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RESUMO 

 

LUSTOSA, Elem. O conceito de Estado em Gramsci e suas apropriações nas pesquisas 

sobre politicas educacionais. 2017. 101 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 

 

A presente pesquisa é resultado de estudos e inquietações sobre a produção do 

conhecimento científico e os aspectos teórico-metodológicos no âmbito da pesquisa em 

política educacional, bem como, o uso das obras de Antonio Gramsci. Esse trabalho está 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do 

Centro Oeste e tem como objetivo central verificar e sistematizar a apropriação teórico-

metodológica de Gramsci nas pesquisas em Políticas Educacionais, com enfoque no 

conceito de Estado. Para tanto, como problemática central de nosso trabalho elencamos: 

de que maneira as pesquisas sobre Políticas Educacionais, com aporte teórico-

metodológico em Gramsci se apropriam do conceito de Estado? Os dados foram 

coletados a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES, no período de 2013 a 

2016. Realizamos um levantamento com base na historicidade para percorrer o caminho 

da chegada das obras de Gramsci ao Brasil, apresentamos um mapeamento sobre a 

utilização das suas ideias como referencial teórico e metodológico e identificamos como 

se dá a apropriação da teoria gramsciana na pesquisa acadêmica na Pós-Graduação. Para 

tanto, destacamos algumas tendências de leitura de Gramsci no Brasil: a) uma vertente 

de cunho mais liberal e; b) uma vertente de cunho mais revolucionária e partimos, 

também, da suposição que o conceito de Estado gramsciano é frequentemente 

contemplado em pesquisas sobre políticas educacionais, destacamos a importância em 

problematizar como a obra de Gramsci está sendo apropriada por estudiosos da área. A 

luz do que foi tratado nos capítulos, um aspecto foi de destaque: há no Brasil diferentes 

frentes de leituras da obra de Gramsci, umas mais culturais e outras de cunho mais 

político e ainda há aqueles que separam a leitura de economia, filosofia, história e 

política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gramsci; Estado; Políticas educacionais; Pesquisa 

acadêmica. 
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ABSTRACT 

 

LUSTOSA, Elem. The State concept in Gramsci and its appropriations in the research of 

educational politics. 2017. 101 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 

Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 

 

This research is the result of studies and the restlessness about the production of 

scientific knowledge and the theoretical-methodological aspects within the research of 

educational politics, as well as the use of the works of Antonio Gramsci. This paper is 

tied to the Post-Graduation Program in Education of the State University of the Central 

West and has as the main objective to verify and to systemize the appropriation of the 

Gramsci Theoretical-methodological in the research of Educational Politics, with the 

focus on the State concept. Therefore, as the central issue of our paper we ask: in what 

way the researches about educational politics, with the contribution of the Gramsci 

Theoretical-methodological, appropriate the State concept? The data was collected from 

the Theses and Dissertations Bank of CAPES, between 2013 and 2016. We conducted a 

survey based on the historicity so that we walk the path of the arrival of the works of 

Gramsci at Brazil, we present a mapping of the use of his ideas as a theoretical and 

methodological reference and we identify how the appropriation of the Gramscian 

theory takes place on the academic research in graduate school. Therefore, we highlight 

some reading tendencies of Gramsci in Brazil: a) a more liberal aspect and; b) a more 

revolutionary aspect and we, also, start from the assumption that the Gramscian State 

concept is frequently contemplated in researches about educational politics, we 

highlight the importance in problematizing as the work of Gramsci is being 

appropriated by scholars of the field. In light of what has been treated on the chapters, 

one aspect was highlighted: in Brazil there are different reading fronts of Gramsci’s 

work, some more cultural and others with more of a political nature and there are still 

those that divide the reading of economy, philosophy, history and politics. 

 

KEY WORDS: Gramsci; State; Educational politics; Academic research. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa é resultado de inquietações sobre a produção do conhecimento 

científico e os aspectos teórico-metodológicos no âmbito da pesquisa em política 

educacional, bem como, o uso das obras de Antonio Gramsci
1
 na graduação e na 

especialização e da leitura de algumas críticas sobre a utilização das ideias de Gramsci 

no campo na área da política educacional no Brasil. As críticas referem-se à ausência de 

coerência metodológica nas pesquisas, apropriação inadequada da teoria de Gramsci, 

utilização dos seus conceitos de forma a-histórica, entre outras que serão abordadas no 

decorrer do estudo.  

O interesse em estudar Antonio Gramsci na formação inicial se deu justamente, 

por ser um teórico clássico da intelectualidade do pensamento político. As pesquisas em 

políticas educacionais estão ligadas às questões de Estado e entender como essa 

concepção é utilizada nos trabalhos pode oferecer elementos para discussão de como ele 

é visto pelos pesquisadores. 

Por este motivo priorizamos o estudo do conceito de Estado como fio condutor 

do nosso estudo e para isso, como problemática central da nossa pesquisa, elencamos: 

de que maneira as pesquisas sobre Políticas Educacionais, com aporte teórico-

metodológico em Gramsci se apropriam do conceito de Estado?  

A partir deste problema de pesquisa definimos nosso objetivo central de estudo: 

verificar e sistematizar a apropriação teórico-metodológica de Gramsci nas pesquisas 

em políticas educacionais, com enfoque no conceito de Estado.   

Iniciamos a proposta desta dissertação problematizando a produção científica 

gramsciana no campo pós-graduação, especificamente, na área de políticas educacionais 

focando a sua apropriação como referencial teórico-metodológico em pesquisas 

acadêmicas da Pós-Graduação em Educação, teses e dissertações entre 2013 a 2016 no 

Banco de Tese da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES no estado do Paraná.  

Não temos pretensão de realizar a leitura de todos os trabalhos que tratam das 

políticas educacionais, mas aqueles que se denominam na perspectiva gramsciana. Esse 

                                                           
1
 Gramsci nasceu em 1891 na Itália, foi co-fundador do Partido Comunista e grande teórico da linha 

marxista, com uma vasta produção histórica e crítica sobre a sociedade.  Grande parte da sua teoria foi 

escrita durante o cárcere, inclusive uma de suas obras mais expressivas “Os Cadernos do Cárcere”, com 

início em 1929. 
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estudo foi realizado em dois momentos: inicialmente verificamos e levantamos os 

trabalhos nas Instituições de Ensino Superior – IES do Paraná; e no segundo momento 

selecionamos os mais relevantes em nossa pesquisa para fazer um contraponto com a 

própria teoria de Gramsci.  

Entendemos que é fundamental conhecer a trajetória das ideias de Gramsci no 

Brasil a partir de 1960, em função da entrada de correntes marxistas nos Programas de 

Pós-Graduação. Existem críticas sobre como os conceitos do autor italiano foram 

utilizados, como as limitações da tradução e estes empasses também são explicitados no 

decorrer da pesquisa. 

Esse tema já ocupa espaço entre estudiosos de Gramsci, pois já existem alguns 

estudos que nos dão base para discussão desta questão
2
 e que nos ajudaram a 

desenvolver nosso objeto de pesquisa. 

Como recorte da pesquisa, buscamos a produção acadêmica e priorizamos 

autores mais hegemônicos desta área, que trabalham na investigação da formulação das 

pesquisas sobre política educacional. 

Para o desenvolvimento do estudo, utilizamos os volumes 1, 2 e 3 dos Cadernos 

do Cárcere, os volumes 1 e 2 dos Escritos Políticos e as dissertações examinadas no 

Banco de Tese da CAPES na área da “Educação e políticas educacionais” que utilizam 

como aporte teórico Gramsci, além de outros autores de base referencial marxista. 

O trabalho está relacionado à produção do conhecimento e estudos 

epistemológicos no campo das pesquisas em políticas educacionais, com foco para a 

análise das publicações na área da educação e políticas.  

Como método de pesquisa foi utilizado o materialismo histórico dialético que 

possibilitou a investigação do contexto histórico do sujeito condicionado pela 

materialidade e, também, interferindo na realidade. Assim, é possível partir da realidade 

material, ou seja, das relações econômicas, sociais e políticas, como afirma Marx (2007, 

p. 94): 

                                                           
2
 Temos uma ampla pesquisa que identifica a utilização de Gramsci na produção acadêmica intitulada "A 

produção acadêmica em políticas educacionais no Brasil: características e tendências (2000-2010)", 

financiada pelo CNPq, Edital/Chamada CNPq/CAPES nº 07/2011 - Equipe de pesquisa: Antonia Almeida 

Silva - UEFS (Coordenadora); Márcia Aparecida Jacomini -UNIFESP (Vice-coordenadora); Dirce Nei 

Teixeira de Freitas – UFGD; Elisângela Alves da Silva Scaff -UFGD; Héricka Karla Alencar de Medeiros 

Wellen; Isabel Melero Bello - UNIFESP; Maria Angélica Pedra Minhoto -UNIFESP; Marieta Gouvêa de 

Oliveira Penna - UNIFESP; Mirna Ribeiro Lima da Silva - IFBaiano; Valdelaine da Rosa Mendes – 

UFPEL, disponível no site da equipe: <http://www2.uefs.br/cede/docs/a-producao-academica-em-

politicas-educacinais-2000-2010.pdf>.  
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Não se parte daquilo que os homens dizem, imaginam ou representam, 

tampouco dos homens pensados, imaginados e representados para, a partir 

daí, chegar aos homens de carne e osso; parte-se dos homens realmente 

ativos e, a partir de seu processo de vida real, expõe-se também do 

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. 

 

A apropriação teórico-metodológica de Gramsci nas pesquisas sobre Políticas 

Educacionais, com enfoque no conceito de Estado foi abordada com base na 

historicidade
3
. Para Gramsci um dos princípios da metodologia histórica são os 

movimentos orgânicos (permanentes) e conjunturais (ocasionais). “O erro que se incorre 

frequentemente nas análises histórico-políticas consiste em não saber encontrar a justa 

relação entre o que é orgânico e o que é ocasional” (GRAMSCI, 2011, p. 37). 

Gramsci salienta a importância da historicidade, pois sempre encontramos nos 

seus textos que não é possível pensar o presente sem levar em consideração o que 

aconteceu no passado. 

Como afirma Schlesener (2001, p. 250): 

A complexidade e riqueza de uma produção teórica a constitui como obra 

aberta a interpretações diversas e é o conhecimento da obra em sua 

complexidade e historicidade que permite uma interpretação mais 

aproximada do original. Toda tradução é uma interpretação e, 

consequentemente, pode ser entendida como uma traição (do original). 

 

Por esse motivo, salientamos o movimento histórico e a dinâmica da produção 

de pesquisas em política educacional e Gramsci (2011, p. 38) comenta sobre a relação 

entre a história e a política de forma dialética: 

 

O nexo dialético entre duas ordens de movimento e, portanto, de pesquisa 

dificilmente é estabelecido de modo correto; e, se o erro é grave na 

historiografia, mais grave ainda se torna na arte política, quando se trata não 

de reconstruir a história passada, mas de construir a história presente e futura: 

os próprios desejos e as próprias paixões baixas e imediatas constituem a 

causa do erro, na medida em que substituem a análise objetiva e imparcial e 

que isto se verifica não como “meio” consciente para estimular à ação, mas 

como autoengano. 

 

                                                           
3
 No sentido mais imediato e determinado, não se pode ser filósofo — isto é, ter uma concepção do 

mundo criticamente coerente — sem a consciência da própria historicidade, da fase de desenvolvimento 

por ela representada e do fato de que ela está em contradição com outras concepções ou com elementos 

de outras concepções. A própria concepção do mundo responde a determinados problemas colocados pela 

realidade, que são bem determinados e “originais” em sua atualidade (GRAMSCI, 2014, p. 95). 
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Assim, buscamos no Banco de Teses Capes, como os trabalhos estão sendo 

construídos dentro da área de Educação com foco nas políticas educacionais e, para isto, 

realizamos um levantamento objetivando verificar a produção dessa área. A busca pelas 

pesquisas contemplou não somente uma revisão teórica dos conceitos, mas também do 

método. 

E para isto o padrão marxiano
4
 irá nos guiar com a contextualização dentro da 

práxis que é justamente a junção entre a atividade humana subjetiva e a realidade 

material objetiva, ou seja, a parte determinante é a realidade material, que vai 

determinar a ação do homem e o estudo da problemática do conhecimento leva em 

consideração nosso objeto de estudo que é a utilização dos conceitos gramscianos.  

A pesquisa foi organizada em três capítulos. Primeiramente, realizamos revisão 

bibliográfica por meio de uma abordagem histórica de como as ideias de Gramsci 

chegaram ao Brasil e como elas se estabeleceram nos programas de Pós-Graduação. 

Nesta parte inicial optamos por trabalhar com uma breve cronologia da vida de Gramsci 

investigando a sua atuação politica como militante e autor de diversos textos na Itália. 

Depois seguimos com um relato de como ocorreu o processo de recepção das ideias de 

Gramsci no Brasil nas pesquisas em educação e, para este movimento histórico, 

trabalhamos com a entrada da sua teoria no Brasil até chegar aos cursos de Pós-

Graduação em Educação, para investigar a recepção das ideias de Gramsci no Brasil e a 

sua utilização nas pesquisas realizadas nos programas de Pós-Graduação em Educação, 

verificando os conceitos mais difundidos neste processo 

No segundo capítulo realizamos um levantamento das dissertações e teses que 

tratam das políticas educacionais e que se fundamentam na concepção gramsciana de 

Estado, estabelecendo um contraponto entre a análise da teoria de Gramsci e seus 

principais conceitos difundidos no âmbito das políticas educacionais. Utilizamos o 

período de 2013 a 2016, por ser a última atualização do Banco de Teses da Capes. 

Partimos, também, da idéia inicial que o conceito de Estado é bastante utilizado e por 

este motivo procuramos saber como ele é apropriado nas pesquisas, por isso destacamos 

a necessidade do conhecimento sobre Gramsci, para que não correr o risco de realizar 

                                                           
4
 Tomamos como base o conceito de “padrão marxiano” utilizado no livro de Ivo Tonet: Método 

Científico uma abordagem ontológica, cap. 4. Essa fundamentação implica, por sua vez, a comprovação 

da radical historicidade e sociabilidade do ser social, isto é, a demonstração de que a realidade social é 

resultado integral da interatividade humana ao longo do processo histórico e não de forças naturais ou 

sobrenaturais (TONET, 2013, p. 67-68). 



17 

 

apropriações inadequadas. É importante ressaltar que não estamos avaliando as 

pesquisas, mas problematizando no sentido de mapear como está ocorrendo à produção 

acadêmica que se fundamenta das ideias de Gramsci. 

Por fim, no terceiro capítulo, realizamos uma discussão acerca da concepção de 

Estado para o marxismo e em Gramsci, a partir dos três trabalhos selecionados para 

leitura e análise. Na tentativa de compreender essa obra tão complexa e difusa no Brasil, 

diante de todas as críticas já sinalizadas, a ideia foi realizar uma primeira aproximação 

sobre a produção de Gramsci no Paraná, especificamente na área de políticas 

educacionais no âmbito dos Programas de Pós-Graduação em Educação. 

Esta dissertação foi elaborada com o objetivo de problematizar e/ou contribuir 

com o debate sobre a produção acadêmica com foco na abordagem teórica e 

epistemológica da pesquisa em políticas educacionais, observando a importância em 

discutir a forma como se faz pesquisa em educação.  
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1 A RECEPÇÃO DAS IDEIAS DE GRAMSCI NAS PESQUISAS EM 

EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

 Nesse capítulo percorremos o seguinte caminho: primeiramente uma breve 

introdução sobre a vida de Antonio Gramsci; em seguida mapeamos a trajetória 

percorrida pela teoria gramsciana no Brasil com alguns apontamentos iniciais. Para 

finalizar o capítulo elencamos os conceitos e ideias de Gramsci no contexto acadêmico 

brasileiro.  

Este capítulo aborda um dos objetivos específicos da nossa pesquisa: realizar um 

mapeamento do caminho percorrido pela teoria gramsciana e a sua chegada ao Brasil. 

Levando em consideração o contexto histórico tal tarefa oferece elementos para 

compreender a problemática central deste trabalho, ou seja, verificar e sistematizar a 

apropriação teórico-metodológica de Gramsci nas pesquisas sobre Políticas 

Educacionais com enfoque no conceito de Estado. 

 É evidente que a sua disseminação não aconteceu rapidamente e nem, tampouco, 

num processo instantâneo de reconhecimento da sua obra, seus escritos foram chegando 

por várias frentes: pela política, por estudantes, por professores, por revistas e jornais, 

por militantes e, aos poucos, essas ideias foram se aproximando da academia brasileira e 

despertando o interesse de pesquisadores importantes da área da educação, já reflexo do 

reconhecimento do autor em diversos países.  

No primeiro item do capítulo apresentamos uma sistematização sobre a recepção 

da teoria gramsciana no Brasil. Na segunda parte, de maneira breve, procuramos 

verificar as categorias de análise da realidade mais utilizadas e a interpretação do 

conceito de Estado. 

A partir disto, foram apresentados resultados do estudo com a finalidade de 

verificar como Gramsci interfere no cenário da pesquisa em educação, pois a sua 

chegada ao Brasil foi, também, em função da entrada de correntes marxistas no campo 

da Graduação e Pós-Graduação e, assim, começa a construção de um viés mais crítico e 

político sobre a educação.  

Para trabalhar dentro da perspectiva dialética e buscar as múltiplas 

determinações que nos levam a reflexão do nosso objeto de estudo, decidimos investigar 

os elementos relacionados ao nosso objeto e as suas contradições. Por este motivo, 

iniciamos por autores que já estudam Gramsci, não somente o estudo da própria obra 
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gramsciana, mas a caminhada histórica do italiano e a forma como suas ideias entraram 

no Brasil. 

 Sendo esta a introdução do capítulo, apresentamos, mesmo que de maneira 

breve, um pouco da trajetória de Gramsci e como se deu os principais momentos da sua 

vida, inclusive como se deu a produção da sua teoria no contexto italiano, pois esta 

compreensão nos indica como ocorreu a sua luta política e a tradução de suas obras até 

chegar ao Brasil. A cronologia de sua vida foi realizada a luz dos seus próprios escritos 

e também de estudiosos renomados
5
 no campo de estudos da apropriação gramsciana no 

Brasil que explicitam a sua vida e obra. Embora muitos já conheçam e já tenham lido 

sobre ele é importante elucidar este contexto. Por este motivo pensamos ser 

fundamental explicitar quem foi este importante pensador e como a sua história de vida, 

de luta e sua trajetória intelectual foi escrita pela via de autores que já se dedicaram ao 

seu estudo, além disso, o que o próprio autor conta da sua vida a partir dos Escritos 

Políticos Volumes 1 e 2, e o Volume 1 dos Cadernos do Cárcere, todos na edição de 

Carlos Nelson Coutinho.  

 Antônio Gramsci nasceu na Itália no dia 22 de janeiro de 1891, em Ales, na 

província de Oristano na Sardenha, uma ilha muito importante do país. Nesta época, a 

economia era essencialmente agrícola e dividida entre norte e sul: a Itália Setentrional, 

parte norte da península italiana muito rica onde havia técnicas de cultivo mais 

avançadas; e a Itália Meridional, parte sul da península que compreende as regiões mais 

pobres, com camponeses que trabalhavam arduamente em condições de miséria. Sforza 

(1945, p. 107) no livro sobre a Itália Contemporânea destaca que “a única diferença 

legitima entre o Norte e o Sul da Itália é de ordem econômica; as terras do sul de Roma 

são infinitamente mais pobres do que as do Norte”.  

Inclusive mais tarde em 1926, Gramsci dedica parte do seu estudo para a 

Questão Meridional
6
, que foi justamente o nome que ele deu para o problema da 

separação entre norte e sul.  

                                                           
5
 São muitos autores que se dedicaram a história da vida de Gramsci, mas resolvemos priorizar Carlos 

Nelson Coutinho (2004a, 2004b e 2014), Paollo Nosella (1989) e o próprio Gramsci (2004a e 2004b). 

6
 A Questão Meridional aborda discussões travadas na Itália, a partir de 1920, sobre a política do país e a 

divisão socioeconômica das duas penínsulas. Em seus escritos Gramsci tenta, com sua teoria, resolver a 

dicotomia entre o Norte muito desenvolvimento e o Sul da Itália camponês, muito pobre e pouco 

participativo na política. Para essa discussão Gramsci escreve sobre a Questão Meridional com o título: 

“Notas sobre o problema meridional e sobre a atitude diante dele dos comunistas, dos socialistas e dos 

democratas” que se encontra no Volume 2 dos Escritos Políticos (GRAMSCI, 2004b). 
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Sforza (1945, p. 104) comenta ainda sobre a situação da Itália e dos demais 

países: “A diferença entre o Norte e o Sul não é mais acentuada na Itália do que na 

França, na Alemanha ou nos Estados Unidos da América – apesar de na Itália a 

separação ser ainda maior”. 

Foi neste contexto que Gramsci nasceu e estudou, caracterizado como uma 

época em que a Itália era dividida, com pressões políticas e sob uma situação precária 

de saúde. Proveniente de uma família de boas condições, o pai Francesco trabalhava no 

Cartório de Ghilarza uma comuna de Oristano e sua mãe Guiseppina Marcias era 

descendente de famílias ricas da Sardenha (GRAMSCI, 2014).  

Em 1897 o pai de Gramsci é preso acusado de irregularidades administrativas no 

Cartório e Gramsci sofre um trauma que irá acompanhá-lo por toda a vida, além disso, 

sua saúde também era afetada por problemas nos ossos que o deixam corcunda e com 

dificuldade de crescimento. Sua mãe tinha sete filhos e Antonio tinha o apelido de 

“Nino” e por conta da difícil situação e pela falta do pai, ele que frequentava a escola 

primária passa a estudar em casa para trabalhar no mesmo Cartório de Ghilarza. 

Somente em 1905, ele inicia seus estudos elementares, isto é, os três últimos anos do 

ginásio. 

Segundo Coutinho
7
 em (GRAMSCI, 2014, p. 47), na introdução do Volume 1 

dos Cadernos do Cárcere em 1894-96
8
:  

 

Antonio tem saúde frágil. Aos quatro anos, cai dos braços de uma babá, fato 

que será depois relacionado com seu defeito físico (ele era corcunda). 

Pesquisas mais recente atribuem esse defeito à doença de Pott, uma espécie de 

tuberculose óssea, diagnosticada somente no cárcere, mas que Antonio teria 

contraído desde a infância. 

 

Gramsci teve muitas dificuldades em frequentar a escola e isso pode ser o 

reflexo da sua luta pela educação e por toda a sua atuação política durante sua vida. 

Mesmo com dificuldades, Gramsci começa a se interessar pela imprensa socialista, aos 

14 anos e quando entra para o curso colegial em 1908, aos 17 anos ele já trabalhava em 

                                                           
7
 Na edição brasileira dos Cadernos do Cárcere Volume I (2014), de Carlos Nelson Coutinho faz uma 

cronologia da vida de Antonio Gramsci, apresentando a sua participação ativa na política e a sua trajetória 

de autor crítico da sociedade. 

8
 Esta cronologia é uma versão levemente abreviada, mas que introduz também novas informações úteis 

ao leitor brasileiro, daquela contida em A. Gramsci, Quaderni del cárcere, ed. Crítica de Valentina 

Guerratana, Turim, Einaudi, 1975. (GRAMSCI, 2014. p. 47). 
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uma fábrica de gelo como Tesoureiro da Câmara de Trabalho local e mais tarde passa a 

ser secretário de seção do Partido Socialista Italiano (PSI). 

Em 1910, Gramsci publica seu primeiro artigo no L’Unione Sarda, num jornal 

diário que foi fundado em 1889, até hoje muito tradicional na Sardenha, que trata de 

assuntos políticos, econômicos, sociais e culturais. Nesta época, Gramsci, também, 

começa a se interessar pelos textos de Marx.  

Nas palavras do próprio Gramsci (2004a, p. 47), seus primeiros escritos 1910-

1919 “Oprimidos e Opressores” relatou a função do Estado para a sociedade italiana: 

 

E isto porque o Partido Socialista no qual atuamos é também italiano, ou seja, 

é aquela seção da Internacional Socialista que assumiu a tarefa de conquistar 

para a Internacional a nação italiana. Esta tarefa imediata, sempre atual, 

confere-lhe características especiais, nacionais, que o obrigam a assumir na 

vida italiana uma função específica, uma responsabilidade própria. Trata-se 

de um Estado em potência, em processo de amadurecimento, antagonista do 

Estado burguês, que busca na luta diuturna contra este último e no 

desenvolvimento de sua dialética interna, criar os organismos capazes de 

superar e absorver o tal Estado. 

 

Gramsci já travava a luta pela revolução, por meio do PSI, e para ele o Estado 

era elemento central da política para movimentar a sociedade italiana. Em 1914 e 1915 

publicou no Jornal Il Grido del Popolo, com artigos sobre a sua posição do PSI, ao qual 

tinha estabelecido contato em Turim nos anos 1913. Para Coutinho (2014, p. 49) “É 

provável que remonte a essa época a inscrição de Gramsci na seção socialista de 

Turim”.  

Um dos artigos deste período, publicados no Il Grido, intitulado “Neutralidade 

ativa e operante”, Gramsci discute a questão da neutralidade: 

 

Mas os revolucionários – que concebem a história criação do próprio espírito, 

feita de uma séria ininterrupta de rupturas arrancadas às outras forças ativas e 

passivas da sociedade, e preparam o máximo de condições favoráveis para a 

ruptura definitiva (a revolução) – não devem se contentar com a fórmula 

provisória da “neutralidade absoluta”, mas devem transformá-la eu outra, ou 

seja, “neutralidade ativa e operante” (GRAMSCI, 2004a, p. 48). 

 

Isto nos dá pistas de que nessa fase da sua vida, Gramsci se preocupava com a 

luta de classes e posição política, uma vez que, para ele a classe trabalhadora deveria 

pressionar a burguesia a assumir as suas responsabilidades, se posicionou politicamente 
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sobre as questões sociais e sobre o Estado. E Gramsci segue escrevendo artigos sobre a 

posição política e ativa na sociedade
9
. 

 

A. Gramsci. Era a assinatura de um estudante universitário então a caminho 

dos seus 24 anos e que havia três residia em Turim, aonde chegara da 

Sardenha natal e onde fizeram o aprendizado político nas fileiras da 

organização juvenil socialista, participando do clima ideal que animava e das 

suas iniciativas políticas, mas sem nunca realizar atos ou assumir posições de 

revelo público, salvo a assinatura de alguns manifestos (RAPONE, 2014, 

p.22).  

 

Em 1916, Gramsci atuou como redator do jornal Avanti!, escrevendo muitos 

artigos diários sobre vários temas como: política, economia, igreja, escola, sociedade e 

cultura, nesses escritos podemos observar em seu pensamento a questão do método: 

 

O homem é sobretudo espírito, ou seja, criação histórica, e não natureza. Se 

não fosse assim, seria impossível explicar por que, tendo sempre existido 

explorados e exploradores, criadores de riqueza e consumidores egoístas da 

mesma, o socialismo ainda não se realizou. É que só pouco a pouco, de 

estrato em estrato, a humanidade adquire consciência de seu próprio valor a 

adquire o direito de viver independentemente dos esquemas e dos direitos de 

minorias que se afirmam historicamente num momento anterior (GRAMSCI, 

2004a, p. 58). 

 

Para Gramsci, é importante a sociedade tomar consciência por meio da reflexão 

inteligente de que teria condições de viver independente do poder da minoria, e isso só 

iria acontecer com ideias fecundadas na cultura, na escola e na política. 

 Em 1917, Gramsci tem uma atividade bastante forte como escritor publicando 

vários artigos, inclusive uma organização especial para a Federação Juvenil Socialista 

do Piemonte com um número único intitulado “La Cita Futura” e um dos seus artigos 

com o nome “Três princípios, três ordens”, abordava a palavra “ordem” e como os 

homens, os partidos e o Estado a usam para manter a base da sociedade: 

 

A palavra ”ordem” tem um poder taumatúrgico; a conservação das 

instituições políticas é confiada em grande parte a este poder. A atual ordem 

se apresenta como algo harmoniosamente coordenado, estavelmente 

coordenado; e a multidão dos cidadãos hesita e se assusta diante da incerteza 

que poderia resultar de uma mudança radical (GRAMSCI, 2004a, p, 77). 

 

                                                           
9
 O livro “O jovem Gramsci: cinco anos que parecem séculos 1914-1919“ de Leonardo Rapone aborda 

uma leitura com análise dos escritos de Gramsci neste período, quando era jovem militante e jornalista.  
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Para Gramsci, a ordem pode ser uma espécie de milagre para manter o status 

quo, o Estado se fortalece e se torna uma força de conservação com seus organismos 

políticos e econômicos. Em dezembro do mesmo ano Gramsci publica um artigo muito 

famoso “Revolução Contra O Capital” criticando a revolução dos bolcheviques na 

Rússia e afirmando que era uma revolução contra O Capital de Karl Marx
10

.  

Em 1918, Marx era figura frequente nos artigos do Italiano, como relata 

Coutinho em Gramsci (2014, p. 51) “Para comemorar o centenário de Marx, publica em 

Il Grido del Popolo (4 de maio) o artigo Nosso Marx”. O texto fala sobre a importância 

da teoria marxista e o critério de discriminação usado pelo senso comum entre marxistas 

e não marxistas:  

“Marx se planta na história como uma sólida estatura de um gigante. Não é nem 

um místico nem um metafísico positivista, mas um historiador, um intérprete dos 

documentos do passado, de todos os documentos, não apenas de uma parte deles” 

(GRAMSCI, 2004a, p. 161).  

Para Gramsci o método de Marx é essencial para a sociedade e ao tratar a 

questão da totalidade como no trecho citado, Gramsci destaca a importância da busca 

pelas múltiplas determinações em um estudo. 

Em 1919, Gramsci juntamente com Tasca, Togliatti e Umberto Terracini criam 

a Revista L’Ordine Nuevo (Nova Ordem), com resenhas semanais de cultura socialista. 

Neste período um de seus artigos ficou bastante conhecido: “Democracia operária”, 

escrito na mesma época em que “Gramsci é preso por alguns dias, durante a greve 

política de solidariedade às repúblicas comunistas da Rússia e da Hungria” (GRAMSCI, 

2014, p. 52). 

Gramsci deixava claro o seu intuito em disseminar consciência crítica aos 

operários sobre o Estado socialista e a colaboração para que todos se unissem como 

classe trabalhadora
11

.   

 

O Estado socialista já existe potencialmente nas instituições de vida social 

características da classe trabalhadora explorada. Articular entre si estas 

instituições, coordená-las e subordiná-las fortemente significa criar desde já 

                                                           
10

 A revolução dos bolcheviques se baseia mais em ideologia do que em fatos.  (Por isso, no fundo, pouco 

nos importa saber mais do que sabemos.) Ela é a revolução contra O Capital de Karl Marx (GRAMCI, 

2004a p. 126).   

11
 As Edições do L’Ordine Nuevo saem com artigos “não assinados”, mas os texto estão nos Escritos 

Políticos de Antonio Gramsci. 
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uma verdadeira democracia operária, em eficiente e ativa contraposição ao 

Estado burguês, preparada desde já para substituir o Estado burguês em todas 

as suas funções essenciais de gestão e de domínio do patrimônio nacional 

(GRAMSCI, 2004a, p. 246). 

 

Segundo Coutinho em 1920, “Gramsci publica em L’Ordine Nuovo o ‘Programa 

de ação da seção socialista de Turim” (GRAMSCI, 2014, p. 53) e cria, também, o 

círculo socialista sardo. Em maio do mesmo ano, o jornal publica a moção “Para uma 

revolução do Partido Socialista”, que foi elaborada por Gramsci como uma espécie de 

reação a fase de luta de classe na Itália, neste texto é disseminada uma diretriz que daria 

coordenadas de forças para os operários e camponeses, como segue nas palavras do 

próprio Gramsci (2004a, p. 355): “O Partido Socialista, como organização política do 

setor de vanguarda da classe operária, deveria desenvolver uma ação de conjunto, capaz 

de pôr toda a classe operária em condições de vencer na revolução e de vencer de modo 

duradouro”. E Lenin define esta moção como “plenamente correspondente aos 

princípios da Internacional Comunista” (GRAMSCI, 2014, p. 53).  

Em dezembro de 1920, sai a última edição semanal do L’Ordine Nuovo, que 

passa a ser diário e quem assume é o Jornal Avanti!, nesse momento, Gramsci é quem 

passa a ser diretor do novo jornal. 

 No ano de 1921 cria-se o Partido Comunista Italiano (PCI), Gramsci faz parte 

do comitê central e sai pela primeira vez como candidato à Deputado em Turim, mas 

não consegue ser eleito. Conforme a cronologia de Coutinho “Na polêmica jornalística 

da época, Gramsci ataca tanto os ‘mandarins’ do sindicato e os reformistas quanto o 

centrismo maximalista do PSI. Numa serie de artigos, começa a analisar o conteúdo de 

classe do movimento fascista” (GRAMSCI, 2004b, p.11). Em artigo publicado no 

L’Ordine, Gramsci (2004b, p, 25) fala sobre o PSI: 

 

Uma associação de poder chamada de “partido político” somente quando 

possui sua própria doutrina constitucional, quando consegue concretiza e 

divulgar sua própria noção de ideia do Estado, quando consegue concretizar e 

divulgar entre as massas um programa de governo, capaz de organizar 

praticamente – ou seja, em condições determinadas, com homens reais e não 

com fantasmas abstratos de humanidade – um Estado.  

 

Apesar de ter sido engajado, Gramsci critica o PSI que sempre teve a pretensão 

de ser um partido do proletariado, mas que não estava propondo tarefas práticas, como a 

fundação de um novo Estado. 
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Ao mesmo tempo ele escreve sobre os militares do fascismo que agrediam os 

líderes sindicais e as greves e que faziam terrorismo sobre as massas: “O que é o 

fascismo, visto em escala internacional? É a tentativa de resolver os problemas da 

produção e da troca através de rajadas de metralhadora e de tiros de pistola” 

(GRAMSCI, 2004b, p. 46). 

Gramsci comenta que o fascismo é resultado de várias ações da burguesia de 

contra revolução, que arruínam o parlamento e corrompem o Estado e seus aparatos 

juntamente com o exército, a política e a magistratura. 

Em maio de 1922, Gramsci conhece sua futura esposa Julia Schucht, em 

Moscou, em uma viagem para representação do PCI junto ao Comitê executivo da 

Internacional Comunista (IC). Fica em Moscou até novembro de 1923, ano em que ele 

escreve uma carta ao Comitê Executivo do Partido, como descreve Coutinho em 

Gramsci (2014, p. 57):  

 

Gramsci comunica a decisão do executivo da IC de publicar um novo jornal 

operário com a colaboração dos grupos dos “terceiristas” (assim conhecidos 

por defenderem, no interior do PSI, a adesão à Terceira Internacional ou 

Internacional Comunista). Propõe que o Jornal tenho o título L’Unità. Nesta 

carta, pela primeira vez, Gramsci enuncia o tema da aliança entre os estratos 

mais pobres da classe operária do Norte e as massas camponesas do Sul.  

 

No mesmo ano em 1923 alguns membros do Comitê Executivo do PCI são 

presos na Itália, justamente por ser contra o fascismo, Gramsci também recebe ordem de 

prisão, mas como estava na Rússia, à ordem não foi cumprida. Em novembro de 1923 é 

transferido para Viena, na Alemanha, com a missão de manter o PCI ligado aos outros 

partidos comunistas europeus. 

Em 1924, Gramsci é eleito deputado pelo PCI, regressando a Itália e 

participando de reuniões de oposição ao parlamento fascista, propondo as massas uma 

greve geral política “trava uma batalha contra a passividade e o legalismo de ‘Aventino’ 

(nome com o qual se torna conhecido o grupo dos parlamentares de oposição que 

abandonam o Parlamento dominado pelos fascistas e se reúnem à parte) em favor da 

unidade de todas as forças” (GRAMSCI, 2004b, p. 16). Nesta época Gramsci participa 

intensamente e clandestinamente de ações do PCI contra o fascismo e em Moscou 

nasceu o seu primeiro filho Delio. 

Em 1925 Gramsci conhece em Roma a irmã de Julia, Tatiana Schucht (Tania) 

que foi sua maior correspondente de cartas durante os anos do cárcere, foi ela quem 
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guardou seus cadernos e cartas após sua morte e depois entregou para a edição. No 

outono de 1926, “Julia chega a Roma, com Delio, para encontrar-se com Gramsci; mora 

em Via Trapani, junto com as irmãs Tatiana e Genia” (GRAMSCI, 2004b, p. 18). 

O ano de 1926 foi bastante intenso, sua esposa volta a Moscou grávida, local que 

nasce seu segundo filho Giuliano que ele nunca conheceu. Gramsci é preso juntamente 

com outros deputados do PCI que são encaminhados primeiramente para o cárcere de 

Regina Coeli, depois ele é transferido para um confinamento na ilha da Sicília. 

O filme “Antonio Gramsci: os dias do cárcere” lançado em 1977 dirigido pelo 

cineasta Lino Del Fra traça um cenário de como foi à vida de Gramsci na prisão, 

destacando que ele foi incriminado por instigação a guerra civil e apologia ao crime e 

incitamento a lutas de classes. Preso junto com outros comunistas (jornalista, operários, 

mecânicos e deputados) as cenas mostram como eles conseguiam, mesmo que 

limitadamente, se articular contra o fascismo.  

Na prisão Gramsci organiza uma escola para confinados e trabalha com a seção 

histórico-literária, seu amigo Peiero Sraffa, lhe enviava livros. Gramsci escreveu muitas 

cartas no cárcere e posteriormente conseguiu permissão para escrever textos em 

cadernos, os quais ele redigia como forma de se ocupar sistematicamente de alguns 

temas. 

Segundo Coutinho em Gramsci (2014, p. 67) “Fevereiro. Começa a redigir 

notas, apontamentos, etc., no primeiro dos Cadernos do Cárcere, em cuja primeira linha 

está escrita, pelo próprio Gramsci, a data de 8 de fevereiro de 1929”. 

Quando Gramsci foi condenado à reclusão a Itália tinha várias peculiaridades 

que são importantes comentar, Hobsbawm (2011, p. 287-289) menciona algumas delas:  

 
(1) A Itália era, por assim dizer, um microcosmo do capitalismo mundial, 

continha num só país metrópoles e colônias [...] (2) Mesmo antes de 1914 o 

movimento operário italiano era tanto industrial quanto agrário, tanto 

proletário quanto camponês [...] (3) A Itália abriu caminho para a civilização 

moderna e para o capitalismo vários séculos antes de outros países, a 

burguesia italiana não criou sua sociedade mediante uma revolução triunfante 

nem aceitou uma solução de compromisso e a burguesia italiana não 

conseguiu criar uma nação italiana [...] (4) A Itália era (e é) não apenas uma 

país católico, como muitos outros, mas um pais em que a Igreja era uma 

instituição especificamente italiana, uma forma de manter o domínio das 

classes dominantes sem o aparelho do Estado, e separado dele [...] (5)  A 

Itália era uma espécie de laboratório de experiências políticas [...] e (6) A 

Itália era um país no qual, depois de 1917, várias das condições objetivas e 

até subjetivas da revolução social pareciam existir, entretanto esse revolução 

não aconteceu. 

 



27 

 

Por este motivo, Gramsci começa a sistematizar estratégias de revolução e lutas 

de classes por meio da ação política usando a teoria marxista, pois ele defendia a 

transição para o socialismo. Para isso Gramsci começa a escrever em seus cadernos um 

conjunto de observações e textos para a reflexão sobre a teoria política voltada para a 

realidade prática. 

Conforme Nosella (1989, p. 9) “Como se sabe, os cadernos todos são 33 escritos 

entre fevereiro de 1929 (2 anos e 3 meses após o encarceramento) e agosto de 1935 (1 

ano e 8 meses antes de sua morte)”
12

.  

Esses cadernos foram numerados depois da sua morte por sua cunhada Tatiana, 

que era a pessoa que ele mais mantinha contato quando estava no cárcere. “Gramsci não 

datou os cadernos e frequentemente, escrevia ao mesmo tempo em vários deles” 

(NOSELLA, 1989, p. 9).  

Os escritos dos cadernos seguem um tema que gira em torno dos intelectuais 

italianos e variadas anotações ou miscelâneas, como ele mesmo chamava as suas várias 

notas. Nosella (1989, p. 11), comenta sobre o seu projeto nos cadernos: 

 

Gramsci havia traçado um plano de trabalho para seus cadernos, um mini-

projeto, sintetizado na famosa carta de 19 de março de 1927, na qual 

manifestava a vontade de escrever algo “fur ewig” (para sempre) [...]que 

recebe do próprio Gramsci a explicação, com base no famoso conceito de 

“desinteressado”, isto é, algo que não tem motivação imediata, subjetiva e 

individual, e sim algo de longo alcance, que interessa objetivamente a muitos 

homens na história.  

 

Gramsci sempre anunciava em seus cadernos que eram aproximações iniciais 

deixando pistas de que ele queria fazer um projeto mais longo, como Hobsbawm (2011, 

p. 291) destaca “longe da política que se fazia do lado de fora, e escrevia não para o 

presente, mas para o futuro”.  

Gramsci passou grande parte da vida escrevendo para a mudança da sociedade 

italiana, sempre com cautela científica e mantendo um tema geral de estudos que é a 

atuação política do homem.  

                                                           
12

 Nosella relata como os cadernos foram escritos “Quatro desses cadernos contêm exercícios de tradução. 

Estes extrapolam a natureza teórica dos demais cadernos e, portanto, não os consideraremos nessa 

apresentação. Os demais vinte e nove cadernos de anotações e esboços teóricos possuem um objetivo 

geral” (NOSELLA, 1989, p. 9).  

 



28 

 

No Quadro 01, apresentamos um panorama geral do resumo da vida de Gramsci 

e os acontecimentos políticos e sociais que mais se destacaram durante a sua trajetória 

intelectual. 

 

Quadro 01 - Cronologia da vida de Antônio Gramsci (1891-1937) 

Ano Acontecimentos importantes 
1891 Nasce na Sardenha, na comuna de Ales situada na província de Oristano. 

1903 Começa a trabalhar no Cartório de Ghilarza, também na província de Oristano e 

faz seus estudos em casa. 

1910 Publica o seu primeiro artigo L’Unione Sarda. 

1911 Inscreve-se na Faculdade de Letras em Turim, frequenta vários cursos inclusive o 

curso de Direito, mas em função da sua saúde não consegue terminar. 

1916 Dedicação à atividade jornalística na coluna Soto la Mole do jornal Avanti!. 

1918 Publica o texto “O nosso Marx” em comemoração ao centenário de Karl Marx. 

Possui uma atividade intensa escrevendo seus artigos e como redator do jornal 

Avanti! 

1919 Juntamente com Tasca, Togliatti e Umberto Terracini criam a Revista L’Ordine 

Nuevo (Nova Ordem). 

1920 Publica a moção “Para uma revolução do Partido Socialista”, objetivando um 

impulso do partido para a classe trabalhadora. 

1921 Criação do PCI e Gramsci participa do Comitê Central, ataca o fascismo em seus 

artigos e escreve sobre a falta de posição política do PSI. 

1924 Luta junto ao PCI contra o fascismo e nasce seu primeiro filho Délio em Ghilarza.  

1926 Nasce seu segundo filho Giuliano e Gramsci é recolhido ao cárcere. 

1929 Gramsci começa a escrever os “Cadernos do Cárcere”. 

1935 Gramsci para de escrever nos cadernos, mas continua a correspondência com 

familiares e amigos. 

1937 Gramsci adquire a liberdade em abril e morre no mesmo mês, por conta da saúde 

já muito debilitada e de uma crise juntamente com derrame cerebral.  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

Depois do breve resumo, percebemos que ele foi um grande militante na 

sociedade Italiana, por esse motivo sua teoria foi extremamente difundida e estudada 

após a sua morte.  

A partir disto, no próximo item tratamos sobre os embates referentes às 

publicações das edições dos Cadernos na Itália e no Brasil, para compreender o contexto 

histórico da época e da trajetória da teoria gramsciana ao chegar no Brasil. 

 

1.1 AS IDEIAS DE GRAMSCI NO BRASIL: APONTAMENTOS INICIAIS  

 

A teoria de Antonio Gramsci não percorreu um caminho linear no Brasil, pelas 

leituras observamos que sua obra enfrentou várias contradições e interpretações, por 
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este motivo relatamos a seguir a trajetória da teoria gramsciana no Brasil. Objetivamos 

caracterizar o debate ideológico, acadêmico e político da época, até o momento em que 

Gramsci passa a ser visto como um importante teórico marxista.  

Entre os autores utilizados, destacamos: Alberto Aggio (2015), Anita Helena 

Schelesener (2001; 2014), Carlos Nelson Coutinho (2007), Christinne Buci-

Glucksmann (1980), Dermeval Saviani (2010a e 2010b), Edmundo Fernandes Dias 

(1996), Giovanni Semeraro (2000), Lincoln Secco (2002) e Paollo Nosella (1989). 

Nos anos 1920 e 1930 seu nome aparecia em artigos de jornais como um dos 

nomes importantes da militância do PCI, mas o seu reconhecimento era muito mais pela 

sua participação efetiva na política Italiana, pois a sua obra que veio a ser conhecida na 

Itália somente depois de sua morte que ocorreu em 1937. 

Ainda nos anos 1930, quando Gramsci estava no cárcere por ser um militante do 

Partido Comunista Italiano e crítico do Governo do fascismo (momento histórico que 

era vivido na Itália), já existia uma corrente que acreditava na atuação política do 

italiano. No Brasil, seu nome era pouco citado e quando aparecia, era por meio de 

participantes do Partido Comunista Brasileiro – PCB, entre outros intelectuais que eram 

antifascistas, como por exemplos os trotskistas e intelectuais independentes interessados 

em uma teoria mais política e crítica da sociedade como afirma, Secco (2002, p. 16). 

 

A solidariedade a Gramsci cumpria, desde o início, uma função nacional, e 

era, de certa maneira, uma primeira e incipiente apropriação de sua obra [...] 

Essa relativa independência da figura moral e política de Gramsci permitiria 

que a solidariedade a ele ultrapassasse as fronteiras do PCB. De certa 

maneira, pode-se dizer, estribado em fontes documentais, que foram os 

trotskistas e os intelectuais independentes os pioneiros na divulgação do 

nome de Gramsci no Brasil. 

 

E, neste momento, o interesse por Gramsci era pela atuação política e militância, 

do que por sua obra de fato. Ele era um intelectual conhecido e respeitado pela sua 

vanguarda antifascista. O italiano era conhecido como um “homem de partido” que, 

mesmo em oposição ao trotskismo, ele era uma figura ícone vista como antiliberal. “A 

leitura e interpretação de Gramsci no âmbito da política do PCB também trazia implícita 

uma noção de revolução que se propunha como um projeto para o Brasil” 

(SCHLESENER, 2001, p. 2). 

Neste período Gramsci era mais conhecido em nosso país como um líder da 

classe operária, influenciando o PCB com alguns artigos sobre os trabalhadores, foi nos 
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anos seguintes que o estudo da de seus artigos começou a interessar intelectuais 

brasileiros. Por este motivo Secco (2002, p. 18) diz que “Gramsci era reduzido a um 

mártir de classe operária”. Posteriormente, os próprios militantes do PCB, começam a 

divulgar e fazer análises das leituras de Gramsci.  

Segundo Secco (2002, p. 18) “Um primeiro exemplo de análise da obra 

gramsciana apareceu em outubro de 1947, quando a revista Literatura
13

 publicou um 

artigo de E. Carrera Guerra sobre As Cartas de Gramsci”.  

A partir disto, outras revistas começaram sutilmente a abordar Gramsci em suas 

temáticas ligadas ao Partido Comunista. E justamente o foco deste capítulo é apresentar 

quando e como ideias de Gramsci chegam ao Brasil e às universidades, especificamente 

contribuindo para o campo das pesquisas em políticas educacionais não seria necessário 

este detalhamento
14

.  

Nos anos 1940 a sua obra ainda não tinha sido divulgada a não ser alguns poucos 

artigos publicados na Itália, saíam nas revistas brasileiras, muito distantes do que ele 

vinha a ser nos anos 1970 como comenta Coutinho (2007, p. 153): “O autor que viria a 

se tornar, a partir dos anos 1970, um dos autores estrangeiros mais lidos e discutidos no 

Brasil – e não apenas pelos marxistas – era então, no final dos anos 1950, praticamente 

desconhecido entre nós”. 

Nos anos 1950 percebemos que a teoria gramsciana no Brasil era praticamente 

desconhecida, pois somente em 1947 ela começa a ser publicada na Itália e em 1960 

quando o marxismo se fortalece e teoria começa a chamar atenção de estudiosos 

brasileiros.  

No Brasil o interesse de Antonio Gramsci começa a se tornar importante, 

especialmente nas Universidades de São Paulo, onde a leitura aparece mais forte entre 

as discussões nas obras literárias. “A primeira tentativa de discussão política da obra de 

Gramsci feita por um brasileiro foi um artigo de Michel Lowy publicado em 1962” 

                                                           
13

 A Revista Literatura foi criada em 1946 por Astrojildo Pereira Duarte da Silva que foi um jornalista, 

escritor crítico literário e fundador do PCB. Porém o próprio Astrojildo não escreve sobre Gramsci como 

afirma Coutinho (2007, p. 153) “até mesmo personalidades de exceção, que buscaram conhecer 

diretamente os “clássicos” que faziam referências a autores “heterodoxos” como Henri Lefebvre e George 

Lukács parecem jamais ter ouvido falar de Gramsci”. 

14
Antes de 1975 foram publicados apenas dezesseis artigos e ensaios sobre Gramsci no Brasil (SECCO, 

2002, p. 46). 
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(SECCO, 2002, p. 27). A título do artigo era “Consciência de Classe e Partido 

Revolucionário”
15

.  

O interesse acadêmico por Gramsci começa a ficar evidente e este processo pode 

ser reconhecido como o reflexo do marxismo no debate social e político, marcado pela 

busca da desmistificação da ideologia na sociedade capitalista.  

Coutinho (2007, p. 153-154) no livro “História do Marxismo no Brasil” 

organizado por João Quartim de Moraes, explica, em um dos capítulos, o interesse 

acadêmico por Gramsci nas Universidades: 

 

Com o aumento das lutas populares no período que antecede o golpe militar 

de 1964, expande-se significativamente a influência da esquerda, em 

particular do Partido Comunista Brasileiro (PCB), na vida política e cultural 

do país. Ao mesmo tempo, com efeito da catarse provocada no PCB pela 

revelação dos crimes de Stálin, o marxismo brasileiro iniciou um processo, 

embora ainda tímido, de abertura pluralista. Ingressando na universidade e 

influenciando vários aparelhos culturais (inclusive governamentais), a cultura 

marxista – cujo raio de ação começava a transcender o âmbito do PCB – foi 

obrigada a diversificar, a se abrir para o debate com outras correntes 

ideológicas, a romper os estreitos limites do Diamat soviético.  

 

Mas, foi a partir de 1966 que a teoria de Gramsci, já famosa na Itália, começa a 

se fortalecer no Brasil frente a algumas traduções de estudiosos brasileiros. As primeiras 

edições surgem em 1966 com a seguinte cronologia, segundo Secco (2002, p. 28): 

 

Cartas do Cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966 (introdução 

de Noênio Spínola); Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1966 (introdução de Carlos Nelson Coutinho e 

Leandro Konder); Literatura e vida nacional, Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1968; Maquiavel, a política e o estado moderno, Rio de janeiro: 

Civilização Brasileira, 1968; Os intelectuais e a organização da cultura, Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. Um ano depois foi editada uma carta 

inédita de Gramsci: “Carta sobre o futurismo italiano”, in Trotski, L., 

Literatura e revolução, Rio de Janeiro: Zahar, 1969. 

 

Carlos Nelson Coutinho foi uma das figuras chave no trabalho das traduções e, 

em parceria com Leandro Konder, conseguiu trazer para a literatura brasileira livros de 

Gramsci. Esses primeiros livros traduzidos destacavam o autor italiano como filosófico 

crítico, da cultura e da filosofia da práxis e dos intelectuais, como contextualiza 

                                                           
15

 Ao contrário de Coutinho e Konder, Lowy não se refere ao Gramsci filósofo e sociólogo da cultura, 

mas sim ao teórico político, com especial interesse pelo período de L’Ordine Nuovo, quando Gramsci 

teoriza sobre conselhos de fábrica (COUTINHO, 2007, p. 189).   
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Coutinho (2007, p. 156): “Essa primeira “operação Gramsci” tinha, assim, uma 

finalidade clara: apresentar o leitor brasileiro de Gramsci, sobretudo filósofo e crítico 

literário, no qual a dimensão estritamente política tinha um peso secundário”. 

Neste momento o cunho político de Gramsci não era evidenciado, mas a sua 

relação com a questão cultural e dos intelectuais. O primeiro livro “Concepção Dialética 

da História” da Civilização Brasileira segue por um viés mais cultural. Em 1966 Otto 

Maria Carpeaux fez uma resenha comentando sobre o seu conteúdo e Schlesener (2000, 

p. 230) relata a atitude de Carpeaux com relação à complexidade do pensamento 

gramsciano e porque o livro foi traduzido de tal forma no Brasil: 

 

Carpeaux acentua que não pretende escondê-las, o que é um mérito de seu 

trabalho. Já se encontra no ensaio um esforço em buscar na teoria gramsciana 

elementos de atualidade, no sentido de aplicá-los à análise da realidade 

brasileira: assim, o seu exemplo de resistência à ditadura, o estudo do papel 

da intelectualidade italiana e a questão meridional, embora tendo 

reconhecidas as especificidades históricas, são lidos como de "validade 

universal". 

 

Conforme a citação a atitude política de Gramsci sairia muito cara para as 

pessoas que gostavam do processo revolucionário e por conta do momento histórico em 

que o Brasil estava vivendo o que interessava no momento era um Gramsci mais 

cultural do que político e revolucionário. 

Segundo Schlesener (2001, p. 06) a leitura de Gramsci naquela conjuntura 

histórica interessava alguns intelectuais de esquerda, talvez pela sua proposta de 

revolução e renovação da política partidária:  

 

Embora a publicação brasileira (1966) viesse acompanhada da intenção de 

renovar o debate no interior do PCB, em nosso entender as condições 

culturais e históricas e a visão de mundo na qual se desenrolavam as 

discussões políticas, aliadas à influência política do PCB e ao corpo editorial 

da Editora Civilização Brasileira, contribuíram tanto para a divulgação 

quanto para que prevalecesse uma determinada leitura do pensamento de 

Gramsci. 

 

Os textos políticos “Maquiavel, Il Risogimento” foram lançados somente a partir 

de 1980. O próprio Coutinho, mais tarde, (1981, p.12) reconhece que a política era 

ponto central na teoria gramsciana:  

 

A política é ponto focal de onde Gramsci analisa a totalidade da vida social, 

os problemas da cultura, da filosofia etc. É na esfera da política – ou, de 
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modo mais amplo, na elaboração de uma ontologia marxista da práxis 

política – que parece consistir a contribuição essencial de Gramsci ao 

marxismo.  

 

Nesse primeiro momento as publicações foram concentradas no aspecto 

filosófico e cultural, somente mais tarde, outros temas começam a chamar atenção de 

estudiosos brasileiros. 

 

Essa primeira tentativa de propor Gramsci ao público brasileiro teve escassa 

repercussão. Nosso autor tinha sido publicado no Brasil num momento em 

que vastos setores da intelectualidade de esquerda, radicalizando sua 

oposição e uma ditadura que também se radicalizava, não mais reconheciam 

nas propostas políticas do PCB (e da cultura marxista que permanecia sob sua 

influência), uma resposta adequada aos desafios da nova situação 

(COUTINHO, 2007, p. 157). 

 

Essa repercussão se deu justamente em época de Ditadura Militar que foi um 

governo extremamente centralizador e opressivo com o povo brasileiro, o que pode ter 

influenciado a não disseminação das suas obras. A Ditadura Militar conhecida com 

Golpe de 1964 foi resultado da conjuntura econômica e social da época, com uma 

economia fraca
16

, uma boa parte da população vivia no campo
17

 e a burguesia brasileira 

não estava centralizada no poder que estava perdendo espaço pela burguesia 

internacional no comando. Segundo Oliveira (2014, p. 35):  

 

Portanto, o golpe de 1964 foi uma opção de forças políticas que, quebrando 

alianças de classes, traduzem numa nova aliança política e relação de classes 

que se estabelecem com o golpe de Estado. Donde nem o determinismo, nem 

a falta de caminhos, nem a “cesta” repleta de alternativas. A relação de forças 

que se estabelece será responsável pela opção política que encaminhará os 

negócios da economia e da sociedade brasileira no pós-1964.  

 

Nos próximos 20 anos, um pequeno grupo de pessoas tomam decisões, 

excluindo os trabalhadores da participação política, fato este que interfere na falta de 

voz do povo na literatura utilizada como aporte teórico, como expressa Saviani (2010a, 

p, 01) em sua primeira experiência com uma obra traduzida no Brasil: 

                                                           
16

 Tínhamos, assim, uma economia colonial, no sentido essencial do termo; estávamos inseridos na 

divisão internacional do trabalho graças ao café e alguns outros produtos tropicais agrícolas ou extrativos 

(SINGER, 2014, p. 23). 

17
 É bom lembrar que, em 1964, mais da metade da população ainda vivia no campo; o desnível do padrão 

de vida entre campo e cidade era extremamente alto, muito mais do que é hoje; as pessoas do campo nada 

tinham, morriam cedo, alguns praticamente trabalhavam só pela comida (SINGER, 2014, p. 24). 
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Naquele momento, entretanto, o contexto político desfavorável não propiciou 

a efetiva circulação dessas publicações, tanto assim que meu primeiro contato 

com Gramsci deu-se no início dos anos 1970 por meio de livro El 

materialimso histórico y la filosofia de Benedito Croce. Buenos Aires, Nueva 

Visión, 1971. E só tomei conhecimento da edição brasileira, lançada em 1966 

com o título de Concepção dialética da histórica, mais tarde, já no final da 

década de 1970. 

 

Sobre esta tradução lançada no Brasil com o título “Concepção Dialética da 

História”, Nosella (1989) aponta uma crítica em seu texto “Apresentação e comentários 

da revisão e tradução da obra de Gramsci”, a ser considerada: 

 

Em 1965 a Editora Civilização Brasileira, lançou o primeiro volume dos 

Cadernos do Cárcere e a tradução feita por Carlos Nelson Coutinho com base 

no “original” italiano: Il Materialismo Storico e la Filosofia `di Benedetto 

Croce da Editora Einaudi. Na verdade, o editor brasileiro “resolveu mudar o 

título para Concepção Dialética da História, porque achava que o título 

original soava “muito subversivo” [...] “Assim o sentido estropiou-se de vez, 

pois, se nem o título “original” italiano pertence a Antonio Gramsci, menos 

ainda a sua tradução (NOSELLA, 1989, p. 3)”. 

 

Embora o livro tenha sido efetivamente publicado 1966, e não em 1965 como 

afirma o autor, a crítica de Nosella em seu texto, é a falta de rigor para as traduções 

brasileiras, segundo Nosella (1989, p.03) “as censuras e os limites técnicos se 

avolumavam”, pois, as traduções tinham problemas e, ainda, as ideias de Gramsci, 

foram sendo tomadas com alguns equívocos conceituais. Coutinho (2007, p. 156) 

explica que a mudança do título foi “por temor da censura” na época do Golpe Militar.  

Antes mesmo de chegar ao Brasil, já na Itália essas obras recebiam críticas e 

controvérsias sobre suas intepretações. A primeira edição da obra de Gramsci, a Edição 

Temática
18

 provocou grande impacto entre os Italianos. E, posteriormente, esta edição 

foi reeditada para na edição crítica dos Cadernos do Cárcere de Valentino Guerratana 

publicada pela Editora Giulio Einaudi em 1975
19

.  

Secco (2002, p. 35-36) relata a questão da interpretação das edições de Gramsci 

com a seguinte indagação: 

 

                                                           
18

 A edição temática foi publicada por Palmiro Togliatti logo depois da guerra, com as notas do cárcere 

em torno de grandes temas (SECCO, 2002, p. 34). 

19
 Esta edição foi preparada por Valentino Guerratana em quatro volumes primorosos que totalizam 3.370 

páginas (SECCO, 2002, p. 38). 
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A forma de edição dos textos gramscianos encerra um significado especial. 

Agrupar seus escritos por temas implicava interpretação dos mesmos. A 

edição temática orientou certa visão, ainda que sem impedir debates e 

divergências de leitura. Ao contrário uma visão fragmentada permitiu 

multiplicidade maior de interpretações. 

 

A primeira edição era um texto contínuo, mas o próprio Gramsci escrevia textos 

sobre assuntos variados ao mesmo tempo, por este motivo para a segunda edição, os 

textos foram agrupados e escritos por temas, como textos independentes, e esta obra 

ficou conhecida como uma edição mais crítica, que determinou a evolução do 

pensamento Gramsciano.  

Dias (1996, p. 185) também problematiza as edições brasileiras e italianas, 

comentando que as traduções mascaravam a realidade: 

 

Todo o processo da edição da obra gramsciana foi uma maquiagem redutora. 

E tudo isso marcado pela cultura socialista nacional. Mas esse não é toda a 

história: Togliatti já tinha feito outra maquiagem com a obra de Gramsci. Ao 

apresentá-lo como discípulo de Lenin, legitimava a si mesmo. Criava uma 

tradição: Marx-Engels-Lenin-Gramsci-Togliatti. Como responsável pela 

edição italiana, ele publicou as obras do cárcere primeiro e só no fim as obras 

pré-cárcere (esta sequer se cogitou de publicar no Brasil). 

 

Diante das leituras de Dias (1996) percebemos uma interpretação de Togliatti 

com relação à obra de Gramsci, o que não desconsidera a sua importância para a 

primeira edição das obras. Schlesener (2001, p. 86) também comenta sobre a 

interpretação de Togliatti: 

 

Porém, se deve salientar também que, depois da edição crítica dos Cadernos 

do Cárcere se pode perceber que houve uma interpretação togliattiana de 

Gramsci não apenas na publicação temática dos fragmentos, mas 

principalmente na divulgação das ideias gramscianas em discursos e 

manifestações políticas no curso dos anos. Refazer o percurso da leitura de 

Togliatti permite desfazer alguns equívocos e esclarecer a posição política de 

Gramsci ante o stalinismo e ante problemas específicos da história italiana. 

 

E é justamente este percurso que Schlesener elabora em sua tese
20

 abordando o 

caminho percorrido por Togliatti na edição das obras de Gramsci, afirmando que ele 

mesmo já sinaliza a sua orientação política no prefácio do primeiro volume da edição 

                                                           
20

 SCHLESENER, A. H. A recepção de Gramsci no Brasil a interpretação no contexto do PCB nos 

anos 60. Doutorado em Educação. Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Biblioteca Depositária: 

Biblioteca Digital do UFPR, 2001. 
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temática Il materialismo storico e la filosofia de Benedetto Croce, como segue nas 

palavras: 

 

Na seqüência do prefácio Togliatti procura justificar o reagrupamento das 

notas por ordem temática, argumentando que a descontinuidade do texto 

gramsciano se devia (apenas) às circunstâncias que dificultaram o seu livre 

acesso ao material bibliográfico necessário para desenvolver uma pesquisa 

continuada. Subentende-se que, ao reordenar os fragmentos, Togliatti está 

efetuando um trabalho de acabamento que visa não apenas facilitar a leitura 

mas realizar a própria intenção do autor (SCHLESENER, 2001, p. 128-129). 

 

Ao mesmo tempo, a base de Coutinho é justamente Togliatti e, muito embora 

nós não tenhamos feito uma análise apurada acerca da tradução de Coutinho, não 

podemos desconsiderar também a importância da sua obra no Brasil. Não estamos 

criticando a relevância e a importância na entrada das ideias de Gramsci no Brasil, no 

entanto, para avançarmos no estudo é importante que sejamos mais próximo e fiel à 

leitura de sua obra. A fidelidade da leitura está ligada a língua, o que não significa que a 

tradução não seja importante, mas é importante problematizar esse aspecto já foi 

pontuado por outros autores. 

Conforme Schlesener (2001, p.88):  

 

Hoje se sabe que muitos desses conceitos e opiniões foram de Togliatti ou 

foram o resultado de suas interpretações, ideias que ele dizia terem apoio no 

pensamento de Gramsci. Conforme alguns intérpretes, os textos de Gramsci, 

em certos momentos, foram "usados", isto é, serviram para dar autoridade e 

sustentação a posições políticas que eram de Togliatti. 

 

As críticas em torno da tradução de Togliatti são em função da sua demora em 

publicar, do seu interesse político com o PCI naquele período, as dificuldades técnicas e 

de leitura e o agrupamento dos temas. 

Não sabemos qual seria a melhor forma de editar os textos de Gramsci o fato é 

que eles foram pensados na época desta forma, por este motivo que Aggio (2015, p. 2) 

em texto apresentado no Seminário FIG de Roma
21

, sobre Gramsci no Brasil, aborda as 

publicações elaboradas do autor italiano: 
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Muitos lamentam e até condenam os editores de Gramsci por não terem 

publicado os Cadernos em sua versão integral. É efetivamente um fato a se 

lamentar. Contudo, a publicação integral dos Cadernos não seria garantia, a 

nosso ver, de uma recepção sem arestas do “nosso autor”, uma espécie de 

“gramscimo puro” ou “verdadeiro”, derivado de uma “interpretação justa”, 

imaginando hipoteticamente que, com isso, se alteraria toda a história 

intelectual, cultural e política da recepção de Gramsci no Brasil. 

 

 Se as publicações e edições fossem diferentes o próprio entendimento de 

Gramsci poderia ter sido outro, mas de fato foi desta forma que ocorreu como afirma 

Secco (2002, p. 57) “no atual estado de conhecimento daqueles fragmentos do cárcere, é 

possível uma edição correta?”. 

 De fato, as discussões acerca da teoria gramsciana são longas e contraditórias, o 

que implica fazer um movimento dialético da história do seu pensamento para buscar 

entender as determinações da solidificação da sua obra. A partir do embate italiano 

sobre as edições, no Brasil, estudiosos também reforçam o interesse sobre a 

problemática das edições de Gramsci, como relata Secco (2002, p. 40) sobre esta 

questão: 

 

No Brasil, Carlos Nelson Coutinho escreveu artigos sobre a questão, além de 

ter sido um dos principais personagens da recepção de Gramsci no país – 

alguns artigos e um ou outro livro fizeram referência à recepção brasileira de 

Gramsci, geralmente voltados para sua discussão acadêmica. 

 

 

Isto significa que a produção sobre a disseminação da teoria de Gramsci já havia 

enfrentado grandes embates ainda, antes mesmo, de ser traduzida no Brasil. Outro ponto 

importante é a língua comum entre Portugal e Brasil, em que muitos textos editados em 

Portugal chegaram a estudiosos brasileiros.  

 

No Brasil, a tradução das obras de Gramsci chegou quando e como pôde. É 

óbvio, num país onde qualquer literatura marxista começou a penetrar 

timidamente o espaço oficial acadêmico somente nos anos 50, os escritos de 

Gramsci também chegariam tarde e, naturalmente, agravados dos problemas 

técnicos inerentes à própria tradução (NOSELLA, 1989, p. 3). 

 

Considerando as críticas já realizadas, temos diversos pontos de partida para a 

configuração e diálogo desta pesquisa. Uma delas é a fragilidade da tradução quando as 

ideias de Gramsci chegam ao Brasil, à complexidade com que a obra foi elaborada e os 

assuntos diversos dificultam a leitura do autor. Outra crítica é com relação falta de 
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postura quando os tradutores vinculavam Gramsci a uma linha de pensamento, ora 

marxista ora liberal.  

A obra de Gramsci passou cada vez mais a circular nas universidades e na 

Pastoral Universitária da Igreja Católica. Como a sua disseminação na Europa já estava 

muito forte, no Brasil, essa “onda gramsciana” também começa a ganhar força nas 

discussões acadêmicas, em revistas e teses: 

 

Após meados dos anos 1970 foram várias dezenas de artigos de brasileiros 

sobre Gramsci, inúmeros excertos e coletâneas da sua obra e diversos textos e 

livros traduzidos sobre seu pensamento, além da reedição dos volumes dos 

Quaderni, publicados em 1966-68 de algumas teses acadêmicas. Tudo isso 

ocorreu no período entre 1975 e 1984 (SECCO, 2002, p. 46). 

 

De fato, não foi somente a expansão das ideias de Gramsci no mundo que, 

também o fortaleceram no Brasil, mas a conjuntura história foi favorável da sua 

contribuição para a realidade brasileira, além do crescimento da Pós-Graduação em 

Educação, momento em que mais alunos poderiam se dedicar às questões políticas na 

pesquisa acadêmica.  

Nosella (1989, p. 6) comenta que os conceitos de Gramsci ajudaram os 

educadores época a superarem uma posição determinista e iluminista na Universidade e 

sobre esta década ele afirma “Note-se que, nesta última década, cerca de um terço das 

dissertações autores da área acadêmica-educacional cita o nome de Antonio Gramsci”.  

Coutinho (2007, p. 160) chama esse momento de expansão da teoria gramsciana 

de segundo ciclo, já que no primeiro (primeiras traduções entre 1966 a 1968) não 

tiveram muito sucesso na academia: 

 

O segundo ciclo de recepção de Gramsci no Brasil tem início em meados de 

1970: a bibliografia citada registra entre 1975 e em meados de 1980 a 

publicação de 42 títulos sobre o nosso autor (contra apenas três em todo o 

período anterior). Além de reedição de todos os livros de Gramsci publicados 

em 1966 e 1968. 
 

Neste momento, também, uma questão central chama a atenção para ser 

discutida por teóricos brasileiros: a visão política em Gramsci. A visão tradicional dos 

marxistas entre Estado e sociedade civil passou a ser percebida de uma maneira 

diferente por meio da teoria gramsciana.  
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Nesse novo ciclo, cujos traços principais permanecem até hoje, Gramsci já 

não era apresentado como filósofo ou sociólogo da cultura, mas sobretudo 

como o maior teórico marxista da política; e sua obra era agora apontada 

como capaz de fornecer os fundamentos para uma concepção do socialismo 

adequada às necessidades dos país moderno e “ocidental” em que o Brasil 

dos anos 1970 se havia convertido (COUTINHO, 2007, p. 161-162). 

 

Edmundo Fernandes Dias criticou esta visão do “primeiro ciclo” de Gramsci 

contada por Carlos Nelson Coutinho, afirmando que “a estória é contada na primeira 

pessoa do singular. Estória com princípio, meio e fim. Simples, fácil, parcial” (DIAS, 

1996, p. 183).  Discorda de uma estória linear, e este momento que Coutinho escrevia 

antes do segundo ciclo foi proposital: 

 

Veio então a “operação Gramsci” (“operação”? as palavras não são 

inocentes). Foi, na realidade, uma forma de ocultamento. Um Gramsci 

“filósofo da práxis”, não o “agudo teórico do Estado ‘ampliado’ e da 

revolução passiva”, isto é, “das formas ‘não clássica’ de transição para a 

modernidade de uma leitura humanista e historicista do mar-xismo, 

radicalmente diversa da vulgata soviética” até então imposta (DIAS, 1996, p. 

184). 

 

Já como resultado da edição de Togliatti, segundo Schlesener (2001, p. 213-

214): 

Gramsci foi inicialmente apresentado pelos tradutores, no momento da 

primeira publicação, como um marxista preocupado com a questão cultural 

desvinculada da questão política porque era o que se mostrava viável dentro 

dos limites da política do PCB. Mais tarde, quando deram relevância à 

questão política, o Gramsci apresentado foi o Gramsci togliattiano, leninista, 

fundador do PCI, que seguiu essa orientação partidária. 

 

A obra de Gramsci serviu como base para a política brasileira usar em seus 

discursos como uma forma fortalecer o pensamento de esquerda, por isso o Gramsci 

mais político começa a aflorar depois da Ditadura Militar. 

A partir disso surge um novo olhar sobre a teoria gramsciana, quando temos 

pensadores que se interessam mais por política e ideologia e a partir dos anos 1970 

ocorreu uma grande difusão do seu pensamento nas universidades, em diversas áreas 

que estavam ligadas ao pensamento social em geral, surgindo de pesquisadores 

interessados nesse novo contexto. 

 

Já a partir de 1975, mas, sobretudo, nos anos 1980, foram realizadas 

importantes pesquisas universitárias sob a influência de categorias ou 

problemáticas gramscianas, em domínio que vão da antropologia à sociologia 

e a ciência política, envolvendo temas tão variados como cultura popular, 
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religião, pedagogia, direito, política social e serviço social (COUTINHO, 

2007, p. 165). 

 

Vale ressaltar que o momento que Coutinho (2007) denomina como segundo 

ciclo Nosella (1989, p. 7-8) chama de momento de primeiras aproximações dos 

educadores brasileiros dos escritos de Gramsci apontando uma questão importante: 

 

Infelizmente, a primeira aproximação de Gramsci no Brasil foi um tanto 

escolástica, abstrata, porque pretendeu-se reconstruir sua teoria partindo das 

conceituações mais gerais, para daí derivar-se as mais particulares, definindo, 

por exemplo, primeiro amplos conceitos de “filosofia de vida”, Revolução, 

Estado, Hegemonia, e em seguida, os mais específicos de intelectual, Partido, 

Educação e Escola. Várias dissertações e teses sobre Gramsci evidenciam 

este tipo de leitura. Secundarizamos, assim, o processo histórico de sua 

produção teórica.  

 

Esta é uma questão metodológica bastante importante, pois o próprio Gramsci já 

chamava atenção para autores que não admitem o universal quando relata o início do 

Risorgimento
22

:  

 

Quando se deve assinalar o início do movimento histórico que tomou o nome 

de Risorgimento italiano? As respostas são diversas e contraditórias, mas em 

geral eles se agrupam em duas séries: 1) a daqueles que pretendem sustentar 

a origem autônoma do movimento nacional italiano e até mesmo sustentam 

que a Revolução Francesa falsificou e desviou a tradição italiana; 2) daqueles 

que sustentam que o movimento nacional italiano depende estreitamente da 

Revolução Francesa e de suas guerras (GRAMSCI, 2002, p. 246). 

 

Isso significa que o primeiro não leva em consideração o universal e o segundo 

aceita a particularidade italiana, mas sem descolar do universal que é a Revolução 

Burguesa, ou seja, e uma questão de método que sempre exige atenção para estudiosos 

do italiano. 

Dermeval Saviani (2010b, p. 2) em artigo elaborado referente à sua exposição na 

Mesa Redonda “Controvérsias marxistas sobre a leitura e recepção de Gramsci no 

Brasil”, realizada em 2010, relata sua experiência inaugural no primeiro semestre do 

ano de 1978, na disciplina “Teoria da Educação” do Programa em Educação da PUC-

SP: 
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 O Risorgimento foi um processe de mudança e unificação da Itália, por meio de uma revolução passiva 

que unificou o Estado nacional burguês. 
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Sobre essa experiência observei, em outro texto, que ela foi, na verdade, uma 

primeira aproximação ao pensamento e obra de Gramsci, como todas as 

limitações aí implicadas [...] Em outras palavras, retomando uma passagem 

gramsciana citada por Paolo Nosella no livro “A escola de Gramsci”, eu e 

toda aquela primeira turma do doutorado fomos os “profanos” que ousamos 

“nos aproximar demais de Gramsci”. 

 

Saviani reconhece que suas primeiras aproximações foram limitadas, em função 

da conjuntura histórica em que os textos de Gramsci chegaram ao Brasil, com 

interpretação sem uma leitura do contexto histórico e, ainda, por ser o início das 

primeiras aproximações do seu pensamento. Nosella (1989, p. 5) comenta que “essa 

iniciativa foi importante para a difusão no Brasil do pensamento de Gramsci, sobretudo 

no meio dos educadores”. 

A partir de 1980, várias áreas do conhecimento se interessam por Gramsci e 

muitos livros são publicados. A disputa pelo legado gramsciano foi sutil nas suas 

traduções. “Com efeito, a leitura de Gramsci feita pelos educadores na década de 1980 

foi à leitura possível nas condições históricas então vividas e só no quadro dessas 

condições ela pode ser adequadamente compreendida” (SAVIANI, 2010b, p 2).  

O Quadro 02 sintetiza a evolução do pensamento gramsciano no Brasil, 

ilustrando um panorama geral da evolução do pensamento de Gramsci, com leitura da 

realidade para contexto histórico da época que influenciava os interesses de pesquisas 

nas universidades do país. 

 

Quadro 02 - Evolução histórica do pensamento gramsciano no Brasil 

ANO Trajetória de Gramsci no Brasil 

1960 Início da recepção das ideias de Gramsci no Brasil. 

1975 Fortalecimento das ideias e novas frentes. Uso das suas obras nas 

Universidades. 

1980 Gramsci passou a ser estudado não apenas por esquerdistas, mas também 

por liberais e serviu como disputa de conceitos e interpretações. Uso dos 

seus conceitos foi disseminado por vários partidos políticos, provocando 

uma dispersão da sua teoria. 

1990 Gramsci utilizado em várias frentes de intelectuais. 

2000 Gramsci como clássico Político e Marxista. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

O Quadro 02 foi elaborado a partir das leituras dos autores já citados 

percebemos um movimento de aceitação da teoria gramsciana por várias frentes, e 

assim percebemos a evolução dos interesses pelo estudo de Gramsci e o fortalecimento 
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das suas ideias nos anos 1980, sendo disseminadas por várias frentes de estudiosos, 

políticos e intelectuais. Algumas frentes de pesquisa buscaram o lado pedagógico do 

pensamento gramsciano para estudos acadêmicos e outras para explicar a conjuntura 

política brasileira.  

Mesmo com todas as controvérsias no campo da Pós-Graduação, muitos estudos 

importantes foram elaborados para o desenvolvimento de uma corrente gramsciana no 

Brasil, especialmente para a área da educação. 

 

Entretanto, parece que os estudos gramscianos no campo da educação que se 

desenvolveram ao longo dos anos de 1980 estendendo-se, mas com menos 

intensidade, pelos anos 1990, podem ser agrupados em dois tipos: aqueles 

que se propõem a explicar aspectos da concepção pedagógica de Gramsci e 

aqueles que tomam Gramsci como referência teórica para analisar aspectos 

da educação brasileira (SAVIANI, 2010a, p. 06). 

 

Nesta citação Saviani deixa claro que para entender o método de Gramsci é 

fundamental uma abordagem historicista. Schlesener (2014, p. 56) trata sobre a 

importância de entender o movimento da realidade: 

 

Para Gramsci entender como “nasce o movimento histórico com base na 

estrutura” é uma questão fundamental que, se analisada em profundidade até 

as últimas consequências, permite eliminar todos os traços tanto de 

mecanicismo quanto de idealismo no âmbito da metodologia histórica. 

Posicionando-se contra qualquer tipo de determinismo, Gramsci partia de 

análises conjunturais para fazer a leitura dialética do real em seu movimento 

de colocação e superação das contradições.  

 

Partindo do princípio da historicidade para a leitura da realidade na conjuntura 

brasileira buscamos perceber a importância de Gramsci para nosso estudo central que é 

a apropriação gramsciana nas pesquisas em políticas educacionais. É assim que, 

entendendo as contradições e que existem fragilidades de apropriação no Brasil, e ainda 

a sua pulverização em diversas áreas do conhecimento, resolvemos limitar 

especialmente para a nossa área de estudo que são as Ciências Humanas.  

Essa preocupação com a questão histórica e tentativa de não estudar o objeto por 

ele mesmo, vem sendo concretizada ao longo do trabalho, buscando a forma como as 

ideias de Gramsci chegaram ao Brasil, elencando quais foram às tendências, quais 

foram às interpretações, quais foram às apropriações de Gramsci.  Mesmo com essas 

análises entendemos que com isso não abordamos toda a complexidade do pensamento 

gramsciano no Brasil. Temos clareza que o princípio de historicidade é concretizado em 
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nosso trabalho, pois se nós estamos trabalhando com a base teórica e metodológica em 

Gramsci temos clareza que a realidade é complexa e que apropriação do seu 

pensamento também é complexa e são múltiplas análises, leituras e nós não temos a 

pretensão de dar conta desta universalidade, no entanto nesse momento por meio de 

diversas leituras conseguimos tentar unir um pouco este “quebra-cabeça” que é de 

difícil apropriação. 

 

Pensar uma afirmação filosófica sendo verdadeira em determinado período 

histórico, isto é, como expressão necessária e inseparável de uma 

determinada ação histórica, de uma determinada práxis, mas superada e 

“esvaziada” em um período posterior, sem, porém, cair no ceticismo e no 

relativismo moral e ideológico, ou seja, conceber a filosofia como 

historicidade, é operação mental um pouco árdua e difícil (GRAMSCI, 2014, 

p. 120).  

 

A recepção das ideias de Gramsci se deu por diversos aspectos até sua 

consolidação na pesquisa em política educacional, entre eles estão: alguns artigos 

vindos por militantes do PCB que eram contra o fascismo (1940), a chegada da corrente 

marxista no cenário intelectual brasileiro buscando a desmistificação da ideologia 

capitalista (1960), o embate da ditadura militar (1960-1980), o dilema das primeiras 

traduções e suas edições (1966), o uso da teoria gramsciana primeiramente como 

intelectual filósofo e da cultura e, posteriormente, sua dimensão mais política foi 

fortalecida.  

Todo o percurso de investigação para entender como se deu a recepção das 

ideias de Gramsci no Brasil apontou alguns indicativos sobre as diferentes frentes de 

leitura. A tese de Schlesener (2001) possibilitou perceber que existem linhas de 

interpretação da obra gramsciana, por isso é importante também sinalizar que existem 

algumas tendências de leitura de Gramsci no Brasil: a) uma vertente de cunho liberal e; 

b) uma vertente de cunho revolucionária.  

Na primeira, como Gramsci falava em liberdade orgânica que era justamente a 

revolução para criar novos instrumentos de participação política, esta tendência foi 

utilizada como leitura de Estado liberal separando a sociedade política e a sociedade 

civil para explicar o funcionamento do Estado. 

Como afirma Schlesener (2001, p. 80): 

 

A dicotomia entre Estado e sociedade civil no texto gramsciano permitiu 

subtrair e até suprimir as contradições de classes para falar da busca de um 
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consenso no âmbito da sociedade civil. O projeto gramsciano perdeu, assim, 

a sua originalidade e pôde ser transformado num instrumental de absorção 

das classes dominadas ao projeto hegemônico da burguesia: a luta das classes 

trabalhadoras foi transformada em "conquista de posições" no interior do 

Estado burguês (e, na sequência, essa conquista foi reduzida à luta pela 

simples cidadania burguesa) e a revolução enquanto tomada do poder deixou 

de fazer parte das estratégias políticas. Confundiu-se reformas lentas e 

graduais com processo de transformação a longo prazo, como se a estrutura 

capitalista não tivesse a força e a capacidade de absorver crises e tirar 

proveito de pequenas mudanças. Desconheceu-se o alerta do próprio Gramsci 

e se criou uma situação semelhante à "conquista por etapas" que Gramsci 

superou com sua teoria política. 

 

Outra questão importante para entender esta leitura do Estado burguês é que o 

pensamento liberal além de separar sociedade política e sociedade civil, faz a separação 

entre economia, política e filosofia. Isto já é reflexo da tradução de Togliatti citada 

anteriormente, uma vez que a sua edição buscava atender as necessidades do PCI 

naquele período: 

 

[...] é necessário salientar também que Togliatti apresentou ao mundo o 

Gramsci que interessava a um partido alinhado com o stalinismo, isto é, um 

teórico que se ocupou pouquíssimo com a economia (o que não é verdadeiro: 

Gramsci faz uma reflexão heterodoxa sobre a economia) e que polemizou de 

forma não muito áspera com Croce. (SCHLESENER, p. 133). 

 

Na segunda vertente não existe a separação de sociedade civil e política, pois o 

Estado que Gramsci se refere é uma unidade entre o econômico, o político e o cultural, 

uma vez que a sociedade civil também é Estado. Conforme explica Schlesener (2001. p. 

83) a partir dos escritos de Gramsci: 

 

A partir de seus escritos, o sentido desse novo conceito, que não coincide 

com a liberdade política implementada pelo liberalismo, apresenta uma nova 

complexidade e supõe a reflexão sobre a relação dinâmica entre mudança 

política e mudança cultural no bojo da construção de uma nova ordem social. 

A liberdade orgânica como proposta política implica a efetiva igualdade 

econômica, bem como a transformação do Estado que, à medida que é 

entendido como conjunto de sociedade política e sociedade civil, abre a 

possibilidade de pensar a sua transformação interna.  

 

Nesta leitura mais revolucionária o conceito de Estado é renovado, pois 

sociedade civil e política se entrelaçam para a construção de um projeto socialista. No 

livro “Los usos de Gramsci” de A luz do que foi tratado nos capítulos anteriores, um 

aspecto foi de destaque: há no Brasil leituras mais culturais e outras de cunho mais 

político e ainda há aqueles que separam a leitura de economia, filosofia, história e 
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política. Este livro aborda a questão da dicotomia das leituras feitas de Gramsci em 

função da conjuntura italiana e das publicações das suas edições: 

 

Existe, por ejemplo, un Gramsci precursor del "togliattismo", esto es, de la 

política prudent e del comunismo italiano en la segunda posguerra, 

considerada por algunos como una reedición de la que llevara a cabo la 

socialdemocracia alemana en vísperas de la primera guerra mundial. Ésta es 

la versión más difundida, más estable, apuntalada por un enorme aparato 

partidario que la ha colocado en el plano más alto de su santoral. Otro 

Gramsci, en el extremo opuesto, alimenta desde sus "escritos de juventud" , 

una visión espontaneísta de los procesos revolucionarios en los que el papel 

de la organización política, como instrumento de la transformación social, 

estaría subordinado a un plano casi inexistente. Éste es el Gramsci 

"consiliar"; profeta exclusivo de la organización obrera en las fábricas, 

mentor de una democracia proletaria que no se articularía, sino por adición, 

en una fracción política (PONTANTIERO, 1981, p. 67-68). 

 

Já Coutinho (2007, p. 190) relata que Marco Aurélio Nogueira em entrevista faz 

a seguinte observação sobre os anos 1970: “Não se trazia o Gramsci marxista, ou 

marxista-leninista, ou o Gramsci fiel ao pensamento de Marx. Era o Gramsci a meio 

caminho entre o marxismo e o liberalismo”.  

A origem deste trabalho está ligada, justamente, a uma posição mais crítica e 

revolucionária que não desconsidera a política, a economia e a cultura, pois leva em 

consideração a totalidade e o contexto italiano em que a obra de Gramsci foi escrita. A 

escolha do objeto de pesquisa já foi pensada a luz desta posição que acreditamos, a 

partir da leitura dos estudiosos já citados de Gramsci, isto é, pensamos nosso objetivo 

que é verificar a apropriação teórica e metodológica de Gramsci nas pesquisas em 

políticas educacionais levando em consideração as contradições em que Gramsci foi e é 

utilizado. 

A partir desta compreensão inicial, do processo de entrada das ideias de Gramsci 

na pesquisa em educação na academia brasileira (1970), no próximo item nos 

dedicamos na identificação dos conceitos, ideias e temas que tiveram destaque durante o 

período inicial de chegada das ideias de Gramsci no Brasil. Quando falamos em inicial 

estamos nos referindo aos anos 1970 e 1980, quando a teoria estava começando a ser 

disseminada na pesquisa em universidades brasileiras.  

É importante deixar claro, também, que nós não estamos construindo esse 

processo, pois não é algo inédito, partimos de autores que já analisaram aspectos 

referentes à utilização das ideias de Gramsci no Brasil para conseguirmos identificar 

esses conceitos. 
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1.2 CONCEITOS E IDEIAS DE GRAMSCI NO CONTEXTO ACADÊMICO 

BRASILEIRO: CRÍTICAS EXISTENTES 

 

Neste item, não serão tratados os conceitos mais utilizados na atualidade, mas 

procuramos buscar as origens das ideias e conceitos, que datam nos anos já 

mencionados no item anterior. Para isso, elencamos as universidades que contemplaram 

os estudos de Gramsci no campo da pesquisa científica no início dos anos 1970 e nos 

anos 1980. Queremos também deixar claro que o trabalho não irá utilizar todas as 

frentes de pesquisa, isto é, pesquisas nas áreas de história, ciências sociais, ciência 

política, serviço social, mas a pesquisa em educação. 

O Quadro 03 nos remete as universidades brasileiras e a presença de Gramsci 

como aporte teórico em correntes de estudos ao longo dos anos 1970 e 1980. Esse 

quadro foi desenvolvido a partir de relatos de Coutinho (1997) e Secco (2002), em que 

conseguimos construir as principais frentes de estudo das universidades do Brasil. 

 

Quadro 03 – Gramsci nas universidades brasileiras 

Universidades Ano Pesquisador Frentes de Estudo no Brasil 

 

 

 

Universidade 

de São Paulo 

– USP 

 

 

 

 

1960-

1970 

Oliveiros S. 

Ferreira e 

Francisco 

Weffort  

-O conceito de hegemonia era discutido em uma 

disciplina do Programa de Pós-Graduação da 

USP Pelo Professor Oliveiros. 

Ocorreram nesse período algumas esparsas 

tentativas de discutir Gramsci na Universidade, 

em particular na USP, sob a responsabilidade de 

Oliveiros S. Ferreira e de Francisco Weffort 

(COUTINHO, 2007, p. 190). 

1975 Marcos Silva Inicialmente, uma publicação dos alunos do 

Departamento de História da Universidade de 

São Paulo – USP tomou a iniciativa de publicar 

um breve atigo de Marcos Silva acompanhado de 

uma bibliografia auxiliar e da tradução de em 

exerto da obra de Gramsci (SECCO, 2002, p. 

51). 

1975 Alfredo Bosi Em 1975 uma revista que abrigava acadêmicos 

progressistas, alguns excluídos 

compulsoriamente da universidade, editou o 

artigo de Alfredo Bosi. O texto discutia o 

trabalho dos intelectuais. (SECCO, 2002, p. 51). 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

São Paulo - 

PUC-SP 

1978  -Gramsci era utilizado como bibliografia básica 

dos cursos (SECCO, 2002, p. 51). 

-Doutorado em Educação de 1978, com uma 

disciplina chamada “Teoria da Educação” 

ministrado por Dermeval Saviani. 

-Monografias publicadas em forma de livro 
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Universidade 

Estadual 

Paulista – 

UNESP 

1980  -Gramsci era utilizado como bibliografia básica 

dos cursos (SECCO, 2002, p. 51). 

-Monografias publicadas em forma de livro. 

 

 

Universidade 

Estadual de 

Campinas - 

UNICAMP – 

 

1970 Dermeval 

Saviani 

 

 

Utilização dos textos de Gramsci em disciplinas 

de Doutorado e Mestrado a partir das traduções 

de Carlos Nelson Coutinho 

1970 Gaudêncio 

Frigotto 

Importante pesquisador na introdução do 

pensamento de Gramsci na área de Educação. 

1982 Michel Debrum 

 

Debrum escreveu uma tese de livre-docência, em 

1982, sobre o pensamento político e filosófico de 

Gramsci (SECCO, 2002, p. 51). 

Universidade 

Federal do 

Rio de 

Janeiro – 

UFRJ 

1960-

1970 

Carlos Nelson 

Coutinho 

Maior tradutor das obras de Gramsci no Brasil, 

publicação das primeiras edições 1966 (SECCO, 

2002). Pesquisas relacionadas à área da educação 

e serviço social. 

Universidade 

Federal de 

São Carlos – 

UFSCAR 

1989 Paollo Nosella Trabalho apresentado na XII Reunião Anual da 

AMPEd na Faculdade de Educação de São Paulo 

com o título “Antonio Gramsci Caderno 12: 

apresentação comentários e revisão da tradução. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

Como observamos no Quadro 03, nos anos 1960 na USP já existia disciplina do 

Professor Oliveiros que discutia o conceito de hegemonia: 

 

Uma das primeiras abordagens do pensamento de Gramsci na Universidade 

brasileira foi a do Prof. Oliveiras S. Ferreira que, na década de 60, ministrava 

a disciplina "O conceito de hegemonia em ciência Política" no Programa de 

Pós-Graduação da USP. Tendo conhecido em Paris, no final da década de 50, 

uma recente publicação de fragmentos dos Cadernos de Gramsci com o título 

Obras Escolhidas, o Prof. Ferreira passou a desenvolver o que ele próprio 

chamou de "um diálogo" com Gramsci (Schlesener, 2001. p. 220). 

 

O Professor Oliveiros utilizava a versão crítica de Guerrtana em suas aulas ao 

longo da década de 1960 e como salienta o próprio Prof. Ferreira, “seu trabalho foi 

produzido com uma "ausência completa de referências bibliográficas" de comentadores, 

porque queria apresentar "as ideias que dos textos teve e não aquelas que outros haviam 

feito de Gramsci" (SCHLESENER, 2001, p. 220). Neste período o professor já se 

preocupava com a interpretação dos tradutores no Brasil. 

Em 1975, o texto editado do artigo de Alfredo Bosi trabalhava a distinção entre 

os intelectuais tradicionais e orgânicos, a educação, o papel dos intelectuais na 

resistência do fascismo, o que na visão de Secco (2002, p. 51) “tudo isso parecia 
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criticar, nas entrelinhas, não o passado italiano e o fascismo, mas a própria ditadura 

militar brasileira e o seu papel educacional”.  

São Paulo é o centro de difusão da teoria gramsciana e a sua presença nas 

universidades começa a se expandir nos anos 1980 (como já mencionamos 

anteriormente) época em que ocorre o grande interesse de pesquisas acadêmicas que 

começam a ser publicadas como livros, conforme relata Coutinho (2007, p. 165): 

 

Contudo, esse segundo ciclo gramsciano teve também como ponto de apoio 

pensadores de diferente extração política e ideológica. Talvez seja essa a 

razão por que, pela primeira vez, a figura de Gramsci ingressou efetivamente 

na universidade: a maioria das monografias publicadas no Brasil em forma 

de livro é constituída originalmente, por teses universitárias. Já a partir de 

1975, mas, sobretudo, nos anos 1980, foram realizadas importantes 

pesquisas universitárias sob a influência de categorias ou problemáticas 

gramscianas, em domínios que vão da antropologia à sociologia e a ciência 

política, envolvendo temas tão variados como cultura popular, religião, 

pedagogia, direito, política social e serviço social. 

 

Estes livros
23

 resultam em novos materiais de estudos em todas as áreas e é desta 

forma que a obra de Gramsci começa a se consolidar como teórico importante no campo 

das Ciências Humanas, inclusive na Educação. 

Assim, alguns conceitos gramscianos começaram a ganhar mais importância ao 

longo dos anos. No Quadro 04 apresentamos alguns dos conceitos de Gramsci que 

ganham maior destaque em determinadas décadas na teoria brasileira.  

 

Quadro 04 – Categorias de análise disseminadas no Brasil 

Ano Categorias de análise  

1960 Hegemonia, filosofia da práxis e cultura. 

1970 Sociedade civil e intelectuais. 

1980 Política, bloco histórico e Guerra de posição. 

1990 Revolução passiva e Estado. 

2000 Hegemonia, sociedade civil, Estado, intelectual, filosofia da práxis. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

                                                           
23

 Mario Innocentini, O conceito de hegemonia em Gramsci, São Paulo, Tecnos, 1979; Renato Ortiz, A 

consciência fragmentada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, pp. 45-65, 109-56 e 157-92; Alba M. P. de 

Carvalho, A questão da transformação e o trabalho social – Uma análise gramsciana. São Paulo: Cortez, 

1968; Luna G. Mochcovitch, Gramsci e a escola. São Paulo: Ática, 1988; A. Tavares de Jesus, Educação 

e hegemonia no pensamento de Antonio Gramsci. São Paulo: Cortez, 1989; Sônia F. Teixeira (org.), 

Reforma sanitária – Em busca de uma teoria. São Paulo: Cortez, 1989; Paolo Nosella, A escola de 

Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992; Edmundo L. Arruda Jr. E Nilson Borges Filho (orgs.), 

Gramsci, Estado, direito e sociedade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1995 (COUTINHO, 2007. 

p. 190). 
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Percebemos um deslocamento de interesse pelos conceitos, que nos anos 1960 e 

1970 os conceitos de hegemonia, filosofia da práxis e intelectuais eram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

muito presentes e somente a partir dos anos 1980 as categorias começam a mudar para 

outras mais voltadas para a política e o Estado. 

As ideias de Gramsci se fortalecem em função da entrada de correntes marxistas 

no campo da Pós-Graduação iniciando a construção de um viés crítico sobre fazer 

pesquisa em educação. Porém, existem algumas críticas de como os conceitos do autor 

italiano foram utilizados, inclusive críticas sobre limitações de tradução já citadas. 

 

O surgimento da leitura eurocomunista de Gramsci no Brasil conviveu desde 

o início com uma multiplicidade de outras leituras, que envolveram 

autocrítica dos integrantes da luta armada, a interpretação de católicos 

progressistas, o trabalho de estudiosos universitários, em torno 

principalmente das temáticas dos intelectuais e da educação. Enfim, todo 

documentação já apreciada neste estudo e arrolada com mais precisão no 

final mostra que não houve um sujeito da recepção de Gramsci no Brasil, mas 

uma pluralidade de sujeitos (SECCO, 2002, p. 68). 

 

Secco (2002) comenta sobre uma pluralidade de sujeitos. Dias (1996) chama a 

atenção para essa “abertura pluralista” afirmando que nem mesmo “os divulgadores 

usavam as categorias gramscianas”. Dias (1996, p. 188) relata que este processo não foi 

ocorrendo naturalmente, ele destaca que somente depois dos anos 1980 Carlos Nelson 

Coutinho começa a mediar às obras de Gramsci por um viés mais político: 

 

Só em 1981 ele abandona a visão de Gramsci como filósofo e teórico da 

cultura para trabalhar a política como o “ponto focal do qual Gramsci analisa 

a totalidade da vida social”. Só em 81, quinze anos depois da primeira 

publicação e ele um dos introdutores de Gramsci no Brasil. Coutinho percebe 

o “tardio” do evento. Tenta explicar em um “ambiente onde cientificismo 

antiideológico e o irracionalismo dominavam a cena cultura, inclusive na 

área da esquerda, as reflexões de Gramsci – desvinculadas daquilo que 

constituía a sua específica novidade – não tiveram eco”. 

 

Dias (1996, p. 189), relata que havia um “clima cultura” em que a vinculação de 

Gramsci enquanto teórico de grande valor não era percebido, e “somente depois que 

emergiu entre nós o Gramsci político é que renasceu o interesse pelo Gramsci filósofo e 

crítico”. E é por essa e outras questões já citadas buscamos compreender como ocorreu 

a chegada de Gramsci em nosso país. 

 Em dados obtidos pesquisados em dissertação da Faculdade de Educação da 

UFMG que realizou levantamento de trabalhos no catálogo de teses e dissertações da 
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Associação Nacional dos pesquisadores em Educação – Anped, referenciados e Gramsci 

no período de 1981 a 1992, Santos (2002, p. 96) relata: “encontramos e analisamos a 

afirmação de alguns autores, dentre eles, Simionatto e Semeraro, segundo a qual o 

pensamento de Gramsci declinou, nos anos oitenta, nas áreas da Política e da 

Sociologia, mas permaneceu ativo na área educacional”. 

 O mesmo autor segue afirmando que: 

 

Percebemos que havia duas formas de presença do pensamento de Gramsci 

nas produções acadêmicas sobre a educação. Na primeira, os trabalhos 

versavam sobre Gramsci e suas contribuições para educação, o que, 

inclusive, também era explicitado nos próprios títulos ou nos resumos dos 

referidos trabalhos. A segunda forma de presença do pensamento gramsciano 

na produção acadêmica brasileira apresentou-se através da articulação de seus 

conceitos às análises de temas educacionais (SANTOS, 2002, p. 97). 

 

O autor explica que este declínio ocorreu a partir da segunda metade dos anos 

1980
24

, afirmando por meio de dados que, depois de 1985 as pesquisas em Gramsci 

foram declinando na área da educação, conforme Santos (2002, p. 102). 

 

Para o ano de 1985, os dados obtidos durante o nosso levantamento mostram 

que houve um retrocesso daquela tendência que se vinha manifestando nos 

anos da primeira metade da década de oitenta (1981-1984). Foram elaborados 

quatro trabalhos que abordam o pensamento de Gramsci, o que representou 

uma queda nesse tipo de produção acadêmica, em relação aos anos 

anteriores: nove trabalhos em 1981/1982; cinco em 1983; e oito em 1984. 

 

Partindo do que já se tem escrito, além de identificar como essas ideias e 

conceitos foram utilizados vamos também neste item verificar os principais grupos de 

pesquisas que se dedicam a este estudo.  

No site do Instituto Gramsci – IGS Brasil
25

 consta os pesquisadores associados e 

suas regiões de atuação. Os membros são pesquisadores de todas as regiões do país que 

                                                           
24

 A partir dos dados obtidos através do levantamento feito junto aos registros da Anped, verificamos que 

o período que apresenta um maior volume de trabalhos nos quais existe a presença de Gramsci situa-se na 

segunda metade dos anos oitenta (1986-1989). São trinta e sete trabalhos, tendência que se mantém 

estável até o primeiro ano dos anos noventa. A partir do segundo ano dessa década, observamos, ao 

contrário, um profundo declínio da presença do pensamento gramsciano nos trabalhos produzidos em 

Educação. Os dados nos mostram que foram produzidos apenas seis trabalhos fundamentados em 

Gramsci no ano de 1992, representando um percentual de 0,96%, do universo de trabalhos (624) 

produzidos em Educação no referido ano. (SANTOS, 2002, p. 100). 

25
 A International Gramsci Society do Brasil (IGS/Brasil) tem por finalidade divulgar a vida, a obra e o 

pensamento de Gramsci no Brasil, nos âmbitos intelectual, cultural, político e social. Promover o debate 

sobre a obra de Gramsci, assim como sobre os grandes temas de natureza política, cultural, intelectual, 
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se propõem a trabalhar com Gramsci e sua teoria nas Instituições, alguns já apontados 

como docentes dos Programas de Pós-Graduação em Educação, mas em constante 

produção. No quadro 05 apresentamos os pesquisadores em Gramsci no Brasil. 

 

Quadro 05 – Geografia dos pesquisadores de Gramsci no Brasil 

Região Estado Número de Membros 

 

Sudeste 

 

Rio de janeiro 51 

São Paulo 28 

Minas Gerais 13 

 

 

 

Nordeste 

Ceará 7 

Sergipe 1 

Pernambuco 1 

Piauí 1 

Maranhão 6 

Alagoas 6 

Bahia 2 

 

Centro-Oeste 

Mato Grosso 5 

Distrito Federal 1 

Mato Grosso do Sul 1 

Goiás 1 

Norte Amazonas 1 

Sul Santa Catarina 12 

Paraná 10 

Total 17 Estados 147 membros 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do site do IGS Brasil 2106. 

 

Segundo o quadro 05 percebemos a maior concentração de membros no estado 

do Rio de Janeiro, diferentemente dos anos 1970 e 1980 quando a concentração era no 

estado de São Paulo, que hoje está em segundo lugar no número de concentração de 

pesquisadores. Notamos, também, que as regiões Centro-Oeste e Norte são bastante 

fracas em termos de pesquisadores na teoria gramsciana, pois existem somente oito 

pesquisadores no Centro-Oeste e um no Norte. Outra questão que chamou a atenção foi 

que na região sul no estado do Rio Grande do Sul não consta cadastro de nenhum 

pesquisador, assim como outros estados da Região Norte: Acre, Amapá, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins. A partir do site do IGS, notamos que existe um 

fortalecimento pelo interesse em pesquisar Gramsci no Brasil, porém só por esta não 

conseguimos ter uma visão geral do que está sendo produzidos, até mesmo porque 

alguns pesquisadores não estão cadastrados no Instituto. De qualquer forma, esse 

                                                                                                                                                                          
histórica, sociológica a partir da perspectiva gramsciana em suas diversas vertentes interpretativas 

(http://www.igsbrasil.org/).  
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panorama geral nos permite visualizar as tendências em pesquisas no país, assim como 

nos ilustra o mapa da Figura 01, com a relação geral de pesquisadores por região no 

Brasil. 

 

Figura 1 – Relação da quantidade de pesquisadores por região do 

Brasil

 

Fonte: Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do site do IGS Brasil 2107. 

 

A partir da Figura 01, notamos que existe uma maior concentração de 

pesquisadores na região Sudeste do Brasil, onde iniciou a pesquisa na Pós-Graduação, 

como citamos anteriormente no trabalho. A região sul tem uma grande concentração de 

pesquisadores e como o nosso foco de pesquisa é o Estado no Paraná chamamos a 

atenção para o estado que possui 10 pesquisadores cadastrados. Os dados pesquisados 

Região Norte 

 

 

 

1 

Região Nordeste 

 

 

Região Centro-Oeste 

Região Sudeste 

Região Sul 

8 

 

92 

22 

 

24 
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seguem no Quadro 06 abaixo, em que elencamos os membros cadastrados
26

 como 

pesquisadores de várias áreas e IES paranaenses. 

 

Quadro 06 – Membros do IGS no Estado do Paraná 

PESQUISADORES IES 

Adair Dalarosa UNICENTRO 

Anita Helena Schlesener UTP 

Carla Silva UNIOESTE 

Danuta Estrufika Cantoia UEPG 

Geraldo Magella Neres UNIOESTE 

Gilberto Calil UNIOESTE 

José Luiz Zanella UNIOESTE 

Meire Mathias UEM 

Maria Regina Michelotto UFPR 

Marcos Vinicius Pansardi UFPR 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do site do IGS Brasil 2106. 

 

Para a construção dos Quadros 5 e 6, foram utilizados apenas os membros que 

realizaram o cadastro no site do Instituto, que são pesquisadores de Gramsci da 

Educação e também de outras áreas, como a: Sociologia, História, Ciências Sociais, 

Geografia, Serviço Social, Ciência Política, Direito, entre outras. 

É importante destacar que a produção acadêmica em Gramsci se dá, também, 

por pesquisadores que não estão cadastrados no IGS, por pesquisadores já formados e 

por orientadores de pesquisas. Temos uma grande produção no Brasil, com diversas 

frentes de estudo uma delas é justamente a obra organizada por Schlesener (2014)
27

 que 

é uma importante referência para a problemática desta pesquisa.  

No Mapa Bibliográfico de Gramsci no Brasil elaborado pelo Núcleo de Estudos 

e Pesquisas em Filosofia, Política e Educação – NuFiPE da Universidade Federal 

Fluminense
28

, foi constatado que “até o ano de 2015 existiam 1214 produções em 

Gramsci no Brasil” (NUFIPE, 2017). 

                                                           
26

 Para fazer o cadastro como membro é preciso pedir recomendação a um dos membros e após o aceite o 

interessado deve pegar uma taxa anual para despesas do site.   

 
27

 O livro é dedicado a divulgar resultados de pesquisas em torno do tema filosofia, política e educação 

tendo como referência principal os escritos de Antonio Gramsci.  

28
 Em setembro de 2015, numa reunião do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Filosofia, Política e 

Educação (NuFiPE/UFF), o professor Giovanni Semeraro, coordenador do núcleo, apresentou a ideia de 

uma pesquisa sobre a produção de Gramsci no Brasil. A partir de então, foi constituído um coletivo de 

pesquisadores(as) com o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico das obras que, no Brasil, 

discorrem acerca de Antonio Gramsci como referencial teórico e/ou a respeito de sua biografia. 
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Como nosso foco é a área da educação e das políticas educacionais faremos uma 

breve exposição de autores que discutem a questão da pesquisa de política educacional 

na perspectiva gramsciana. Os autores mais destacados no cenário nacional que 

estudaram e estudam Gramsci nos últimos anos estão descritos no Quadro 07 abaixo, 

considerando as suas contribuições, discussões e conceitos utilizados no campo das 

políticas educacionais. 

 

Quadro 07 – Autores da pesquisa em políticas educacionais  

AUTORES  DISCUSSÕES E CONCEITOS 

Alvaro Bianchi Leituras sobre a crise do Estado liberal e da 

trajetória de Gramsci no Brasil 

Anita Helena Schlesener Análises das situações estruturais no 

capitalismo no contexto estrutural  

Demerval Saviani Abordagem sobre a recepção de Gramsci no 

Brasil e Gramsci e a Educação 

Edmundo Dias Formas de dominação contemporânea – 

hegemonia  

Maria de Lourdes Pinto de Almeida Os fundamentos teórico-epistemológicos da 

teoria gramsciana 

Marcos Del Roio A emancipação do subalterno, a educação das 

massas e o Estado. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

Esses estudos são reconhecidos para compreendermos as tendências e o que está 

sendo discutido em políticas educacionais, pois só assim podemos constatar que 

Antonio Gramsci é muito atual na área. 

Bianchi (2007, p.07) relata que “uma reconstrução da trajetória de difusão do 

pensamento de Antonio Gramsci no Brasil é, também, uma história de sua publicação”. 

O autor trabalha a vida de Gramsci e a política evidenciando a teoria de Estado em 

Gramsci. 

Edmundo Fernandes Dias foi um importante pesquisador e sua posição é refletir 

sobre esta questão: De que Gramsci estamos falando? Que Gramsci foi idealizado, 

pensado no Brasil? O autor sempre pontua problemas contemporâneos sobre a 

estruturação tecnológica. Dias (2014, p. 19) faz uma crítica à questão da interpretação: 

 

Palavras como liberdade, igualdade, ordem, cidadania e suas formas 

discursivas correlatas são vitais para os dominantes. As palavras dessa 

“grande narrativa” tornaram-se, em conjunto, metalinguagens constituidoras 

do real e nos remetem a um problema que percorrerá nosso texto: o da 

interpretação. Ela pode, quando separada da sua problemática, ter um sentido 
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não apenas alterado, mas produzir efeitos políticos contraditórios aos 

interesses das classes em presença. Um belo exemplo são as leituras que se 

fazem da sociedade civil em Gramsci, para quem ela é um desdobramento 

metodológico do conceito de Estado. No entanto ela é lida, mesmo por 

intelectuais que se reclamam do marxismo, como entidade separada de 

sociedade política e transformada em elemento que permite/facilita e captura 

liberal da subjetividade antagonista. 

 

Edmundo afirma que não é recomendável separar sociedade civil de Estado, pois 

isso se torna “anti-gramsciano”, assim reafirmamos a importância sobre a discussão no 

conceito de Estado e a sua presença nas pesquisas acadêmicas. Na concepção 

gramsciana existe uma relação de forças entre a sociedade civil e a sociedade política, 

uma relação que é orgânica e faz com que elas interajam de uma forma dialética. 

Schlesener (2001, p. 75) comenta sobre o perigo desta separação: 

 

Ao dissociar sociedade política de sociedade civil e gerar a crença de que a 

primeira cuida das coisas públicas e a segunda se constitui como o espaço do 

privado, oculta-se o verdadeiro papel do Estado e os mecanismos de 

dominação que se concretizam por meio das relações de livre mercado.  

 

E o modelo liberal do pensamento gramsciano faz justamente esta separação, 

afirmando que Estado é igual à sociedade política mais a sociedade civil, sem levar em 

consideração que esta é uma visão mecânica e não quer dizer o que Gramsci pontuava 

sobre o modelo de Estado que não é só a soma das duas instâncias, mas sim entender as 

relações que permeiam a sociedade civil e política. 

O próprio Gramsci afirma que o Estado é resultados das relações da sociedade 

civil e da sociedade política: 

 

Ma non bisogna credere che tale unità sia puramente giuridica e politica, 

sebbene anche questa forma di unità abbia la sua importanza e non 

solamente formale: l’unità storica fondamentale, per la sua concretezza, è il 

risultato dei rapporti organici tra Stato o società politica e società civile 

(GRAMSCI, Q 25, 1977, p. 2288).  

 

É nesse sentido que Schlesener (2001, p. 62-63) explica o Estado e suas relações 

na concepção gramsciana: 

 

Sociedade política e sociedade civil não podem ser entendidas como 

instâncias dicotômicas e que por elas se separe a coerção do consenso: entre 

sociedade política e sociedade civil há uma integração dialética de funções. 

A noção gramsciana de Estado inclui em sua estrutura a sociedade civil e é 

por meio da articulação entre coerção e consenso que o Estado dirige a 

sociedade e concretiza o seu papel "educador", realizando a hegemonia da 
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burguesia, de modo que falar da construção de um projeto socialista por 

etapas, no interior da sociedade civil, opondo-a à sociedade política, 

significa refletir e atuar no contexto da estrutura de dominação vigente, sem 

conhecer e questionar sua natureza. 

 

É por este motivo que a relação do Estado é muito maior do que a sua divisão 

em sociedade política e civil, é uma relação de forças, ela é também cultural, pois o 

modelo liberal da leitura gramsciana, faz manter essa divisão para dificultar a luta pela 

hegemonia. 

Saviani (2010a, p. 13) ao tratar o Estado em Gramsci faz a seguinte abordagem: 

“O termo ‘Estado’ exprime, portanto, a unidade dialética entre sociedade política 

e sociedade civil. Ou seja, a união orgânica entre as funções de dominação e de 

hegemonia”. Por isso que, da mesma forma Schlesener (2014, p. 52), ao abordar o 

conceito de hegemonia em Gramsci, a autora relata que é essencial entender como 

funciona a natureza do Estado moderno e como se desenvolvem as relações de força: 

“Para avaliar a densidade política da noção de hegemonia é preciso entender a estrutura 

do Estado moderno, o modo como ele se apresenta e atua a fim de consolidar e manter o 

poder instituído”. 

Uma leitura mais revolucionária e radical há de se considerar o próprio Gramsci 

e a sua concepção de Estado. Assim, Schlesener (2014) afirma que toda “a base da sua 

reflexão é retomada na unidade entre economia, política e filosofia” e que é esta relação 

que explica a posição de Gramsci a respeito da questão do método. 

Del Roio (1998, p. 117) ao abordar a revolução socialista também comenta sobre 

a interconexão entre Estado e sociedade civil:  

 

Esse é o momento histórico necessário para que se aplaine o caminho daquilo 

que Gramsci chamava de “sociedade regulada”, na verdade um eufemismo 

para comunismo, quando sociedade civil e Estado político se encontrariam 

numa única dimensão da vida social e realizar-se-ia o “humanismo integral” 

de uma humanidade inteiramente historicizada. 

 

Percebemos que não é adequado fragmentar os conceitos gramscianos e colocá-

los em qualquer lugar, pois quando temos uma investigação, é recomendável fazer a 

articulação entre no conjunto das relações sociais.  

Por este motivo priorizamos um levantamento sobre o que os autores que já se 

preocuparam ao estudo de Gramsci trazem como contribuições, as questões são 
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levantadas e os pontos são considerados no que se refere à pesquisa em política 

educacional. Como relata a pesquisadora Almeida (2014. p. 215): 

 

Gramsci apresenta pontos que são chaves para se discutir a mistificação ou 

crítica das políticas educacionais no âmbito da investigação, sobretudo 

aquela que ocorre nos programas de Pós-Graduação em educação. A 

pesquisa em política educacional vincula-se à luta hegemônica. A forma 

como as questões a serem investigadas são elaboradas já as comprometem 

politicamente. 

 

Assim, isso justifica mais uma vez a escolha da nossa problemática, uma vez que 

buscamos na abordagem teórica e metodológica a utilização de Gramsci nas pesquisas 

em políticas educacionais e os autores que discutem sobre ela. Desta forma, tentamos 

entender primeiramente, como funciona a pesquisa em política educacional, para 

depois, fazer a pesquisa do que está sendo produzido com foco no conceito de Estado. 

Isto irá nos possibilitar contextualização da verticalização da pesquisa acadêmica. 

As pesquisas em políticas estão ligadas às questões de Estado e entender como 

esta concepção aparece nos trabalhos, nos dá elementos para a discussão de como o 

Estado é visto pelos pesquisadores. Para tanto, no próximo capítulo ampliamos o quadro 

das ideias de Gramsci no contexto acadêmico com a pesquisa empírica realizada a partir 

do Bando de teses e dissertações da Capes, para conhecer o que está sendo produzido 

hoje na área de políticas educacionais. 
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2 A PRODUÇÃO ACADÊMICA EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS E 

PERSPECTIVA GRAMSCIANA 

 

Como partimos da historicidade e nossa ideia é entender esse objeto que é amplo 

e contraditório, no primeiro capítulo fizemos o percurso aa recepção das ideias de 

Gramsci no Brasil a partir da cronologia da vida de Gramsci, da chegada da sua obra no 

por meio da tradução de Carlos Nelson Coutinho a partir da edição de Togliatti, dos 

embates sobre a interpretação togliattiana, elaboramos o quadro da evolução do 

pensamento gramsciano, pesquisamos as frentes de estudo nas universidades brasileiras, 

as categorias de análise disseminados no Brasil ao longo dos anos, mapeamos a 

geografia dos pesquisadores no país, inclusive os membros cadastrados no IGS e por 

fim os principais autores das pesquisas em políticas educacionais com abordagem 

gramsciana. Assim, identificamos alguns aspectos: existem contradições e diferentes 

interpretações. 

No entanto falamos de elementos mais gerais da apropriação do Gramsci no 

Brasil, agora nesse capítulo estamos afunilando a pesquisa para a produção acadêmica 

em políticas educacionais, para isto vamos nos dedicar à discussão dentro da pesquisa 

na Pós-Graduação que é nosso campo de estudo e que é justamente a nossa linha de 

pesquisa “Políticas Educacionais, História e Organização da Educação” ao qual este 

trabalho está inserido. 

A partir dos dados já apresentados, nos dedicamos nesse capítulo à investigação 

da produção em políticas educacionais no estado do Paraná analisando as pesquisas 

produzidas entre 2013 a 2016. E a partir disto verificamos o método, os conceitos mais 

comumente utilizados e dentre eles o conceito de Estado. 

Elencamos responder, ao longo do trabalho, algumas perguntas que nos guiam 

para atingir nosso objetivo de pesquisa que é verificar e sistematizar a apropriação 

teórico-metodológica de Gramsci nas pesquisas sobre Políticas Educacionais, com 

enfoque no conceito de Estado. As perguntam são: O que é política educacional, como 

ela se constituiu e constitui no Brasil? Quais trabalhos estão sendo produzidos tendo 

como referência teórica e metodológica Gramsci? Quais os conceitos de Gramsci 

aparecem nesses trabalhos? São os mesmos conceitos citados nas críticas já 

comentadas? O conceito de Estado é bastante utilizado? 
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Para problematizar essas questões, este capítulo apresenta dois itens principais 

que nos aproximaram de nosso objeto de pesquisa. Para iniciarmos a discussão vamos 

fazer um recorte histórico da constituição da área das políticas educacionais no Brasil 

com foco no nosso autor italiano como aporte teórico e metodológico. 

 

2.1 GRAMSCI E AS PESQUISAS EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS  

 

Para entendermos o movimento da pesquisa hoje é recomendável resgatar a 

construção da pesquisa em políticas educacionais no Brasil, pois é justamente nesta área 

o nosso foco de estudo. 

Como já relatamos no capítulo anterior à entrada das ideias de Gramsci no Brasil 

ocorreu por volta dos anos 1960, mesma época em que a Pós-Graduação e a pesquisa 

eram muito mais voltadas para uma abordagem tecnicista, resultantes da difusão da 

abordagem gerencial no país, como comenta Krawczyk (2012, p. 03) “Durante a década 

de 1960, a pesquisa em educação apresentou forte influência da área da economia 

ganhando destaque nos estudos da Teoria da Capital Humano
29

”. 

Essa influência vem de outros países como afirmam Santos e Azevedo (2009, p. 

536) “É interessante destacar também que o surgimento e a consolidação da pós-

graduação no Brasil, assim como do ensino superior de forma geral, foram marcados 

pela influência externa”. 

Além disso, a partir de 1964 o Brasil sofreu o Golpe Militar e passava pelo 

regime que sustentava uma ideia de Estado e educação autoritários. Foi neste período 

que a abordagem mais técnica para os programas de Pós-Graduação toma força, como 

afirma Kuenzer (2005, p. 1344):  

 

O regime militar, como se sabe, possuía um traço acentuadamente 

nacionalista e ambicionava a construção de um Estado nacional forte, o 

“Brasil grande”. Entre seus planos estava o desenvolvimento de projetos 

tecnológicos de grande porte, como a construção das usinas nucleares, de 

imensas usinas hidroelétricas, de rodovias e ferrovias, de expansão das 

fronteiras na região amazônica, de investimento na indústria bélica e 

aeronáutica, na pesquisa espacial, nas telecomunicações. 

 

                                                           
29

 A Teoria do Capital Humano está ligada ao surgimento da tendência da preocupação em utilizar as 

pessoas para ganhar na produtividade nas empresas e a educação seria um meio para trabalhar as pessoas. 
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Isso porque, nos anos de 1960, a pesquisa científica brasileira tinha como 

perspectiva uma base técnica, ou seja, muita mais voltada para o pragmatismo. Em 

contrapartida, é neste contexto que obras críticas como de Marx e Gramsci chegam no 

Brasil. “Assim as universidades foram criando uma produção crítica ao sistema e, junto 

com o descrédito de soluções técnicas, o perfil da pesquisa enriqueceu-se com novas 

perspectivas teóricas e metodológicas (KRAWCZYK, 2012, p. 3) ”. 

Isso não significa que todas as pesquisas de Pós-Graduação em educação tinham 

como tendência o lado mais crítico da produção do conhecimento, mas cria-se uma 

perspectiva de pensamento que considera a base material e as relações sociais. Assim, a 

área de políticas educacionais e gestão da educação assumem uma posição no espaço 

acadêmico, como afirma Krawczyk (2012, p.3): 

 

Nesse contexto, a área de estudo de políticas educacionais, que estava focada, 

principalmente, nos estudos de administração escolar, começou a estabelecer 

diálogo com outras perspectivas teóricas, sobretudo marxistas, que levam a 

construção de uma perspectiva crítica da administração escolar.  

 

A partir daí surge outra questão, também fundamental para a área de pesquisa 

em política educacional, o debate teórico e metodológico “Os anos 1980 foram 

fecundos para o debate teórico-metodológico entre pesquisadores de educação, em 

muitos casos, rebatendo o enfoque quantitativo qualitativo de pesquisa” (KRAWCZYK, 

2012, p. 4). 

Ao final dos anos 1980, afloram cada vez mais a preocupação em se incorporar 

as abordagens históricas nas pesquisas em educação, construindo análises a partir de 

situações mais concretas e não subjetivas. Aí a importância do papel do pesquisador, 

pois o posicionamento do investigador pode comprometer o trabalho, porque ele 

também está se remetendo a uma posição que não é neutra.  

Este movimento histórico da pesquisa em educação no século XX nos faz pensar 

as relações de hegemonia
30

, isto é, o que está acontecendo na base das relações sociais e 

na hegemonia do Estado capitalista que reflete na produção acadêmica, como pontuam 

Almeida e Silva (2013, p. 29-30): 

 

                                                           
30

 Toda relação de “hegemonia” é necessariamente uma relação pedagógica, que se verifica não apenas no 

interior de uma nação, entre as diversas forças que a compõem, mas em todo o campo internacional e 

mundial, entre conjuntos de civilizações nacionais e continentais (GRAMSCI, 2014, p. 399).  
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Não se trata de focar apenas o aparente nexo linear entre a produção do 

conhecimento no âmbito das políticas educacionais (pela “política 

educacional”) e as tomadas de decisão no campo prático, mas de levar em 

conta a forma como Gramsci amplia, também, as relações pedagógicas como 

práticas hegemônicas. 

 

Pensar as políticas educacionais como formadoras de consensos exige não 

desvincular do mundo objetivo ao abordar o Estado e sua forma de atuar. “A concepção 

de vontade coletiva, nacional-popular correlaciona-se com o enfoque ampliado do 

Estado” (ALMEIDA, 2014, p. 221).  

Estudar políticas educacionais implica o estudo do conceito de Estado, por isso 

nossa ênfase é compreender como esse conceito em Gramsci está posto dentro destes 

estudos. A pesquisa sobre políticas educacionais é um campo específico da educação e 

esta área visa abordar especificamente as investigações e produções acadêmicas dentro 

da epistemologia da pesquisa.  

Segundo Krawczyk (2015), temos dois tipos de pesquisa: “a) Estudo em 

políticas educacionais que contemplam mais estudos; e b) Campo de estudo em 

epistemologia das pesquisas sobre política educacional, que caracteriza a área em 

questão neste trabalho”
31

. 

Em linhas gerais, temos alguns caminhos de investigação metodológica para a 

área da pesquisa em políticas educacionais
32

, e os destaques para esses caminhos 

tendências em pesquisa sobre políticas educacionais são: 1) O ciclo de políticas; 2) A 

Cartografia social; 3) Bordieu e 4) Marxista
33

. 

Existem muitos autores e referenciais utilizados como aporte teórico na pesquisa 

em política educacional, é na marxista que situamos a teoria gramsciana. Um dos livros 

que utilizamos como base para a leitura dessas tendências é o livro Estudo 

epistemológicos no campo da pesquisa em política educacional do Cézar Tello e da 

Maria de Lourdes e Almeida. A partir da leitura desta obra Almeida e Tello (2013) 

                                                           
31

 Em palestra realizada na abertura do Relepe 2015, Nora Krawczyk comenta que na pesquisa em 

política educacional reconhece-se que existe um campo específico de pesquisa que é a Política 

Educacional; e nos estudos sobre políticas educacionais a partir de diferentes campos disciplinares, 

considera-se a dinâmica política da produção das políticas educacionais, como espaço de atividades, de 

relações de poder e de conflito. 

32
 Para esta discussão utilizamos como referência o Livro “Estudos Epistemológicos no Campo da 

Pesquisa em Política Educacional” organizado por César Tello e Maria de Lourdes Pinto de Almeida 

publicado em 2013. 

33
 Não iremos aprofundar este tema, apenas localizar que existem essas tendências de leitura.  
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percebemos alguns caminhos de investigação metodológica para a área da pesquisa em 

políticas educacionais e os destaques para esses caminhos são: 1) O Ciclo de Políticas; 

2) A Cartografia social; 3) Bordieu e 4) Marxista. 

No primeiro caminho, a abordagem epistemológica a partir do ciclo de políticas 

temos como base teórica Stephen Ball
34

 e segundo Gandin e Mainardes (2013, p. 148) 

“As ideias de Ball começaram a ser empregadas por pesquisadores brasileiros a partir 

do final da década de 1990”. A utilização da abordagem do clico de políticas, de modo 

geral, considera nas pesquisas sobre políticas educacionais:  

 

Uma perspectiva de totalidade (contextos de influência, produção do texto e 

contexto da prática), bem como por inspirar uma análise que contempla o 

espaço escolar e o social como espaços de produção de sentidos sobre as 

politicas, de criação e recriação das políticas oficiais, e não apenas como 

espaços de implementação de políticas (GANDIN; MAINARDES, 2013, 

p.150). 

 

O ciclo de políticas atualmente é muito utilizado como método de investigação, 

caracterizando uma maneira de pensar como as políticas são elaboradas. O pluralismo 

de Ball é evidente na sua epistemologia, que utiliza de diversos autores.  

  

A análise epistemológica da abordagem do clico de políticas é complexa 

porque, na fase inicial de sua formulação (1992-1994), Ball e colaboradores 

fundamentaram-se na perspectiva pós-estruturalista e, ao longo do tempo, as 

ideias de Ball expandiram-se para diversas temáticas e em seus trabalhos 

mais recentes, Ball tem explicitado que utiliza um referencial 

ontologicamente flexível e epistemologicamente pluralista (GANDIN; 

MAINARDES, 2013, p.151). 

 

O ciclo é considerado um método, pois é um caminho para se fazer pesquisa, é 

neste sentido que Gandin e Mainardes (2013, p. 152) apontam: “abordagem do ciclo de 

políticas é considerada por Ball como um ‘método’, uma maneira de pesquisar e teorizar 

as políticas”. Seus principais autores são Ball e Bourdieu trabalhando na perspectiva no 

pluralismo metodológico e dialogando entre autores.  

                                                           
34

 Stephen Ball é um importante investigador inglês que iniciou seus estudos no campo das políticas 

educacionais, que tiveram origens nas Reformas educacionais no início dos anos 1980. 
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No segundo caminho, temos outra opção metodológica: a Cartografia Social 

(CS) que é considerada a base teórica fundamentada a partir de Rolland Paulston 

(2001)
35

 em seu método de pesquisa com estudos no campo da educação comparada.  

 

Assim, podemos considerar que os pilares onto-filosóficos fundamentais na 

Cartografia Social de Paulston se baseiam em quatro obras, que se podem ler, 

em alguns casos, nas entrelinhas de produção do autor, e em outros, de um 

modo direto em suas explicações sobre o enfoque analisado: 1) Las palavras 

y las cosas: uma arqueologia de las Ciencias Humanas de Michel Foucaut 

(1966); 2) Mis Mesetas de Deleuze e Guattari (1980); 3) Alguns elementos 

do pensamento de Edgar Morin (1999); e 4) E algumas ideias de Barthles 

(1990) (GOROSTIAGA; TELLO, 2013, p. 171). 

 

A Cartografia Social é representada por esses autores e a partir do enfoque 

metodológico, utiliza mapas que ilustram os fenômenos socioeducativos, unindo a 

educação e a geografia.  

Para o terceiro caminho metodológico temos a teoria de Pierre Bourdieu
36

, autor 

muito utilizado no campo das pesquisas em políticas educacionais como “um dos 

aportes mais reconhecidos da noção dos campos científicos” (AMAR E ISOLA, 2013, 

p. 109). Outros conceitos como habitus, autoridade científica e a noção de capital 

cultural também são recorrentes como base teórica em trabalhos que utilizam da teoria 

de Bourdieu.  

 O quarto caminho metodológico
37

 é método marxista, caminho que parte de uma 

abordagem ontológica, isto é, ele pensa o que é o ser social e o que é a realidade. Como 

Gramsci, também parte de Marx para a elaboração da sua teoria, focamos este caminho 

para uma análise da pesquisa diante do materialismo histórico dialético. 

“Marx se planta na história como uma sólida estatura de um gigante. Não é nem 

um místico nem um metafísico positivista, mas um historiador, um intérprete dos 

documentos do passado, de todos os documentos, não apenas de uma parte deles” 

(GRAMSCI, 2004, p. 161).  

                                                           
35

 Para Rolland Paulston (1930-2006) a Cartografia Social recebe alguns elementos da geografia e é vista 

como uma ferramenta espacial para tornar visível a complexidade e multiplicidade do saber, tornando 

visível a lógica entre os campos e as problemáticas do conhecimento. 

 
36

 Pierre Boudieu (1930-2001) foi um sociólogo francês que caracterizou a sua produção em torno das 

teorias da reprodução das desigualdades sociais. 

 
37

 É importante ressaltar que existem outros caminhos e o principal ainda é o positivista, mas resolvemos 

priorizar os quatro caminhos mais utilizados nas pesquisas em políticas no Brasil. 
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 Marx em seu método de pesquisa considerava a realidade e as suas múltiplas 

determinações, e Gramsci entende que isto é essencial para uma questão de método 

quando se vai pesquisar um objeto. 

 

A abordagem científica busca explicar as implicações econômicas, culturais, 

educacionais, as relações de trabalho, as diferentes possibilidades de produzir 

e não produzir, enfim, busca uma explicação sistemática, analítica e 

contextualizada que dê conta de esclarecer as leis, as causas que provocam tal 

fenômeno (Dalarosa, 2000, p. 100).   

 

Por isso, em trabalho já publicado pelas autoras desta pesquisa (LIMA, 

LUSTOSA, 2015), elencamos os principais autores utilizados nos artigos científicos 

para discussão em Política Educacional nas Jornadas I (2012) e Jornadas II (2014) do 

Relepe
38

 que é caracterizado como um evento especialmente da área de estudos sobre 

políticas educacionais. Constatamos, a partir de dados iniciais, que esses caminhos são 

apontados por estudiosos deste campo e que formam as principais contribuições dos 

trabalhos que estão sendo produzidos no campo da pesquisa acadêmica em política 

educacional, especificamente, os autores contemplados como referencial teórico no 

campo das políticas educacionais. 

 Identificamos autores utilizados como base teórica e epistemológica: Antonio 

Gramsci, Karl Marx, Hannah Arendt, Max Weber, Michael Foucault, Michael Apple, 

Paulo Freire, Pierre Bourdieu, Stephen Ball, Roger Dale e Theodore Adorno (LIMA, 

LUSTOSA, 2015).  

Para tanto destacamos nesta pesquisa o foco em Gramsci, pois identificamos que 

ele é bastante utilizado para a discussão em pesquisa na área de políticas educacionais, 

como afirmam Lima e Lustosa (2015, p. 02) “A pesquisa acadêmica no campo da 

política educacional nos permitiu o mapeamento das pesquisas e dentro dos trabalhos 

podemos identificar que existe uma preocupação em contemplar Gramsci para a área”. 

E, ainda, segundo pesquisa sobre as tendências da produção em políticas 

educacionais no período de 2000 a 2010, publicada pelo CEDE – Centro de Estudos e 

                                                           
38

 A Rede Latinoamericana de Estudos Epistemológicos em Política Educativa é um espaço de reflexão e 

limitações no desenvolvimento investigativo na política educativa; Debates epistemológicos em política 

educativa; Epistemologia para análise e investigação em políticas educativa; História do campo da 

política educativa; Investigação analítica de autores referentes em epistemologia, política educativa e 

realidade na América Latina; Produção do conhecimento e a tomada de decisões na perspectiva 

epistemológica; Epistemologia, políticas educacionais e realidade latino-americana; e Educação de 

Política Educacional e a formação dos investigadores do campo. 
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Documentação em Educação, divulgada em 2015
39

, com base no Bando de Tese da 

CAPES. 

 

Dos 120 trabalhos que informaram a base teórica ou o nome dos autores 

usados como referencial teórico para a análise dos dados, 11 declararam usar 

o marxismo e três a teoria crítica, assim, os conceitos e categorias marxistas 

são os mais especificados, com destaque, entre os autores citados, para 

Antonio Gramsci.  (JACOMINI E SILVA, 2014, p. 13). 

 

Isso justifica a problemática escolhida, uma vez que buscamos na abordagem 

teórica e metodológica, principalmente a utilização de Gramsci nas pesquisas em 

políticas educacionais. 

A partir desta e de outras constatações, percebemos que é possível um olhar para 

a investigação em política e a sua produção acadêmica, especialmente, no que se refere 

à apropriação de Gramsci. Quanto mais entendemos as múltiplas determinações, mais 

estamos nos aproximando no nosso objeto de estudo. Ressaltamos, também, a 

importância de estudar a produção do conhecimento em pesquisas sobre política 

educacional e sistematizar a apropriação teórico-metodológica de Gramsci. 

É importante um olhar dialético para a utilização dos conceitos gramscianos e a 

partir da concepção de realidade que tomamos como visão de mundo é que vamos 

definir nosso método de pesquisa. Nas palavras de Frigotto (2008, p. 77): 

 

Romper com o modo de pensar dominante ou com a ideologia dominante é, 

pois, condição necessária para instaura-se um método dialético de 

investigação. Aqui reside, a meu ver, uma armadilha entre outras, na qual 

tem-se caído comumento no processo de investigação nas ciências sociais, de 

modo geral, e na área de educação em especial. Trata-se de não dar devida 

importância ao inventário crítico das diferentes e conflitantes concepções de 

realidade gestadas no mundo cultural mais amplo, nas concepções religiosas, 

nos diferentes sensos comuns, especialmente o da concepção positivista da 

ciência
40

.  

 

                                                           
39

 Esta pesquisa refere-se à produção acadêmica em políticas educacionais no Brasil - 2000-2010 - dados 

dos programas conceito 5 ou mais: PUC/RJ, UERJ, UFMG, PUC/RS, UFF, UFSCAR, UNISINOS, USP, 

PUC/SP, UFES, UFG, UFPEL, UFPR, UFRGS, UFRJ, UFRN, UFSCAR, UFU, UNESP/MAR, 

UNICAMP, UNIMEP. Disponível no endereço: <http://www2.uefs.br/cede/docs/a-producao-academica-

em-politicas-educacinais-2000-2010.pdf>.  

40
 A filosofia positiva deve ser guiar o ser humano para a certeza, distanciando-o da indecisão; deve 

elevá-lo ao preciso, eliminando o vago, tão característico da filosofia tradicional (TRIVINOS, 2009, p. 

35). 
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 Ao contrário do positivismo que permeia o pensamento liberal a dialética 

argumenta, procura as contradições, problematiza, faz mais perguntas (muitas vezes 

sem resposta), procura a histórias e suas raízes, procurar não só uma face, mas as 

múltiplas faces de um objeto de pesquisa. É nesse sentido que buscamos trabalhar em 

nossa pesquisa, buscando as várias determinações da do pensamento gramsciano e a sua 

utilização nas pesquisas em políticas educacionais. 

“Investigar a realidade sociopolítica na sua complexidade e tentar compreender 

suas dinâmicas foi, para Gramsci, um compromisso tão absorvente quanto o seu 

envolvimento político nas lutas das classes trabalhadoras” (SEMERARO, 2000, p. 01). 

Diante do exposto de que é recomendável permitir o entendimento do processo e 

também priorizar um rigor teórico para interpretar o pensamento de Gramsci, a proposta 

foi verificar a sua apropriação nas pesquisas em Políticas Educacionais, não no sentido 

de avaliar, mas sistematizar essas apropriações. 

A partir das determinações do pensamento de Gramsci encontrados nas 

pesquisas em políticas educacionais do Brasil buscamos realizar uma análise teórica e 

metodológica em contraponto com a teoria gramsciana. Abordamos o que Gramsci 

escreve sobre os conceitos que estão presentes nas pesquisas acadêmicas e como o 

método é trabalhado nestas pesquisas, em paralelo faremos algumas observações sobre a 

naturalização dos conceitos
41

, que por vezes pode negar a historicidade, a contradição e 

a objetividade
42

. 

É nesse sentido que Semeraro (2000, p. 04) comenta sobre a importância de se 

explorar a realidade material para problematizar as contradições que permeiam o nosso 

objeto de estudo: 

 

Partindo das suas próprias experiências, Gramsci insiste, repetidas vezes, 

sobre a necessidade de adquirir disciplina no estudo, amplo domínio no 

campo do saber, técnicas apuradas de aprendizagem, capacidade de formular 

                                                           
41

 Termos e conceitos têm sido absorvidos pela pragmática retórica corrente. Uns foram naturalizados – o 

capitalismo, por exemplo -, alguns foram construídos, ressignificados, modificados ou substituídos por 

outros mais convenientes (MORAES, 2003, p. 158). 

42
 Nora Krawczyk (2015) comenta que deve existir uma preocupação por incorporar cada vez mais a 

dimensão histórica na pesquisa em política educacional, ainda pouco se leva em conta a historicidade dos 

processos políticos educacionais, se naturalizam conceitos por não explicitar a historicidade que eles 

carregam. Conceitos se constroem a partir análises de determinadas situações concretas, se a gente não 

conhece a análise dessa situação concreta esse conceito perde a fertilidade de análise de outra situação 

concreta, isto é, de se tornar categoria de análise. 
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conceitos claros e precisos, de construir uma argumentação lógica e rigorosa, 

de ser concreto e objetivo na escolha das questões centrais e dos adversários 

mais importantes, de ter cautela nas afirmações sabendo reconhecer que o 

conhecimento é fruto de um movimento coletivo, é processual e conflitivo, 

como a arte política. 

 

Ter um olhar para a abordagem teórica e metodológica enriquece uma pesquisa e 

ajuda a identificar determinações sobre o objeto. É recomendável não negar a 

importância de se ter preocupação com as questões metodológicas, pois elas são 

fundamentais para se produzir um trabalho coerente e consistente, com posição e 

clareza de concepções epistemológicas que os fundamentam.  

Existe uma carência de produção no campo investigativo de pesquisas que 

buscam investigar a construção do objeto de estudo e seus aspectos teóricos e 

metodológicos. Desta forma, uma linha da pesquisa científica é tomar como base uma 

abordagem analítica dos objetos buscando um maior rigor acadêmico. “O pensamento 

de Antonio Gramsci tem se revelado um prisma eficaz para se compreender a atividade 

intelectual” (ALMEIDA, 2012, p. 57).  

É por este motivo que o autor foi utilizado como aporte teórico para dar 

fundamentação e endossar as discussões daqueles trabalhos que se denominam na 

perspectiva gramsciana, buscando problematizar de que forma eles consideram o Estado 

e a teoria de Gramsci.  

 

2.2 PRODUÇÃO ACADÊMICA EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS E A 

APROPRIAÇÃO DOS CONCEITOS DE GRAMSCI 

 

Neste item objetivamos apresentar um mapeamento sobre a apropriação dos 

conceitos gramscianos na produção acadêmica de oito Programas de Pós-Graduação em 

Educação do estado do Paraná e, também, a sua utilização como referencial teórico e 

metodológico. O trabalho foi elaborado a partir de um levantamento de dados realizado 

no Banco de Teses e Dissertações das CAPES
43

 entre os anos 2013 e 2016.  

 Neste levantamento contemplamos dois elementos: 1) pesquisas sobre Gramsci; 

e 2) pesquisas que citam Gramsci nos seus resumos no que se refere à questão 

metodológica.  

                                                           
43

 O acesso ao Banco de Teses se dá pelo site: http://bancodeteses.capes.gov.br/banco-teses/#/ que está 

alimentado a partir da plataforma Sucupira dos anos 2013 a 2016.  
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As instituições contempladas foram: Universidade Estadual de Ponta Grossa – 

UEPG, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual de Londrina 

– UEL, Universidade Federal do Paraná – UFPR, Universidade Estadual do Centro-

Oeste – UNICENTRO, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC, e Universidade Tuiuti do Paraná – 

UTP.   

Nosso objetivo não foi analisar todos os trabalhos, mas verificar as pesquisas 

que citam Gramsci como fundamento metodológico e, a partir disto, problematizar de 

que forma está ocorrendo à apropriação gramsciana no sentido de mapear a produção 

acadêmica. Primeiramente, para a pesquisa no banco de teses e dissertações, utilizamos 

o descritor “Gramsci”, assim identificamos: 314 trabalhos no Brasil.  

Partimos, também, da suposição de que o conceito de Estado é bastante utilizado 

e por este motivo, no primeiro momento trabalhamos com um levantamento do Banco 

de Teses e Dissertação, apontando as principais IES que contemplam em seus 

Programas de Pós-Graduação as ideias de Gramsci como referência. Na segunda parte, 

realizamos uma verificação dos principais conceitos utilizados. 

Com o descritor inicial “Gramsci” encontramos 314 pesquisas em todo o Brasil, 

entre os anos 2013 e 2016, a partir disto utilizamos filtros para delimitar o 

levantamento, assim escolhemos o filtro com os nomes das Instituições do Paraná e 

encontramos 36 pesquisas. Depois de filtradas as instituições, realizamos mais um filtro 

com foco nos Programas de Pós-Graduação em Educação e, como resultado, obtivemos 

24 trabalhos ligados à área de Educação, dentre esses trabalhos estão teses dissertações, 

conforme ilustra o quadro 08 nos ilustra a relação dos trabalhos em cada programa: 

 

Quadro 08 – Produção por Programas de Pós-Graduação 

Quantidade de Trabalhos Programas de Pós-Graduação 

12 Mestrado 

12 Doutorado 

 Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106.  

 

 Observamos que existe um equilíbrio em produções, tanto nas teses, como nas 

dissertações, pois os programas já seguem uma linha de pesquisa de acordo com os 

orientadores que atuam na educação, muitas vezes, tanto no mestrado como no 
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doutorado. No quadro 09, apresentamos a relação das 24 pesquisas, divididas por 

instituições, por quantidades de trabalhos e por linhas de pesquisa dos Programas de 

Pós-Graduação em Educação, como segue abaixo:  

 

Quadro 09 – Trabalhos dos Programas de Pós-Graduação em Educação 

(2013-2106) do estado de Paraná que contemplam Gramsci 

Nº IES Quantidade 

de Trabalhos 

Linhas de Pesquisa Nº de 

trabalhos 

1 UEPG 5 História e Políticas Educacionais 4 

Ensino e Aprendizagem 1 

2 UEM 4 História, Historiografia e Educação  3 

Políticas e Gestão da Educação 1 

3 UFPR 4 Políticas Educacionais 1 

Cultura, Escola e Ensino 1 

História e Historiografia da Educação  2 

4 UTP 4 Políticas Públicas e Gestão da 

Educação 

4 

5  

UNIOESTE 

3 Cultura, Processos Educativos e 

Formação de Professores 

1 

História da Educação 1 

Educação, Políticas Sociais e Estado 1 

6 PUC 3 História e Políticas da Educação 3 

7 UNICENTRO 1 Políticas Educacionais, História, e 

Organização da Educação. 

1 

 Total 24  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106.  

 

No início pensávamos em contemplar dois elementos citados anteriormente na 

introdução: pesquisas sobre Gramsci; e pesquisas que citam nos seus resumos na 

questão metodológica Gramsci, porém notamos que nenhum desses trabalhos é, 

especificamente, uma pesquisa sobre o autor, mas investigações que o utilizam como 

aporte teórico e metodológico para discutir sobre diversos temas no campo da pesquisa 

em educação. Observamos, também, que a UEL não apresenta nenhum trabalho 

publicado no período dentro da área da Educação. O quadro 10 ilustra a relação dos 

orientadores que se propõem a estudar Gramsci como referencial teórico e 

metodológico, nas Instituições do Paraná no período pesquisado.  

 

Quadro 10 – Disposição dos Orientadores por IES 

IES Orientadores Linhas de Pesquisa 

 

UEPG 

Esmeria de Lourdes Saveli  

História e Política educacionais Jefferson Mainardes 
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Maria Jose Subtil  

Rita de Cassia da Silva Oliveira 

 

 

UEM 

Cezar de Alencar Arnaut de Toledo  

História, Historiografia e Educação Maria Cristina Gomes Machado 

 

Mario Luiz Neves de Azevedo História, Historiografia e Educação e 

Políticas e Gestão em Educação 

 

UFPR 

Carlos Eduardo vieira História e Historiografia da Educação 

Geraldo Balduino Horn Cultura, Escola e Ensino 

 

Maria Tereza Carneiro Soares Políticas Educacionais 

 

UTP 

Anita Helena Schlesener 

 

 

Políticas Públicas e Gestão da 

Educação Naura Syria Carapeto Ferreira 

 

UNIOESTE 

Benedita de Almeida Cultura, Processos Educativos e 

Formação de Professores 

Joao Carlos da Silva História da Educação 

Edaguimar Orquizas Viriato Educação, Políticas Sociais e Estado 

 

PUC 

Peri Mesquida  

História e Políticas da Educação Lindomar Wessler Boneti 

Maria Lourdes Gisi 

UNICENTRO Marlene Lucia Siebert Sapelli Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106. 

 

Conforme o quadro 10 está listado os orientadores que estudam Gramsci nos 

Programas de Pós-Graduação, porem é importante ressaltar que existe uma mobilidade 

dos professores nos Programas, pois alguns se aposentam, outros saem em licenças para 

estudos e outros, ainda, estão ingressando como novos membros dos programas.   

Até aqui estão descritos a partir da primeira busca efetuada com os 24 artigos. 

Diante dos trabalhos observados, selecionamos 14 pesquisas, que apresentam 

fundamentos para nosso objeto de pesquisa que é, justamente, verificar o processo de 

apropriação dos conceitos gramscianos na produção acadêmica em políticas 

educacionais. O quadro 11 apresenta a relação dos trabalhos que foram selecionados 

para verificação e análise dos resumos.  

 

Quadro 11 – Trabalhos selecionados para análise dos resumos 

Nº Trabalho/Ano de defesa Autor Orientador IES Categoria 
1 As Diretrizes Curriculares 

para a Educação 

Profissional do Estado do 

Paraná à luz dos 

princípios gramscianos: a 

implementação analisada 

sob a perspectiva docente 

ESTACHES

K, Joice 

Rita de 

Cassia da 

Silva 

Oliveira 

 

UEPG Dissertação 
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(2013). 

2 Educação do Campo: 

desafios para 

implementação de uma 

política educacional das 

escolas do campo (2013). 

PAULA, 

Adalberto 

Penha de 

Esmeria de 

Lourdes 

Saveli 

 

UEPG Dissertação 

3 A constituição e a 

implantação dos Institutos 

Federais no contexto da 

expansão do Ensino 

Superior no Brasil: o caso 

do IFC – Campus Rio do 

Sul. (2014) 

TAVARES, 

Moacir 

Gubert 

Jefferson 

mainardes 

 

UEPG Tese 

4 Darcy Ribeiro e a reforma 

da universidade: 

autonomia, 

intencionalidade e 

desenvolvimento. (2015) 

DORIGAO, 

Antonio 

Marcos 

Maria 

Cristina 

Gomes 

Machado 

 

UEM Tese 

5 Políticas educacionais no 

Brasil: a dualidade 

educacional nas trajetórias 

de escolarização e 

profissionalização. (2014) 

SABBI, 

Volmir 

Mario Luiz 

Neves de 

Azevedo 

 

UEM Tese 

6 Políticas da educação do 

campo e movimentos 

sociais: Apresentações e 

Discussões sobre a 

Experiência no Estado do 

Paraná. (2014). 

MATOS, 

Rozenilda 

Luz Oliveira 

de 

Mario Luiz 

Neves de 

Azevedo 

 

UEM Dissertação 

7 Associação Brasileira de 

Educação: as 

Conferências Nacionais 

de Educação como 

estratégias de intervenção 

da intelectualidade abeana 

na política educacional do 

ensino secundário no 

Brasil (1928-1942). 

(2013) 

VALERIO, 

Telma Faltz. 

Carlos 

Eduardo 

Vieira 

 

UFPR Tese 

9 Políticas públicas para 

pesquisa na formação e no 

trabalho dos profissionais 

da educação básica: 

contradições e 

materialidade. (2014) 

FONTANA, 

Maria 

Iolanda 

Naura Syria 

Carapeto 

Ferreira 

 

UTP Tese 

9 Os embates pela gestão 

democrática na tramitação 

da LDB 9394/96 (2013), 

NAVROSKI, 

Eliane Pires 

Anita Helena 

Schlesener 

 

UTP Dissertação 

10 Conselho Escolar: 

Possibilidades e Desafios 

na Implementação da 

Gestão Democrática. 

(2013) 

SCHANE, 

Rita. 

Anita Helena 

Schlesener 

 

UTP Dissertação 
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11 Programa de Capacitação 

da SEED/PR (2011-

2014): aspectos políticos 

e ideológicos na formação 

continuada de 

professores. (2015) 

ZANELLA, 

Andreia 

Migon. 

Benedita de 

Almeida 

 

UNIOESTE Dissertação 

12 A primeira escola 

secundária pública de 

cascavel: o ginásio 

Wilson Joffre (1960-

1980). (2013) 

NATH, 

Valdecir 

Antonio. 

João Carlos 

da Silva 

 

UNIOESTE Dissertação 

13 O Programa Nacional de 

Integração da Educação 

Profissional com a 

educação básica na 

modalidade de educação 

de jovens e adultos – 

PROEJA: uma 

investigação acerca da 

concepção de currículo 

integrado dos professores 

que atuam nos cursos de 

secretariado e técnico 

administrativo em 

Cascavel. (2013) 

SILVA, 

Maria 

Sandreana 

Salvador da. 

Edaguimar 

Orquizas 

Viriato 

 

UNIOESTE Dissertação 

14 As implicações da 

reorganização do estado 

brasileiro (a partir dos 

anos 1990) nos processos 

de planejamento da 

educação brasileira e o 

controle social: o caso do 

plano municipal de 

Carambeí (PR) /2006. 

(2014) 

LUZ, Angelo 

Juliano 

Carneiro 

Marlene 

Lucia Siebert 

Sapelli 

 

UNICENTR

O 

Dissertação 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106 
 

Conforme verificamos nos trabalhos, nove dissertações e cinco teses em linhas 

de pesquisa como: Gestão da Educação, História da Educação, Educação do Campo, 

Educação Profissional, o Estado brasileiro e Formação de Professores. 

Após a seleção dos 14 trabalhos, nos propomos a construir um roteiro para a 

problematização de como se constituem as pesquisas e a partir da leitura dos resumos 

identificamos dois eixos: a) dos trabalhos que estão sendo produzidos tendo Gramsci 

como referencial teórico metodológico; e b) trabalhos que utilizam os conceitos 

gramscianos para dar sustentações aos seus problemas de pesquisa. No item “a” dos 

trabalhos que citam o Gramsci como referencial teórico, oito pesquisas foram 

identificadas, como seguem no quadro 05, abaixo: 
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Quadro 12 – Gramsci como referencial teórico e metodológico 

Nº de 

Trabalhos 

Pesquisas que citam nos resumos Gramsci  

como referencial teórico e metodológico 

1 Gramsci é utilizado para orientar as análises da realidade do processo de 

consolidação das políticas públicas educacionais brasileiras. 

2 Gramsci é usado para propor educar a classe trabalhadora de forma emancipatória. 

3 A teoria gramsciana é proposta para fundamentar a pesquisa na dimensão da 

práxis. 

4 Gramsci e o papel do Estado na construção de políticas educacionais do campo. 

5 A teoria de Gramsci é utilizada para trabalhar o processo de criação e implantação 

dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) enquanto parte 

integrante das políticas educacionais voltadas à expansão do Ensino Superior no 

Brasil. 

6 Gramsci para fundamentar a partir da totalidade o Programa de Capacitação da 

SEED/PR.  

7 Gramsci como aporte teórico para discussões teóricas e conceituais acerca de 

Currículo Integrado do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA. 

8 A teoria de Gramsci é usada para embasar e a concepção de sujeitos do campo e 

de uma educação voltada para esses sujeitos. 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106 

 

Notamos que a teoria gramsciana é utilizada em diversas frentes de pesquisas, e 

para várias modalidades de educação. Isto nos dá pistas de que realmente Gramsci é 

muito usado para fundamentar pesquisas na área da Educação. Escolher Gramsci como 

método de pesquisa é entender que o autor irá contribuir para tal pesquisa, vale destacar 

que a obra tem um cunho político e de luta pela transformação da sociedade. 

Dentre os 13 trabalhos selecionados, no item “b”, escolhemos 12 pesquisas que 

utilizam os conceitos gramscianos, propostos nos trabalhos para embasar as discussões 

acerca das teses e dissertações. O quadro 13 ilustra os conceitos mais comumente 

utilizados nas pesquisas: 

 

Quadro 13 – Pesquisas que citam Gramsci e a utilização dos seus conceitos 

Quantidade de Trabalhos citados Conceitos 

3 Estado 

3 Intelectual 

2 Escola Unitária 

2 Sociedade Civil 

1 Bloco Histórico 
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1 Revolução Passiva 

Total = 12  
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106. 

 

Nossa suposição inicial de que o conceito de Estado é muito utilizado foi 

confirmada, pois dos 12 trabalhos que apresentam os conceitos explicitamente nos 

resumos, três deles trabalham com o Estado. A partir desta constatação e da leitura dos 

resumos, separamos esses três trabalhos para leitura completa que será descrita no 

próximo capítulo. 

Alguns indicativos que podemos analisar são: está sendo considerado nesses 

trabalhos a especificidade do Estado no Brasil? Nesses trabalhos foi realizado um 

contraponto entre o contexto italiano e o contexto brasileiro?  

Apesar da Itália no período de Gramsci e o Brasil hoje estarem dentro do modelo 

capitalista, ele toma formas e proporções e especificidades em cada país e em cada 

local. E estes trabalhos consideram estas questões? 

Realizamos este caminho para verificar como este conceito foi apropriado na 

pesquisa e qual a relação que estes trabalhos fazem do conceito de Estado com o objeto 

de estudos dos próprios trabalhos. Assim, chegamos ao nosso problema de pesquisa 

verificando de que maneira as pesquisas em políticas educacionais se apropriam do 

conceito de Estado. 

Estas questões serão retomadas no capítulo 3 com a pretensão de conhecer um 

pouco mais destas pesquisas, assim vamos nos dedicar à leitura dos trabalhos por 

completo e, a partir disto, realizar um contraponto do que está nestes trabalhos com o 

que de fato Gramsci pensa sobre Estado, pois investigar como esse conceito está sendo 

contemplado nas pesquisas em políticas educacionais pode nos oferecer contribuições 

sobre como está ocorrendo às apropriações gramscianas no contexto da pesquisa em 

educação. 
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3 AS LEITURAS DE ESTADO GRAMSCI E SUA APROPRIAÇÃO NAS 

PESQUISAS EM POLÍTICA EDUCACIONAL: INDICATIVOS INICIAIS 

 

Nos capítulos 1 e 2 apresentamos críticas já publicadas sobre a recepção das 

ideias de Gramsci no Brasil. Esse não foi processo rápido e nem tampouco linear, 

especialmente no que se refere às traduções.  

Iniciamos nosso de estudo a partir de um problema geral: de que maneira as 

pesquisas sobre políticas educacionais, que anunciam como aporte teórico-

metodológico a perspectiva gramsciana se apropriam do conceito de Estado? 

Para isto partimos da ideia de que o conceito de Estado é bastante utilizado nas 

pesquisas sobre políticas educacionais e ao longo do trabalho compreendemos que o 

conceito é central nesta área.  

O foco desta pesquisa foi verificar a forma de apropriação das ideias Gramsci 

nas pesquisas sobre políticas educacionais com enfoque no conceito de Estado e dentre 

aqueles trabalhos que citam Gramsci o objetivo da investigação foi identificar de que 

maneira eles se apropriam do conceito de Estado.  

Devido à densidade e complexidade da leitura e considerando as diversas 

problemáticas que envolvem a tradução da obra do Gramsci no Brasil e a forma como 

ele foi interpretado e até contemplado em propostas curriculares, bem como os aspectos 

publicados nos capítulos 1 e 2, não estamos nos propormos aqui julgar os trabalhos, mas 

verificar como o conceito de Estado está sendo elaborados nas pesquisas. 

De posse deste levantamento inicial, nesse capítulo nos dedicamos a leituras de 

teses e dissertações que anunciam Gramsci como fundamento teórico e metodológico, 

mas não só isso, que também contemplam o conceito de Estado, ou seja, as três 

pesquisas citadas no quadro 14 que trabalham com o conceito de Estado. 

Priorizamos algumas obras do Gramsci que nos ajudaram a entender o que o 

autor compreende por Estado, uma delas será o volume 3 dos Cadernos do Cárcere: 

Maquiavel Notas sobre o Estado e a Política. Além deste volume iremos trabalhar com 

os Escritos Políticos volumes 1 e 2 que já nos mostra a posição de Gramsci acerca da 

realidade. Utilizamos também alguns pontos do volume Italiano, já que apontamos 

alguns problemas de tradução, destacando que não se trata de um estudo 

pormenorizado, pois estamos começando a pesquisa e a obra de Gramsci é uma obra de 
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vida, mas nosso esforço será no sentido de sinalizar para aqueles que pretendem utilizar 

Gramsci como um pensamento vivo da Itália naquele período.  

Não se trata de uma leitura fluente do idioma italiano, mas em alguns momentos 

amparar e comparar a discussão, ou seja, algumas questões serão abordadas no 

português e no italiano. Não é de uma avaliação de alguém que é especialista em 

Gramsci, se trata de uma caracterização e conhecer mais de perto os trabalhos.  

No processo de levantamento identificamos três trabalhos que utilizam o 

conceito de Estado isso foi identificado no resumo e no corpo do trabalho. 

Das pesquisas selecionadas, escolhemos algumas perguntas para guiar a leitura: 

Que referências de Gramsci eles utilizam? Usam o próprio autor? E quais os intérpretes 

de Gramsci aparecem nos trabalhos? Usam os Cadernos, as Cartas ou os Escritos 

Políticos? Usam intérpretes? Quais? Como o conceito de Estado é abordado na 

pesquisa? Gramsci aparece só na introdução ou ao longo do trabalho?  

O quadro 14 aponta um resumo inicial das perguntas elaboradas para leitura das 

pesquisas: 

 

Quadro 14 – Conceito de Estado presente nas pesquisas 

Pesquisas Acadêmicas Conceito Referências de 

Gramsci 

Livros/Artigos dos Intérpretes 

de Gramsci 

1 - As Diretrizes 

Curriculares para a 

Educação Profissional 

do Estado do Paraná à 

luz dos princípios 

gramscianos: a 

implementação 

analisada sob a 

perspectiva docente 

(ESTACHESKI, 

2013).  

Estado 

Ampliado 

- Cadernos do 

Cárcere Volumes 1, 

2, 3 e 4 da edição e 

tradução de Carlos 

Nelson Coutinho 

(2011). 

 

- Escritos Políticos 

Volume 1 da edição 

e tradução de 

Carlos Nelson 

Coutinho (2004). 

- Gramsci: um estudo sobre seu 

pensamento político. Coutinho 

(2007). 

 

- O Partido como agente política 

em Gramsci. Luiz Carlos de 

Freitas (2009). 

 

- Roteiros para Gramsci. Liguori 

Guido (2007). 

 

- O Princípio Educativo em 

Gramsci. Manacorda (2008). 

 

- Marx, Gramsci e o 

conhecimento. Marcos Francisco 

Martins (2008). 

- Gramsci e o Bloco Histórico. 

Portelli (2002).  

 

- Gramsci e a Sociedade Civil. 

Giovanni Semeraro (1999). 

 

- Gramsci o Estado e a Escola. 
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Rosemary Dore Soares (2000). 

 

- Educação, economia e Estado: 

base e superestrutura, relações 

e mediações. Carnoy Martin 

(1984). 

2 - Educação do 

Campo: desafios para 

implementação de uma 

política educacional das 

escolas do campo 

(PAULA, 2013).  

Estado 

ampliado 

- Cadernos do 

Cárcere Volumes 2 

e 3 da edição e 

tradução de Carlos 

Nelson Coutinho 

(2011). 

 

- Cartas do Cárcere 

Volume 2 da edição 

e tradução de Luiz 

Sérgio  Henriques 

(2005). 

- Roteiros para Gramsci. Liguori 

Guido (2007). 

 

-Estado, classe e movimento 

social. Montaño e Duriguetto 

(2011). 

 

 

3 - Associação 

Brasileira de Educação: 

as Conferências 

Nacionais de Educação 

como estratégias de 

intervenção da 

intelectualidade abeana 

na política educacional 

do ensino secundário no 

Brasil (1928-1942) 

(VALERIO, 2013).  

Estado 

Ampliado 

- Cadernos do 

Cárcere Volumes 1, 

2 (2004), 3 (2002) e 

4 (2001) da edição 

e tradução de 

Carlos Nelson 

Coutinho. 

 

- Ensaios sobre Gramsci e o 

conceito de sociedade civil. 

Norberto Bobbio (1999).  

 

-Tudo Começou com Maquiavel. 

Luciano Gruppi (1980). 

 

- Gramsci e o Bloco Histórico. 

Portelli (1977). 

 

-Historicismo, Cultura e 

Formação Humana no 

pensamento de Antonio Gramsci. 

Carlos Eduardo Vieira (1999). 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir do Banco de Teses e Dissertações da CAPES 2106. 

 

Notamos que dos trabalhos analisados todos utilizam os Cadernos com a edição 

e tradução de Coutinho, os intérpretes do autor também são contemplados. 

Chegar a contrapor o que os trabalhos colocam e o que o próprio Gramsci 

afirma, foi possível neste trabalho de maneira inicial por conta do tempo e limite de 

tradução, em linhas gerais não tem como deixar de fazer uma breve discussão do Estado 

em Gramsci e não pelo que os outros dizem, mas o que ele mesmo diz.  

O Estado está entre um dos conceitos mais utilizados nas pesquisas e, ainda, 

observamos que das três pesquisas, todas apresentam o conceito de Estado “Ampliado”, 

destacamos a palavra “ampliado” entre aspas, justamente pela incorporação que os 

autores fazem do conceito. O uso do termo “Estado Ampliado”, não foi cunhado pelo 

Gramsci, mas muito difundido em seu nome.  
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O conceito de Estado ampliado gera confusão, porque todo Estado é ampliado, 

uma vez que é constituído da articulação da sociedade política e sociedade civil, mas o 

que ocorre é a divisão, pois na estrutura do Estado para o liberalismo ele é entendido 

como o aparato do governo e a sociedade civil como espaço da economia, uma divisão 

que o liberalismo faz para separar política de economia. E Gramsci não faz essa divisão, 

uma vez que na medida em que se separa Estado como aparato de governo e sociedade 

civil como o mercado, gera-se uma série de mecanismos que o liberalismo desenvolver 

para a dominação como estrutura de controle e ideológica. 

Em uma das cartas de Gramsci para Tania sua cunhada, ele utiliza o termo 

“ampliar” para o conceito de intelectual, afirmando que “certas determinações” 

poderiam ser usadas para o conceito de Estado: 

 

[...]. Eu amplio muito a noção de intelectual e não me limito à noção 

corrente, que se refere aos grandes intelectuais. Este estudo também leva a 

certas determinações do conceito de Estado, que habitualmente, é entendido 

como sociedade política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo, para moldar a 

massa popular segundo o tipo de produção e a economia de um dado 

momento), e não como um equilíbrio da sociedade política com a sociedade 

civil (ou hegemonia de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, 

exercida através das organizações ditas privadas, como a igreja, os sindicatos, 

as escolas etc.) e é especialmente na sociedade civil que operam os 

intelectuais. (GRAMSCI, 2005, p.84). 

 

Para Gramsci a ampliação seria uma como uma extensão sem limites, isto é, o 

Estado e a sociedade civil perpassam e permeiam um ao outro. 

Estudiosos da sua obra começaram a adotar o termo comum quando se aborda o 

contexto do Estado. Uma das primeiras autoras a utilizar a ampliação do Estado foi 

Christinne Buci-Glucksmann em seu livro “Gramsci e o Estado”. E ela usa o seguinte 

trecho de Gramsci para falar da ampliação do Estado: 

 

Estamos sempre no terreno da identificação de Estado e Governo, 

identificação que é, precisamente, uma reapresentação da forma corporativa-

econômica, isto é, da confusão entre sociedade civil e sociedade política, uma 

vez que se deve notar que na noção geral de Estado entram elementos que 

devem ser remetidos à noção de sociedade civil (no sentido, seria possível 

dizer, de que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia 

couraçada de coerção) (GRAMSCI, 2011, p, 144). 

 

E logo Buci-Glucksmann (1980, p. 98) usa o termo ampliado para designar a 

fórmula de Gramsci para Estado: “A ampliação do Estado passa, portanto por uma 
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incorporação da hegemonia e de seu aparelho de Estado”. Gramsci caracteriza o Estado 

como a união da sociedade política com a sociedade civil, pois a sociedade civil 

incorpora o Estado em sua forma de atuar.  

É sobre as relações sociais que o Estado se constitui e assim criam-se as políticas 

publicas, que dentre elas, às políticas educacionais. “O Estado é além do aparelho 

governamental, também o aparelho privado de hegemonia ou sociedade civil” 

(GRAMSCI, 1991, p. 147). Assim, o Estado na concepção de Gramsci, significa “a 

sociedade civil mais sociedade política, isto é, hegemonia revestida de coerção” 

(GRAMSCI, 1991, p. 149). 

Apontamos como crítica a utilização do termo “Estado Ampliado” que é o um 

dos conceitos mais citados e desta forma percebemos a importância em estudar a teoria 

gramsciana e buscar entender como a sua obra foi e está sendo apropriada no Brasil. Os 

desafios da leitura de Gramsci são evidentes, por ser uma obra fragmentada e pelas 

questões advindas da tradução. O estudo de Gramsci pode ajudar na compreensão da 

relação do Estado, da política e da sociedade, como apontam Almeida e Silva (2013, p. 

53): 

 

As noções gramscianas são fundamentais para uma análise histórica da 

atividade acadêmica, especialmente da pesquisa em políticas educacionais. 

Elas nos fazem investigar a atuação do intelectual, em suas várias 

modalidades, como pesquisador e como atuante nas políticas.  

 

São muitos os conceitos que poderiam ser estudados, mas como se trata de uma 

dissertação e por delimitação de tempo e condições para a realização do estudo, 

priorizamos um conceito que acreditamos ser fundamental para a discussão em políticas 

educacionais. A partir dos trabalhos selecionados que utilizam esse conceito 

realizaremos uma leitura atenta e pormenorizada dos trabalhos em contraponto com os 

escritos de Gramsci. 

A partir de 1975 o conceito de Estado em Gramsci já era discutido e entendido 

como um grande referencial da teoria gramsciana, pois ele revê um conceito marxista 

extremamente importante para as políticas educacionais. 

 

Na teoria do Estado, Gramsci, como o fez com outros conceitos, realiza um 

movimento de continuidade/superação com os clássicos do marxismo 

(Marx, Engels, Lênin). Isso significa que através desse movimento de 

superação dialética, ele não rejeitou a ideia essencial de Marx e de Lênin de 

que todo Estado é um Estado de classe (SHEEN, 2007, p. 3).  
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É neste sentido que Gramsci caracteriza o Estado como a união da sociedade 

política com a sociedade civil. Como afirma Coutinho (2007, p. 180) na frase baixo: 

 

Em outras palavras, o Estado “restrito”, característico da primeira metade do 

século XIX, torna-se um Estado “ampliado”, “complexo”, “maciço”, no qual 

o crescente protagonismo das massas se traduz na criação de uma rede 

articulada de “aparelhos privados de hegemonia”.  

 

A partir da tradução das determinações do pensamento de Gramsci na pesquisa 

educacional brasileira, é possível realizar uma análise metodológica em contraponto 

com a própria teoria gramsciana, com algumas observações sobre a naturalização dos 

conceitos
44

, que por vezes pode negar a historicidade, a contradição e a objetividade.  

Outro ponto importante que Gramsci sempre chamava a atenção era: “um 

cuidadoso reconhecimento de caráter nacional”, no sentido de reconhecer os nossos 

próprios progressos e limitações enquanto país, por isso Coutinho (2007, p. 187) frisa 

esta questão: “Os que ‘adotaram’ Gramsci no Brasil e buscam traduzi-los em 

‘brasileiro’ não podem esquecer umas de suas lúcidas advertências metodológicas”.  

Entendendo que a historicidade ajuda para a uma discussão teórica e conhecendo 

as diferentes de faces da realidade reconhecemos que ela é uma categoria fundante de 

análise. A naturalização dos conceitos não pode ser negligenciada, pois é recomendável 

ter clareza dos conhecimentos e conceitos utilizados uma vez que “a pesquisa na pós-

graduação representa uma porcentagem bastante significativa da pesquisa no Brasil, é 

necessário discutir sobre as condições nas quais ela vem sendo produzida” 

(KRAWCZYK, 2013, p. 8). 

A educação é um espaço de prática política que produz conhecimento, e este 

conhecimento não é neutro, é a partir da análise das políticas educacionais por meio da 

ontologia que se faz uma apreensão do objeto. 

Quando sinalizamos que iremos partir das ideias gramscianas não é apropriado 

partir somente enquanto método. Gramsci não escreve especificamente sobre método, 

ele era um revolucionário. É recomendável situar de qual realidade estamos falando e de 

                                                           
44

 Termos e conceitos têm sido absorvidos pela pragmática retórica corrente. Uns foram naturalizados – o 

capitalismo, por exemplo -, alguns foram construídos, ressignificados, modificados ou substituídos por 

outros mais convenientes (MORAES, 2003, p. 158). 
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que Estado ele está se remetendo, da mesma maneira não é adequado fazer uma 

apropriação a-histórica.  

 Não temos respostas, mas problemas. Um exemplo disso é quando utilizamos o 

conceito de Estado no Brasil, é adequado pensar na particularidade brasileira, pois 

muitas vezes falamos apenas do geral e não do específico. Não queremos dar respostas, 

mas conhecer como o conceito de Estado está sendo apropriado pelas pesquisas, por 

este motivo, neste capítulo nos propomos a verificar como se dá a apropriação do 

conceito de Estado.  

 Será que a teoria gramsciana está sendo abstraída e utilizada como fundamento 

teórico para propostas que ele mesmo não defendia? Não poderíamos responder esta 

pergunta, mas buscar problematizar e contextualizar como ele está sendo utilizado nas 

pesquisas da Pós-Graduação.   

A leitura da tese de Schlesener (2001), indicada em processo de qualificação, 

nos possibilitou levantar algumas questões para análise, pois poderíamos perguntar 

inúmeras questões e analisar a partir de diferentes caminhos, no entanto pela opção 

teórica e metodológica deste trabalho levantamos algumas questões que, a nosso ver, 

indicam aquilo que já verificamos no capítulo 2. 

Desta maneira, apontamos esse caminho contribuindo para análises as políticas 

educacionais e, para isto, realizamo uma breve descrição da perspectiva do conteúdo 

dos trabalhos diante de algumas questões propostas: quais os mais culturais? Quais os 

mais políticos? Quais os trabalhos são de vertente liberal? Quais são de vertente mais 

crítica? Como o Estado aparece? Quantas vezes aparecem o conceito? Quais as fontes? 

Para tanto foi realizada uma leitura dos trabalhos buscando abordar o conteúdo 

teórico e metodológico para verificando como essas políticas foram analisadas nesses 

trabalhos e que Estado esses trabalhos contemplam. Uma questão é essencial: esses 

conteúdos estão ligados às quais concepções teóricas e metodológicas? 

Para isto, elaboramos uma síntese de cada pesquisa no sentido de indicar as 

perspectivas dos trabalhos. Os Quadros 15, 16 e 17 apontam os três trabalhos 

selecionados e as suas leituras a partir da perspectiva do conteúdo. 

 

Quadro 15 – Análise da perspectiva do conteúdo trabalho 1 

Trabalho Como 

aparece o 

conceito? 

Nº de vezes 

em que 

aparece o 

Tendências de leitura de 

Gramsci no Brasil: 
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conceito de 

Estado 

As Diretrizes Curriculares 

para a Educação Profissional 

do Estado do Paraná à luz 

dos princípios gramscianos: 

a implementação analisada 

sob a perspectiva docente 

(ESTACHESKI, 2013). 

“Estado 

ampliado” 

13 A leitura do trabalho se 

aproxima de uma vertente de 

cunho liberal e política. 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

O trabalho do Quadro 15 apresenta uma dissertação de mestrado da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa que busca entender porque o Estado do Paraná 

utiliza autores marxistas em suas Diretrizes curriculares para sua proposta de educação. 

Para isto a autora faz uso do termo Estado ampliado citado já no seu resumo, para 

defender que se as diretrizes são de cunho marxista deva existir a ideia de participação 

da comunidade escolar na efetivação das propostas do governo. 

 

Tendo presente a necessidade de vislumbrar a visão gramsciana de Estado 

ampliado para a efetivação da proposta analisada, consideramos, em suma, 

as necessidades que se colocam no atual contexto, uma vez que essa 

concepção engendra o interesse da classe trabalhadora e dos subalternos, 

muito embora as DCE’s não a referencie como condição necessária à sua 

efetivação (ESTACHESKI, 2013, p. 54). 
  

O trabalho segue abordando a importância em se conhecer o conceito para dar 

aporte teórico à ação do Estado do Paraná. E ainda, a pesquisa pressupõe que o Estado 

do Paraná concorda com o termo de Estado ampliado, já que adota um referencial de 

autores marxista, mesmo que isto não esteja descrito nas diretrizes: 

 

Partindo dos pressupostos de que a equipe da SEED, gestão 2003 -2010 por 

meio das DCE's assumem elementos da proposta de organização de uma 

escola comunista, tendo em vista algumas referências utilizadas em sua 

elaboração, assim como a abordagem de conceitos próprias de teorias 

socialistas de educação, a tendência, a nosso ver é a de que também assumem 

a concepção de Estado ampliado (ESTACHESKI, 2013, p. 56). 

 

 Ao analisar a proposta a autora afirma que o conceito está implícito nas 

propostas das diretrizes, mas que ele não é mencionado pelos autores das diretrizes. Ao 

longo da pesquisa a autora reconhece que as práticas das políticas públicas realmente 

não condizem com as diretrizes, afirmando o que seria um Estado ideal: 
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O Estado verdadeiramente democrático é aquele em que ambas as instâncias 

(sociedade política + sociedade civil) são entendidas de forma dialética e 

compõem o bloco histórico. A sociedade política é determinada pela 

sociedade civil e vice-versa, sempre no sentido de propiciar o 

desenvolvimento pleno das capacidades humanas dos cidadãos 

(ESTACHESKI, 2013, p. 89). 
 

A partir desta leitura percebemos que a autora descola o conceito de Estado da 

realidade italiana e coloca no contexto brasileiro, realizando uma analogia do conceito 

de Estado com Estado democrático, o que nos indica que pode ser considerada uma 

leitura por um viés liberal, que assume a o discurso de “Estado democrático”, pois a 

democracia burguesa pode dar a entender uma falsa participação da sociedade nas 

políticas educacionais, para se manter a hegemonia do grupo dominante. 

Segundo Schlesener (2001, p. 323): 

 

A inserção do pensamento de Gramsci no Brasil sofreu os condicionamentos 

da leitura de uma esquerda que tomou como matriz ideológica um modelo de 

revolução democrático-burguesa, referencial de interpretação da realidade 

brasileira. A assimilação de um modelo de modo esquemático impediu de 

revelar e compreender as singularidades da nossa realidade histórica. 

 

 Assim pensamos que o trabalho se aproxima de uma vertente política, porém 

uma leitura liberal da concepção gramsciana de Estado. O que nos leva a entender que 

mesmo os trabalhos que se intitulam como marxista sem perceber podem estar 

naturalizando o conceito, sem levar em consideração a sua própria elaboração da teoria 

de Gramsci. 

 

Salientar que o Estado, para Gramsci, tem uma outra natureza que aquela do 

Estado liberal, permite explicitar o significado de um Estado socialista como 

autogoverno dos produtores que, nos Cadernos do Cárcere, é denominado 

"sociedade regulada". A conquista do Estado, assim como para Marx, implica 

a superação da democracia burguesa, a transformação das instituições e a 

criação de novos instrumentos de participação política. (SCHLESENER, 

2000, p. 80). 

 

 O próximo quadro nos ilustra elementos do segundo trabalho analisado dentro da 

perspectiva do conteúdo e do conceito de Estado: 

 

Quadro 16 – Análise da perspectiva do conteúdo trabalho 2 

Trabalho Como 

aparece o 

conceito? 

Nº de vezes 

em que 

aparece o 

Tendências de leitura de 

Gramsci no Brasil: 
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conceito de 

Estado 

Educação do Campo: 

desafios para implementação 

de uma política educacional 

das escolas do campo 

(PAULA, 2013). 

“Estado 

ampliado” 

74 Leitura de cunho político, 

indicando que parece ser 

uma leitura na vertente de 

cunho liberal.  

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016.. 

 

 A pesquisa do Quadro 16 é uma dissertação de mestrado da Universidade 

Estadual de Ponta Grosso e logo no início do resumo o trabalho aborda o Estado como 

categoria de análise apresentando o conceito na construção das políticas educacionais 

do campo contextualizando com o impacto dos programas e projetos governamentais 

voltados para a educação dos povos do campo. “Balizados nos pressupostos 

gramscianos de Estado, destacaremos dentro da referida historicidade da educação do 

campo, as diferentes concepções de Estado que também permearam a história dos povos 

do campo” (PAULA, 2013, p. 51). 

 Ao longo da pesquisa o autor resgata o conceito para diferentes autores até 

chegar no conceito gramsciano, para isto ele utiliza definições de intérpretes e do 

próprio Gramsci. “No momento em que Gramsci, estabelece outra concepção de Estado, 

ele preconiza uma maior participação da classe trabalhadora, que deve disputar os 

espaços de construção de políticas voltadas à própria classe trabalhadora” (PAULA, 

2013, p. 53). 

 Após a definição do conceito o autor faz um resgate no contexto brasileiro sobre 

o papel do Estado, especificamente para a educação do campo e demonstra como o 

Estado se monta a partir do contexto econômico e social do Brasil.  

 A partir disso, o autor faz uma discussão das Diretrizes Curriculares para a 

Educação do Campo do Estado do Paraná, abordando como foi elaborado o seu 

processo de discussão e afirmando que ele se aproxima do conceito de Estado 

gramsciano: 

 

As DCEC-PR é um documento, segundo a sua apresentação elaborado de 

forma coletiva, que foi pensado em sua horizontalidade, buscando envolver 

diferentes sujeitos da comunidade escolar. Este processo de construção deste 

documento aproxima-se do conceito gramsciano de Estado, que provoca um 

novo movimento da sociedade frente à política, ou seja, maior participação 

da sociedade civil nas decisões do Estado. Conforme as discussões de 

Gramsci (2011) sobre o Estado, tal movimento de elaboração das DCEC-PR 
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poderia ser denominado de socialização da política (PAULA, 2013, p. 60-

61). 
 

 Posteriormente o trabalho discute o texto das diretrizes e a suas mudanças frente 

a sociedade civil.  

 

Por fim, DCEC-PR faz um apelo à necessidade de todos estarem unidos pela 

luta por uma educação do campo de qualidade, buscando compreender e 

desatar os “nós” da escola pública. As mudanças expressas nos documentos 

oficiais são reforçadas pela presença efetiva do Estado (PAULA, 2013, p. 

64). 

  

 O texto trabalha em uma perspectiva política da pesquisa em educação e deixa 

explícita no seu entendimento que a sociedade civil também faz parte do Estado, pois 

ele é também sociedade civil.  

 

Cabe ao Estado além de instituir políticas públicas, possibilitar condições de 

efetivação das mesmas. Ao discutir políticas educacionais, especialmente 

políticas para as escolas do campo, compete também à sociedade civil 

questionar se de fato tais políticas estão sendo efetivadas e se são de fato 

coerentes com a realidade campesina (PAULA, 2013, p. 65). 

 

 

 Porém, ao finalizar o texto o autor deixa claro que existe uma separação entre o 

conceito de Estado e de sociedade civil quando afirma: “é necessário um Estado e uma 

Sociedade Civil comprometida com a formação da classe trabalhadora, uma formação 

que venha romper com o projeto educativo capitalista/burguês” (PAULA, 2013, p. 91). 

 Desta forma, percebemos também traços de leitura neoliberal, pois o autor ao 

mesmo tempo em que expõe o conceito de Estado em Gramsci, afirmando que “Estado 

é também sociedade civil”, ele contradiz a sua própria explicação ao longo da pesquisa 

separando os conceitos. “Se pode separar as instâncias para análise, ‘por razões 

didáticas’, mas a realidade é sempre mais complexa (SCHLESENER, 2000, p. 75). 

 Nas palavras do próprio Gramsci ele afirma que a sociedade civil não é também 

o Estado, mas o próprio Estado: 

 

Lo Stato «veilleur de nuit». Nella polemica (del resto superficiale) sulle 

funzioni dello Stato (e si intende dello Stato come organizzazione politico-

giuridica in senso stretto) l’espressione di «Stato - veilleur de nuit» 

corrisponde all’italiano di «Stato carabiniere» e vorrebbe significare uno 

Stato le cui funzioni sono limitate alla tutela dell’ordine pubblico e del 

rispetto delle leggi. Non si insiste sul fatto che, in questa forma di regime 

(che poi non è mai esistito altro che, come ipotesi-limite, sulla carta) la 
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direzione dello sviluppo storico appartiene alle forze private, alla società 

civile, che è anch’essa «Stato», anzi è lo Stato stesso (GRAMSCI, 1977, p. 

2302). 

 

 O autor também aborda o conceito de “Estado ampliado” e se utilizada de 

intérpretes de Gramsci
45

 para afirmar essa discussão, diante do que já foi exposto do 

conceito. 

 O quadro seguinte faz a análise da perspectiva do conteúdo do último trabalho 

selecionado para a pesquisa: 

 

Quadro 17 – Análise da perspectiva do conteúdo trabalho 3 

Trabalho Como 

aparece o 

conceito? 

Nº de vezes 

em que 

aparece o 

conceito de 

Estado 

Tendências de leitura de 

Gramsci no Brasil: 

 

Associação Brasileira de 

Educação: as Conferências 

Nacionais de Educação 

como estratégias de 

intervenção da 

intelectualidade abeana na 

política educacional do 

ensino secundário no Brasil 

(1928-1942) (VALERIO, 

2013). 

“Estado 

ampliado” 

208 Leitura de cunho político, 

indicando um viés de leitura 

na vertente de cunho liberal.  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

 O trabalho apresentado no Quadro 17 é uma tese de doutorado da Universidade 

Federal do Paraná que procura acompanhar as ações do Estado e a intervenção da 

Associação Brasileira de Educação (ABE) com as Conferências Nacionais de Educação 

no processo de elaboração da política e da legislação educacional para o ensino 

secundário no Brasil no período de 1928 a 1942. E para isso, a pesquisa anuncia no seu 

resumo que irá trabalhar como referencial teórico o conceito de Estado Ampliado. 

Segundo a autora da pesquisa: 

 

                                                           
45

 [...]com a socialização da política, o Estado se amplia, incorporando novas funções, e incluindo no seu 

seio as lutas de classes; o Estado ampliado de seu tempo e contexto, preservando a função de coerção 

(sociedade política) tal como descoberta por Marx e Engels, também incorpora a esfera da sociedade civil 

(cuja função é o consenso) (MONTÑO E DURIGUETTO, (2011, p.43). 
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A tese que pretendemos sustentar é que as políticas públicas para o ensino 

secundário no Brasil neste período foram resultantes de uma intensa e 

complexa negociação entre os agentes da sociedade civil, representados pela 

ABE, e o Estado nacional, representado pelo bloco de forças políticas que 

apoiou a ascensão de Getúlio Vargas ao poder na década de 1930 

(VALERIO, 2013, p. 13). 

  

O texto aborda a correlação de força entre Estado e sociedade civil, e deixa claro 

durante o texto que a ABE representada pelos agentes da sociedade civil e o Estado é 

representado pela sociedade política. Desta forma destacamos mais uma vez que o 

trabalho faz a dissociação de Estado como sociedade política e de sociedade civil. A 

autora ainda deixa indicado em uma nota de rodapé “Quando nos referimos ao Estado 

nessa tese, estamos nos referindo à instância maior do poder, o governo federal” 

(VALERIO, 2013, p. 13). 

Ao longo do texto a autora deixa clara a utilização de Gramsci como referencial 

teórico, afirmando o termo Estado Ampliado: 

 

Com o objetivo de melhor compreender como se estruturou a relação entre o 

Estado e a ABE, adotou-se aqui o conceito gramsciano de estado ampliado. 

Para esse autor, o Estado não deve ser entendido no sentido estreito de 

“governo”. Gramsci divide o Estado entre a sociedade política, que é o 

espaço das instituições políticas e do controle legal e constitucional formada 

por um conjunto de aparelhos ligados às forças armadas, à polícia e ao 

aparato burocrático dos poderes executivos e judiciários; e a sociedade civil, 

que deve ser compreendida como uma esfera privada, não estatal, formada 

por um conjunto de instituições responsáveis pela representação de diferentes 

tipos de interesses políticos, econômicos e culturais (VALERIO, 2013, p. 

17). 

 

O texto aborda o conceito de Gramsci de Estado e separa claramente a sociedade 

civil como os aparelhos da esfera privada e a sociedade política como as instituições 

governamentais. Para isso a autora descreve o conceito de Estado ampliado na sua 

visão: 

 

Desse modo, o Estado Ampliado é um conceito que pretende apreender as 

relações de força e tensões entre sociedade política e sociedade civil. Para 

Gramsci o estado ampliado (sociedade política + sociedade civil) é o lugar 

onde se produz a luta hegemônica entre os diferentes agentes e projetos 

sociais (VALERIO, 2013, p. 17). 

 

 

Gramsci destaque que essa separação feita de sociedade civil e sociedade 

política é própria do liberalismo, e no movimento do livre mercado: 
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L’impostazione del movimento del libero scambio si basa su un errore 

teorico di cui non è difficile identificare l’origine pratica: sulla distinzione 

cioè tra società politica e società civile, che da distinzione metodica viene 

fatta diventare ed è presentata come distinzione organica. Così si afferma 

che l’attività economica è propria della società civile e che lo Stato non deve 

intervenire nella sua regolamentazione. Ma siccome nella realtà effettuale 

società civile e Stato si identificano, è da fissare che anche il liberismo è una 

«regolamentazione» di carattere statale, introdotto e mantenuto per via 

legislativa e coercitiva: è un fatto di volontà consapevole dei propri fini e 

non l’espressione spontanea, automatica del fatto economico (GRAMSCI, 

1977, p. 1589-1590). 

 

Conforme as palavras de Gramsci, tudo indica que a leitura que a autora tem dos 

conceitos gramscianos é de cunho político pela vertente liberal, pois ela faz distinção 

entre a sociedade política e a sociedade civil.   

 

Nesses termos, a ABE, entendida como instância da sociedade civil, buscou 

granjear maior representatividade nas decisões do Estado, enquanto o Estado, 

como órgão público, desejava conquistar o consentimento das instâncias da 

sociedade civil para a estruturação de um projeto nacional. Nessa relação, foi 

estabelecido um jogo no qual cada um procurou incutir no outro o valor de 

suas proposições (VALERIO, 2013, p. 18). 

 

A pesquisa segue fazendo a separação das instâncias, ressaltando que o Estado é 

visto somente como órgão público, tentando conquistar a sociedade civil, sem entender 

que este movimento é justamente o Estado que se mescla com a sociedade civil. 

 

Quanto a essas características, a teoria de Estado Ampliado de Gramsci, nos 

apoia para que compreendamos as relações estabelecidas entre ABE e 

Estado, bem como as políticas educacionais implementadas pelo mesmo. 

Especialmente a partir do Estado Novo observou-se a valoração da ação 

estatal, impondo uma consequente minimização da sociedade civil no que se 

refere às tomadas de decisões, tanto no que concerne à política, como à 

economia e educação (VALERIO, 2013, p. 239). 

 

A forma como a autora teve acesso à obra do Gramsci é a partir de uma vertente 

liberal. E esta questão fica ainda mais evidente na citação abaixo quando ela divide 

sociedade apenas para o consenso e a sociedade política para a força: 

 

Nesse sentido, também foi necessário compreender a relação estabelecida 

entre ABE e o Estado. Para tanto, mais uma vez nos apoiamos nas 

interpretações teóricas de Gramsci no que se refere ao Estado Ampliado 

(sociedade política + sociedade civil). Nos termos já mencionados na 

Introdução e ao longo dessa análise, acompanhando a oscilação entre a 

predominância do protagonismo político da sociedade civil (consenso) ou da 



89 

 

sociedade política (força) na produção do mundo social (VALERIO, 2013, p. 

242). 

 

Diante disso, podemos verificar que os trabalhos têm um viés político que fazem 

a separação entre economia e política, mas o que Gramsci fala sobre Estado é 

extremamente importante para o entendimento do próprio Estado as suas relações com 

as pesquisas em políticas educacionais, que e justamente nosso objeto de estudo neste 

trabalho. 

 Ao mesmo tempo, os trabalhos indicam também uma leitura liberal do 

pensamento de Gramsci e isto está ligado à umas das formas como é visto no Brasil, 

seguindo para a um viés mecânico de separação dos conceitos e esta leitura é 

equivocada, pois Gramsci tinha o foco em uma leitura revolucionária. 

 Não temos a pretensão de aprofundar ou desenvolver um estudo específico de 

Estado em Gramsci, mas indicar em que ele trata as questões de Estado e quais as 

principais obras. Nós identificamos nas obras citadas, mas não podemos afirmar que são 

somente estas, pois a articulação entre a política e a economia perpassa toda a obra de 

Gramsci e somente a sua leitura na totalidade poderia trazer esta questão de forma mais 

sistematizada e completa. 

 Um estudo aprofundado da obra de Gramsci seria um estudo de uma vida, de 

anos de estudo de leitura na própria fonte em italiano. Indicamos as principais obras que 

tratam do Estado no Quadro 18. 

 

Quadro 18 – Obras que tratam do conceito de Estado 

Principais Obras que trabalham o conceito de Estado 

1 – Escritos Políticos volumes 1 e 2 

2 – Cadernos do Cárcere volume 3 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

 

 Destacamos, para esse ponto da pesquisa, somente o volume 3 dos Cadernos do 

Cárcere “Maquiavel Notas Sobre o Estado e a Política”, pois não dispomos da edição 

italiana dos Escritos Políticos. O Quadro 20 faz um contraponto com alguns trechos das 

Obras do Carlos Nelson Coutinho e a Edição italiana de Valentino Guerratana. 
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Quadro 19 – Quadro comparativo da obra em Português e Italiano 

O conceito de Estado 

Tradução de Carlos Nelson Coutinho Edição de Valentino Guerratana 

Na doutrina do Estado – sociedade regulada, 

de uma fase em que o Estado será igual ao 

Governo, e Estado se identificará com 

sociedade civil, dever-se-á passar a uma fase 

de Estado – guarda noturno, isto é, e uma 

organização coercitiva que protegerá o 

desenvolvimento dos elementos de sociedade 

regulada em contínuo incremento e que, 

portanto, reduzirá gradualmente suas 

intervenções autoritárias e coativas. E isso não 

pode fazer pensar num novo “liberalismo”, 

embora esteja por se dar o início de uma era 

de liberdade orgânica (GRAMSCI, 2011, p. 

245). 

Nella dottrina dello Stato - società regolata, 

da una fase in cui Stato sarà uguale Governo, 

e Stato si identificherà con società civile, si 

dovrà passare a una fase di Stato – guardiano 

notturno, cioè di una organizzazione 

coercitiva che tutelerà lo sviluppo degli 

elementi di società regolata in continuo 

incremento, e pertanto riducente 

gradatamente i suoi interventi autoritari e 

coattivi. Né ciò può far pensare a un nuovo 

«liberalismo», sebbene sia per essere l’inizio 

di un’era di libertà organica. (GRAMSCI 

1977, p. 764). 

O Estado é certamente concebido como 

organismo próprio de um grupo, destinado a 

criar as condições favoráveis à expsanão 

máxima desse grupo, mas este 

desenvolvimento e esta expansão são 

concebidos e apresentados como a força 

motriz de uma expansão universal, de um 

desenvolvimento de todas as energias 

“nacionais”, isto é, o grupo dominante é 

coordenado concretamente com os interesses 

gerais dos grupos subordinados e a vida 

estatal é concebida como uma contínua 

formação e superação de equilíbrios instáveis 

(no âmbito da lei) entre os interesses do grupo 

fundamental e os interesses dos grupos 

subordinados, equilíbrios em que os interesses 

do grupo dominante prevalecem, mas até um 

determinado ponto, ou seja, não até o estreito 

interesse econômico-corporativo. 

(GRAMSCI, 2011, p. 41-42). 

Lo Stato è concepito sì come organismo 

proprio di un gruppo, destinato a creare le 

condizioni favorevoli alla massima 

espansione del gruppo stesso, ma questo 

sviluppo e questa espansione sono concepiti e 

presentati come la forza motrice di una 

espansione universale, di uno sviluppo di tutte 

le energie «nazionali», cioè il gruppo 

dominante viene coordinato concretamente 

con gli interessi generali dei gruppi 

subordinati e la vita statale viene concepita 

come un continuo formarsi e superarsi di 

equilibri instabili (nell’ambito della legge) tra 

gli interessi del gruppo fondamentale e quelli 

dei gruppi subordinati, equilibrii in cui gli 

interessi del gruppo dominante prevalgono 

ma fino a un certo punto, non cioè fino al 

gretto interesse economico-corporativo 

(GRAMSCI 1977, p. 1584). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 2016. 

  

É importante pensarmos numa leitura mais próxima do original, e esses 

apontamentos podem inclusive servir para pesquisas futuras. Por conta do tempo e da 

limitação teórico enquanto pesquisadora, esta pesquisa pode ter uma continuidade. Qual 

é a nossa principal posição? O Estado em Gramsci não é somente uma separação que há 

de se articular, mas nossa posição é defender uma leitura de Estado que não separe 

economia, política história e filosofia e principalmente que retira o caráter 

revolucionário da obra de Gramsci. 
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Gramsci é um teórico muito utilizado em pesquisas denominadas críticas, 

sobre educação, e sua obra é, também, muito citada como caminho 

metodológico no Brasil. Na análise de acontecimentos, bem como na 

organização e desenvolvimento de pesquisas, acadêmicas ou não, o nome de 

Antonio Gramsci costuma muitas vezes se citado, geralmente a partir de 

comentadores. Nesse sentido é fundamental destacar o rigor e profundidade 

das análises de Gramsci, que abrangem não apenas a realidade da Itália de 

seu tempo, mas o mundo capitalista em geral (LIMA; MICHELOTTO, 2016, 

p120). 

 

A luz do que foi tratado nos capítulos anteriores, um aspecto foi de destaque: há 

no Brasil leituras mais culturais e outras de cunho mais político e ainda há aqueles que 

separam a leitura de economia, filosofia, história e política. E essas leituras indicam as 

vertentes de análise do Gramsci que reflete nos trabalhos apresentados no mapeamento 

realizado no Banco de Tese da Capes. 

Vários caminhos foram apontados e aspectos foram sinalizados no processo de 

qualificação e, até mesmo no decorrer da elaboração da pesquisa, no entanto pela 

limitação de tempo para leitura e aprofundamento foi possível realizar desta forma o 

exposto sobre a elaboração do item.  

Assim, temos mais perguntas do que respostas. Porque essas discussões caem 

em torno de uma concepção liberal da leitura de Gramsci? Quem são os autores que 

fazem uma leitura liberal ou revolucionária? Quais são as fontes? Que formação é 

oferecida nos programas de Pós-Graduação com relação às leituras de Gramsci? Quais a 

obras estão sendo utilizadas? Quais as universidades reproduzem a leitura liberal ou 

revolucionária?  

Quando iniciamos esta pesquisa não sabíamos o que iriamos encontrar e somente 

olhando a forma como Gramsci é estudado nós conseguimos delimitar a leitura desses 

trabalhos a partir da perspectiva dos conteúdos. 

Não é recomendável procurar em Gramsci as respostas, mas buscar as perguntas 

para problematizar e a partir da contextualização e pensar em uma pesquisa futura, pois 

temos alguns autores já citados anteriormente na pesquisa, que sinalizam essas vertentes 

e isso nos parece extremamente importante para as políticas educacionais: buscar a 

compreensão da utilização do conceito de Estado em Gramsci. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apresentado está relacionado à produção do conhecimento e estudos 

epistemológicos no campo das pesquisas em políticas educacionais, com foco para a 

análise das produções na área da educação e políticas e para isto nosso objetivo central 

foi: verificar e sistematizar a apropriação teórico-metodológica de Gramsci nas 

pesquisas em políticas educacionais, com enfoque no conceito de Estado.   

Desta forma tentamos problematizar: De que maneira as pesquisas sobre 

Políticas Educacionais, com aporte teórico-metodológico em Gramsci estão se 

apropriando do conceito de Estado?  

Para isto pesquisamos as teses e dissertações entre 2013 a 2016 publicadas no 

Banco de Tese da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 

CAPES no estado do Paraná. A partir da revisão bibliográfica, buscamos delinear a 

maneira como as ideias de Gramsci chegaram ao Brasil e como se estabeleceram nos 

programas de Pós-Graduação. Realizamos um mapeamento sobre o caminho percorrido 

pela teoria gramsciana no Brasil considerando as suas múltiplas determinações e 

contradições. 

No primeiro capítulo, verificamos que foi a partir de 1966 que a teoria de 

Gramsci, começa a se fortalecer no Brasil os primeiros livros traduzidos destacavam o 

autor italiano como filosófico crítico, da cultura e da filosofia da práxis e dos 

intelectuais. 

Essa repercussão de Gramsci como filósofo da cultura se deu justamente na 

época de Ditadura Militar e mais tarde o autor italiano começa a ser visto com base em 

uma leitura mais política.  A obra de Gramsci deu sustentação para o discurso da 

política brasileira esquerdista para fortalecer o pensamento mais crítico, por isso o 

Gramsci mais político começa a aparecer depois da Ditadura Militar.  

Observamos um descolamento pelo interesse dos conceitos, e isto está ligado 

também ao acesso das obras que começam a mudar nos anos 1980, justamente o período 

em que iniciam as discussões a partir de um viés marxista nas pesquisas em educação. 

Destacamos que as traduções das obras de Gramsci receberam algumas críticas 

antes mesmo de chegar ao Brasil. Algumas leituras nos sinalizaram que a primeira 

edição italiana de Palmiro Togliatti, já indicava interpretação própria togliattiana.  Esta 
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edição é justamente a base de Coutinho, embora se reconheça as críticas, não podemos 

desconsiderar a importância da obra a disseminação dele no Brasil. 

As críticas sinalizadas durante a pesquisa são com relação à fragilidade da 

tradução quando as ideias de Gramsci chegam ao Brasil, à complexidade com que a 

obra foi elaborada, a falta de postura quando os tradutores vinculavam Gramsci a uma 

linha de pensamento, ora marxista ora liberal.  

Vários elementos nos indicaram que existem algumas tendências de leitura da 

obra gramsciana e uma delas foi leitura da tese de Schlesener (2001) que nos indicou 

que existem linhas de interpretação da obra de Gramsci no Brasil: a) uma vertente de 

cunho liberal e; b) uma vertente de cunho mais revolucionária. 

A primeira vertente separa a sociedade civil e a sociedade política para explicar 

e Estado, afirmando que a atividade econômica é específica da sociedade civil onde se 

situa o mercado e a atividade política é própria do Estado. Já na segunda que é 

caracterizada como uma vertente mais radical se refere a uma unidade entre o 

econômico, o político e o social em que o Estado é a mescla da sociedade política e 

sociedade civil, sem dissociar um ao outro, isto é, o mercado a as relações econômicas 

se efetivam por meio do Estado. 

Percebemos que existe uma pluralidade de interpretação, como por exemplo, a 

questão da tradução, que também sinaliza alguns elementos de leitura que podem 

influenciar a discussão sobre o pensamento de Gramsci. 

No segundo capítulo com base em alguns estudos destacamos que existem 

alguns caminhos de investigação metodológica para a área da pesquisa em políticas 

educacionais que são: 1) O ciclo de políticas; 2) A Cartografia social; 3) Bordieu e 4). 

Marxista. 

Escolhemos a investigação metodológica com foco na abordagem marxista que 

se encontra o aporte teórico de Gramsci e ao realizarmos o levantamento das 

dissertações e teses que tratam das políticas educacionais e que se fundamentam na 

concepção gramsciana de Estado. Buscamos estabelecer um contraponto entre a leitura 

da obra de Gramsci e o que as pesquisas trabalham como leitura gramsciana.  

Para isto, utilizamos as IES do Paraná partindo da ideia que o conceito de Estado 

é bastante utilizado nas pesquisas acadêmicas. Constatamos realmente que o conceito 

está muito presente e a partir disto procuramos saber como ele é apropriado nessas 

pesquisas, por isso destacamos a necessidade do conhecimento sobre Gramsci, pois 
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partimos do pressuposto que para produzir conhecimento a partir de um autor é 

recomendável que se conheça este autor, assim decidimos buscar o próprio Gramsci 

para fundamentar as afirmações utilizadas nas pesquisas.  

Por fim, no terceiro capítulo, realizamos uma discussão acerca da apropriação 

teórica e metodológica gramsciana nas pesquisas em políticas educacionais a partir dos 

três trabalhos selecionados para leitura e análise a partir do conteúdo. 

Uma questão bastante importante quando pretendemos discutir os conceitos 

gramscianos é entender as duas tendências de leituras no Brasil: liberal e revolucionária 

(radical), pois é possível fazer as duas leituras e diversos autores fazem uma leitura 

liberal, que é uma leitura equivocada de Gramsci. E as leituras realizadas até aqui nos 

indicou que existe a predominância de uma vertente sobre a outra. Isto pode estar ligada 

às universidades em que a pesquisa foi produzida, direcionamento dos professores 

orientadores e as suas leituras, ou a forma como alguns conceitos são utilizados na área 

da educação. Não temos as respostas e isto daria uma pesquisa futura, para verificar o 

que leva a esta tendência de leitura liberal, pois estes pesquisadores e trabalhos não 

estão entendendo a realidade como um momento das forças de produção de 

determinadas relações. Gostaríamos de destacar que não é um problema anunciar 

Gramsci, mas não ver isso como um momento específico de uma realidade brasileira. 

Pois essa dissociação de sociedade política e sociedade civil refletem até na hora de 

ensinar, o que não significa que não podemos conceituar, mas trabalhar de forma 

dialética.  

Realizamos esta pesquisa no sentido de defender uma leitura que seja de cunho 

revolucionário do Gramsci e principalmente que não desconsidere o grande objetivo da 

vida do autor que era a superação da sociedade capitalista. Enquanto pesquisadoras e 

militantes no campo do materialismo histórico é fundamental que sejamos fiéis ao 

método de trabalho gramsciano. Não se trata simplesmente de se entender o Estado 

como uma soma, ao ter essa compreensão de Estado ampliado e mecânico, gera 

desdobramentos na ação prática, na própria militância, nas lutas pelas políticas, nos 

sindicatos, entre outros.  

Esse entendimento do Estado nas pesquisas em políticas educacionais 

observadas em algumas pesquisas no estado do Paraná não fica só limitado à 

apropriação teórica e metodológica, mas também a defesa de determinadas posições 

políticas, ao realizar essa leitura ocorre uma aproximação mecânica de Estado que pode 



95 

 

ter desdobramentos na ação prática. A relação de Estado é muito maior que uma divisão 

é uma relação de força que também é cultural e o modelo liberal faz manter essa divisão 

não se luta pela superação do capital, mas pela resolução dos conflitos dentro do capital. 

A origem deste trabalho já está ligada a esta concepção de leitura mais 

revolucionária, pois levamos em consideração o contexto italiano e o objetivo do 

próprio Gramsci na escolha do objeto já pensada a luz de uma posição que nós temos a 

partir da leitura de Gramsci.  

Uma pesquisa nunca é finalizada, ela está sempre em processo assim como a 

realidade é complexa, porém este trabalho nos possibilitou indicativos que permitiram 

perceber que existem tendências de destaque na leitura do Gramsci e isso só foi possível 

perceber porque buscamos nos autores que tratam desta temática e que ao ler as 

dissertações e teses podemos comprovar também que essa leitura “mecânica” de noção 

de Estado Ampliado pode ser visualizada no campo da pesquisa em política 

educacional.  
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