis não tende a manter as 
pessoas simples em sua filosofia primitiva do 
senso comum, mas busca, ao contrário, condu -
zí-las a uma concepção de vida superior." 
(Gramsci, 1981, p. 20) 
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Gramsci condena também o dogmatismo e considera 

a possibilidade de se ~proveitar na cons~rução de uma nova 

cultura. os elementos positivos da classe dominante, não se 

devendo recusi-los mas traduzf-los, criticá-los. adaptando-as 

às condições dessa cultura. eliminando ass im seus condiciona

mentos ideológicos. Diz que 

"Criar uma nova cultura ( ... ) significa também. 
e sobretudo, difundir criticamente verdades já 
descobertas, 'socializá-las' por assim dizer; 
transformi-las, portanto, em base de ações vi
tais, em elemento de coordenação e de ordem in 
telectual e moral." (Gramsci, 1981, p. 13) 

Acres.centa ainda que esse trabalho é complexo e deve ser fei 

to "com hÇise no real e na experiência efetiva". advertindo 

que "as transformações culturais são lentas: e graduais" pois 

a cultura é "produto de uma complexa elaboração" CGramsci 

1982, p. 175 e 176). 

A valorização do fato cultural na obra de Gramsci 

nao deve. porem, ser interpretada como um idealismo, pois ele 

nunca deixa de considerar o fator econômico. Em suas próprias 

palavras, 



"Uma reforma intelectual e moral não pode dei -
xar de estar ligada a um programa de reforma 
econômica. E mais, o programa de reforma econô 
mica é exatamente o modo concreto através do 
qual se apresenta toda reforma intelectual e 
m o r a 1." (G r ams c i, 19 8 O, p. 9 ) 

2S 

Outro ponto de importância em sua teoria fica bem 

claro na sua interpretação do pensamento expresso por Marx 

nas Teses sobre Feuerbach: "Os filósofo:; se limi taram a inter 

pretar o mundo de diferentes maneiras; o que importa é trans

formá-lo" (Marx. 1982, p. 14). Gramsci não vê aí uma indica -

ção de que o conhecimento deve ser substituído pela ação, pe

la prática, mas de que develiBver a unidade conhecimento-ação. 

teoria e prática. ou seja. "que a filosofia deve se tornar p~ 

lítica para ser verdadeira" (Gramsci. 1981. p. 84). 

E, pois, considerando o fator econômico como bási 

co e tendo uma visão da cultura estritamente vinculada ã poli 

tica. que Gramsci analisa a sociedade e propõe sua transforma 

çao. 
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CAPrTULO v 

DISCUSSÃO 

Tendo em vista o conceito de ideologia. mais espe 

cificamente o conceito desenvolvido n"a ol>ra de Gramsci, pode

se tentar aqui discutir questões implícitas ao problema pro

posto. 

A questão que inicialmente se coloca diz respeito 

ã neutralidade da ação pedagógica. Ela certamente inexiste 

mormente numa sociedade de classes. Os valores e conhecimen -

tos por ela transmitidos, sendo os da classe dominante, nem 

sempre são adequados às camadas populares da sociedade; e a 

escola. seu principal veículo. não cumpre sua função de desen 

volver a potencialidade dos alunos, de ajudar na formação de 

suas personalidades. Trabalh.a somente para alguns. em detri -

mento de uma maioria. Sua "democracia", no máximo consiste em 

aplicar o mesmo conteúdo e os mesmos métodos a p~pulações di

ferentes, que assim mostram diferente aproveitamento e forma

rão diferentes grupos sociai.s. 

O programa escolar, baseado no desenvolvimento 

normal de crianças de grupos sócio-econômicos superiores da 

população (classe dominante). não considera características de 
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outros grupos sociais. Não sao levadas em conta suas caren

cias biológicas --- por doenças e/ou subnutrição, e tampouco 

suas carências culturais - ausência de desenvolvimento, na 

idade pré-escolar. de comportamentos e experiências necessá -

rios a um bom aproveitamento escolar. 

Ao lado das reprovaçoes e evasoes daí decorrentes 

(no Brasil, 50~ das'crianças abandonam'a escola sem concluir 

o primeiro ano), as confusões e frustrações dessa experiência 

escolar, os pouco êxitos e muitos fracassos, só podem gerar 

na criança llina auto-imagem negativa, formando personalidades 

em que predominam atitudes de apatia. fatalismo e desesperan

ça, quando não levam ã revolta e ã delinquência. A obediência 

e a submissão. qualidades valorizadas na vida escolar, são a

prendidas e sempre reforçadas na relação aluno-professor. Quan 

to ao currículo, totalmente desvinculado da realidade prática 

da grande maioria, só faz aumentar seu desinteresse pela esco 

la. 

E assim que a escola nada mais faz que acentuar 

as diferenças entre os grupos sócio-econômicos que atende. E 

assim que ela reproduz a desigualdade, que oDviamente nao se 

restringe ao aspecto cultural. pois tem consequências eviden

tes no campo econômico. 

No entanto, o "domínio" a nível ideológico, ou m~ 

lbor. a hegemonia cultural de uma classe com consequências 

na própria estrutura social. não se dá através de uma mani 
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pulação consciente, a serviço dos donos do poder. O que se dá 

deve-se a uma incorporação de valores que se transformam, no 

dizer de Gramsci, no senso comum. Não sao práticas isoláveis, 

idéias e nem valores simplesmente impostos de fora, mas "vi

vências" que, permeando os di versos estratos sociais, saturam 

profundamente a consciência de toda uma sociedade. em que ta~ 

to "dominadores" quanto "dominados" estão penetrados dessa i

deologia. Não se trata, portanto. de uma conspiração para ilu 

dir as classes subalternas, pois, para Gramsci, não existem 

ideologias verdadeiras ou falsas. são simplesmente decorrên -

cias "naturais", pois são originadas "das re lações de produ

çao entre os indivíduos e grupos sociais" (Apple. 1982. p. 230) . 

Não se trata de uma manipulação pois as .ideologias têm como 

base necessidades estruturais e são complexas e contraditó 

rias, . como a própria formação social da qual fazem parte. 

Assim pois, a escola e os demais aparelhos da he

gemonia. na transmissão de sua mensagem, nem sempre trazem ex 

plícito o seu papel na dominação. A açao da escola pretende 

ser neutra. baseia-se em princípios corretos e legitima-se a

través da ciência. No entanto, o uso da própria ciência e de 

seus princípios (caso da psicologia} revela formas culturais 

que já estão incorporadas e que trabalham na reprodução do 

sistema econ5mico e social. 

A determinação da superestrutura pela estrutura , 

da ideologia pela base econômica. é indubitável; no entanto , 

segundo Gramsci. os fen5menos superestruturais não são um me-
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ro reflexo da base econômica. São por ela determinados, em úl 

tima instância, mas não de forma automática e simples. Exis -

te, isto sim, um complexo de relações entre base e superestr~ 

tura, entre economia e ideologia. Essas relações, cujos parâ

metros são definidos economicamente, agindo através de insti

tuições como a escola, limitam a prática educativa e condici~ 

nam a ação cultural, mas não ditam pura e simplesmente todo o 

trabalho da educação. Este tem certa autonomia e sua açao tam 

bém repercute sobre a base econômica e social. "Ainda que de

terminado, não deixa de influenciar o elemento determinante" 

(8 a v i an i, 19 82. p. 5 9) . 

Assim é que, embora os valores e conhecimentos 

componentes da educação, decorram da estrutura econômica (em 

última instância) e reproduzam na sua divulgação (ditada pela 

classe dominante) essa mesma estrutura, o processo não é to

talmente circular e existem saídas. 

Tanto no senso comum. como em toda a sociedade ci 

vil, existem contradições provenientes das diferentes ideolo

gias que aí circulam. são essas contradições, existentes tam

bém no interior dos aparelhos da hegemonia. que vão oferecer 

o'portunidade para o rompimento dessa ação aparentemente circu 

lar. g através das contradições que os educadores podem agir 

na execução de um novo trabalho educativo. 

A escola, numa sociedade de classes. é plena de 
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contradições. Pretendendo ser neutra e servir igualmente a 

seus alunos, nada mais faz que reproduzir suas diferenças so

ciais. E necessario que o educador, tornando conscientes as 

contradições, através de uma nova e crítica ação pedagógica, 

trabalhe de tal forma que a escola possa realmente servir a 

todos, podendo somente assim se constituir num instrumento 

de mudança social. No dizer de Gramsci. seria necessário bus

car a unificação entre teoria e práti'ca.construindo assim um 

novo consenso, uma nova concepção de mundo. 

Para se trabalhar junto às classes populares, no 

processo educativo necessário à sua ascensão intelectual e co 

mo classe social, não se pode considerá-las como uma cultura 

autônoma e, portanto, tratá-las como tal. Muitas correntes 

psicopedagógicas, com o objetivo de respeitar os valores pop~ 

lares e de não levar a essas classes valores de outros segme~ 

tos da população, valores que não lhe são próprios. acabam li 

mitando muito sua ação educativa. No seu escrúpulo excessivo 

caem nwn relativismo que impede a ascensão dessas camadas po

pulares por não darem a elas os "instrumentos" da cultura do

minante. Essa e. no entanto, uma tendência recente, de pouca 

ou nenhuma atuação no âmbito da educação formal, da escola. 

Certamente o conteúdo da cultura "burguesa" serve 

à dominação, no entanto. e através dela que também veiculam 

elementos positivos e objetivos que possibilitam o crescimen

to intelectual, o progresso científico e o desenvolvimento so 
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cial. Não é, pois, em nome da conservaçao de uma cultura, que 

na verdade não ê autônoma mas sim subalterna, que se pode ne-

gar a validade de todo o conhecimento "tradicional". Uma nova 

pedagogia se fará sim aproveitando elementos da cultura popu

lar, partindo da realidade do povo para a aquisição de novos 

conhecimentos, mas também da assimilação crítica da contribui 

ção da cultura dominante. 

A açao educativa deve. no entanto, partir da rea

lidade social ,em que se dá e ter como objetivo aquela a que 

se quer chegar. O pr6prio contefido do ensino escolar deve obe 

decer a esse princípio. sempre visando finalidades sociais 

mais amplas. O conhecimento deve estar sempre ligado ã práti-
... -ca, a açao. 

Quanto ao trabalho da psicologia na escola, embo-

ra nao mais se proponha somente a "separar as crianças bri 

lh.antes. que lucravam com uma educação normal, das crianças 

estfipidas que nada lucravam com e la" (Heather, 1977, p. 122), 

como foi seu objetivo ao criar os testes de Q.I .• ainda con -

siste em grande parte nos diagn6sticos, classificações, ava -

Iiações e trabalhos visando a adaptação do aluno. Assim é que, 

através dela ou de seus subsídios. é ainda feita a "homogenei, 

zação" das classes, classificando e separando os alunos segun 

do sua capacidade para o aprendizado escolar; assim é que se 

trabalh.a para o ajustamento do aluno ã escola. quase sempre 

sem se questionar a significação filtima desse ajustamento. 
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No entanto, se para alguns psicólogos o trabalho 

aí se encerra, outros mais atentos conseguiram perceber que 

as diferenças na capacidade de aprender geralmente coincidem 

com as diferenças econômicas e sociais dos sujeitos em ques-

tão. Iniciou-se então uma busca das causas dessas diferenças, 

das causas das "deficiências" dos indivíduos das classes 
~ 

so-

cio-econômicas inferiores. Pesquisas e estudos realizados, en 

volvendo o campo biológico e o cultural, revelaram então que 

as condições em que vivem os indivíduos dos estratos economi

camente inferiores da população, não lhes favorecem um bom de 

senvolvimento devido a suas carências culturais -- em função 

da privação do estímulo ambiental -- e nutricionais -- devi 

do à ação deletéria da desnutrição calõr,io-proteica. Verifi -

cou-se que tanto a desnutrição quanto a privação cultural afe 

tam estrutural e funcionalmente o sistema neuro-endócrino, de 

terminando alterações que se expressam numa deterioração do 

desenvolvimento intelectual global e de funções psicológicas 

específicas. 

Outro passo foi dado quando alguns pesquisadores 

começaram a levar em conta as diferenças culturais. nao em 

termos de carências e "deficits" cognitivos, mas de diferen -

ças nos padrões culturais, com influências no estilo de apren 

diz agem. na motivação, etc. Argumentam que se esses indiví 

duos sao menos motivados ou se eles nao compreendem as exigê!!. 

cias da situação. podem não ter um bom rendimento. Desta for-

ma. têm um baixo desempenho sem ter baixa competência. 
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A cada abordagem do problema corresponde, atual -

mente, uma diferente proposta "para sua resolução. Programas 

compensatórios pré-escolares para crianças "culturalmente mar 

ginalizadas" são a solução para aqueles que defendem a tese 

do "defici t" cultural; esses programas desenvolveriam ness as 

crianç~os pré-requisitos necessários para que el~ enfrentas

sem a vida escolar em condições de igualdade com as crianças de 

classe média. Já os partidários das difeJ:-enças de padrões cu.! 

turais e. portanto, motivacionais. defendem uma transformação 

a nível da escola, de forma que esta se tornasse mais motivan 

te para a criança. com programas mais de acordo com seus valo 

res e atitudes, respeitando, além disso. seu rítmo de aprendi 

zagem. 

E evidente o progresso da abordagem psicológica à 

questão da aprendizagem escolar, no entanto, é preciso que e~ 

ta se torne cada vez mais ampla e considere sempre os condi -

cionamentos sócio-culturais. subjacentes ao pensamento. ao co 

nh.ecimento e à ação. 

Os; psicólogos que utilizam, de forma "acrítica, a 

psi.cologia como técnica e}ou c:tência auxiliar na educação es

colar. vis:ando. at ravés de suas medidas e diagnósttcos, adap

tar o aluno ao sistema de ensino e ao ambiente escolar. te

riam. numa análise gramsciana. o papel do "intelectual tradi

cional". Seriam os "comissários da classe dominante. reprodu

ziriam sua ideologia e trabalhariam na manutenção do "status 

quo". Já aqueles que. conscientes das contradições da socieda 
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de em que vivem. trabalham pela realização do homem numa nova 

realidade social e cultural, pertenceriam.à categoria dos "in 

telectuais orgânicos". 

o trabalho da psicologia deve deixar de se cen-

trar exclusivamente no aluno aqui e agora e, junto a outros 

educadores. realizar um trabalho psicopedagógico uno, crítico 

e consciente. Um trabalho que • todavia. diante do conteúdo pr~ 

gramático. não se limite a detenninar "como" Cde que forma) e 

"quando" Cem que fase do desenvolvimento) se deve realizar es 

sa programaçao. mas que frente a ela não deixe de questionar 

o "para que". 

A atividade educativa é, assim, um processo de me 

diação que só se justifica através dos fins que procura atin

gir e que persistem além de sua ação imediata. Para realizá -

la. o educador precisa sair de sua neutralidade supostamente 

objetiva e trabalhar consciente não só dos condicionamentos 

sociais da educação, mas da possibilidade e necessidade de su 

perá-Ios. 

A'educação. porém. nao pode ser considerada ape

nas no s'eu aspecto formal, o escolar. Ela se dá por toda par

te. por todo o meio sócio-cultural. com o próprio viver. 

E importante ainda observar que a educação nao JO 

e 

o único e nem o principal instrumento transformador da reali-
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dade social, que precisa ser pensada sempre como um todo polí 

tico-econômico-cultural. 



CAP!TULO VI 

S!NTESE E CONCLUSOES 

A e~cola ~ a instituiçio qu~ ministra a educaçio 

regular, sistematica e intencional. E o principal veículo de 

transmissio de conhecimentos, promovendo a informaçio e a ins 

trução formalizada. Com o objetivo de levar o indivíduo ao de 

senvolvimento de sua potencialidade, pretende prepara-lo de 

melh.or forma possível para sua -vida individual e social. Ten

do sua açio desenvolvida atrav~s de especialistas do ensino, 

aplicando connecimentos científicos e utilizando cada vez 

mais a tecnologia moderna, com metas bem definidas, avalia 

çoes objetivas e quantificadas, a escola, democraticamente a

berta a todos, se coloca como um instrumento do saber. do pro 

gresso científico e da mudança social. No entanto, a pretensa 

neutralidade dessa instituiçio ~ negada na pratica onde pro

duz. principalmente, um aprendizado de comportamentos e inte

riorizaçio de valores que, numa sociedade de classes, nada 

mais faz que reproduzir as diferenças culturais e sociais. 

Partindo da analise da relação entre existência 

e conhecimento, com a fundamental contribuição de Marx para 

esse estudo do pensamento socialmente -vinculado, chega-se ao 

importante concei to de ideologia. Ideologia. como um sistema 
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de valores, pensamentos e idéias, diferindo segundo as formas 

de experimentar a realidade --"- como aceítam Mannheim e ou

tros pensadores, ou ideologia como "falsa consciência", dis -

farce dos interesses da classe dominante, reflexo da base eco 

nômica --- como é entendida por Marx. No entanto, qualquer 

que seja sua conceituação, ideologia esta que tem relação di

reta com a orientação da açao e com o poder. 

Numa sociedade de classes domina. certamente, a 

ideologia dos que detêm o poder. As instituições por eles 

criadas são. portanto. norteadas por suas idéias e valores e. 

obviamente, não são neutras em relação ã sociedade como um 

todo. Dentre essas instituições, a escola figura como a mais 

importante, uma vez que sua açao na reprodução da ideologia 

dominante é das mais marcantes e eficazes. E, pois. para me

lhor compreender sua açao e consequências psicossociais daí 

decorrentes. que se torna imprescindível questionar o grau de 

autonomia. da ideologia e de seus instrumentos. 

Sem omitir a importância da infraestrutura econô

mica como causa determinante da condição de classe, em última 

instância. mas considerando também o papel fundamental da es

cola na manutenção e reprodução da ideologia dominante e. com 

isso. das relações materiais e sociais de produção, pergunta

se aqui da possibilidade de superação desse "status quo". 

o referencial teórico em que se delinea uma saída 

para o problema é oferecido por Gramsci, que considera a esco 
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la nao somente como instituição conservadora das estruturas 

sociais vigentes, mas também a que possibilita sua desintegr~ 

çao. 

Gramsci divide o conceito de Estado em sociedade 

política (poder repressivo) e sociedade civil (igrejas, esco

las, sindicatos, meios de comunicação, etc.). Nesta se define 

a ideologia unificadora, que funciona como "cimento" da forma 

çio social. Aí se di o consenso que, junto com a repressão da 

sociedade política. assegura a manutenção da estrutura de po

der. Na sociedade civil, a dominação se expressa através da 

hegemonia. 

Para Gramsci, a ideologia imposta pela classe do

minante e assimilada pela classe oprimida é chamada de senso 

comum. Esta inculcação de valores é realizada através das ins 

tituições da sociedade civil. entre as quais a escola figura 

como principal. Mas, o mais importante na sua teoria é que 

ele acredita circularem diferentes ideologias na sociedade ci 

vil e, mesmo admitindo a dominação hegemônica de valores da 

classe dirigente, não a coloca como absoluta e indestrutível. 

Assim sendo, considera a escola não somente como um instru

mento de dominação, mas também como uma força política liber~ 

tadora, com o poder de minar o senso comum e a ideologia domi 

nante. 

E é assim que a educação pode ser proposta como 

uma força social efetiva pois que, os fundamentos econômicos 
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de uma sociedade de classes, embora básicos, nao determinam 

de forma pura e simples os mecanismos das instituições cultu

rais -- entre elas a escola -- que também têm sua autonomia, 

agindo dialeticamente com essa base. Essas instituições nao 

são simples reflexos da base econômica, pois sao mediados pe

la ação humana, e é aqui que se faz necessária a ação consci

ente do educador. Educador este. que não pode mais ser neutro 

e descompromissado. mas consciente e comprometido com sua re

alidade, uma vez que é o responsável por uma açao educativa 

que pode reproduzir as desigualdades sociais mas que também 

pode e deve levar a uma verdadeira transformação social. 

E fundamental lembrar ainda que a atuação da psi-
i 

cologia como· ciência e técnica objetiva e "apolítica" necessi 

ta s~r retista. Através de sua aparente neutralidade, ela tem 

servido ao sistema, ignorando uma realidade que é básica, a 

realidade social. econômica e cultural em que vivem seus su

jeitos. E somente através de uma visão do homem como totalida 

de complexa e indivisível que a psicologia pode ser não só uma ciên

cia ou técnica auxiliar num trabalho educativo. mas pode e 

deve ter um papel central e dinâmico na ação de educar. Edu -

car conscientizando. levando o homem ao conhecimento de si 

próprio e da realidade, possibilitando assim uma melhor atu -

açao no mundo em que vive. 
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