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RESUMO:  
Este artigo se propõe a analisar a formação docente na perspectiva da educação socialista, 
entendendo que a teoria marxista apresenta uma vasta contribuição em relação ao debate 
sobre as relações e as práticas sociais que se estabelecem nos pontos e contrapontos dos 
sujeitos sociais que constroem cotidianamente a prática docente. A visão marxista sobre a 
docência se apresenta enquanto o exercício de um equilíbrio teórico-metodológico entre a 
firmeza nas ações e uma prática reflexiva sempre desconfiada, que não aceita as verdades 
absolutas, mas está sempre pronto a interrogá-las. Na busca de trilhar por estas proposições 
teóricas, este artigo discute sinteticamente os princípios que norteiam a educação socialista, 
apresenta os elementos que embasam a proposta da Escola do Trabalho em Pistrak e conclui 
sistematizando as principais contribuições da teoria deste educador para os dias atuais.  
Palavras-chave: formação docente; educação socialista; teoria marxista. 
 
 
ABSTRACT:  
This article if considers to analyze the teaching formation in the perspective of the socialist 
education, being understood that the marxist theory presents a vast contribution in relation to 
the debate on the practical relations and social that if establish in the points and the 
counterpoints of the social citizens that construct the practical professor daily. The marxist 
vision on the docência if presents while the exercise of a balance theoretician-metodológico 
enters the firmness in the actions and one practical always distrustful reflexiva, who not 
accepted the absolute truths, but is always ready to interrogate them. In the search to tread for 
these theoretical proposals, this article synthetically argues the principles that guide the 
socialist education, presents the elements that base the proposal of the School of the Work in 
Pistrak and concludes systemize the main contributions of the theory of this educator for the 
current days.    
Keywords: teaching formation; socialist education; marxist theory. 
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1. Considerações iniciais 
 

 Este artigo se propõe a analisar a formação docente na perspectiva da educação 

socialista tendo como base as contribuições teóricas de Marx (1983), Pistrak (2000), Konder 

(2004) e Lombardi (2005) dentre outros. A formação do professor é construída socialmente e 

se materializa na prática cotidiana, contudo esta prática é o resultado concreto do trabalho 

docente, e exercerá a sua dinâmica transformadora na medida em que este professor tenha 

consciência crítica do seu papel enquanto sujeito social que intervém na realidade a partir das 

relações sociais estabelecidas entre ele, os alunos, o saber escolar e o saber pedagógico.  

Nesse sentido, a teoria marxista apresenta uma vasta contribuição em relação ao 

debate sobre as relações e as práticas sociais que se estabelecem nos pontos e contrapontos 

dos sujeitos sociais que constroem cotidianamente a prática docente. Com base nestas 

considerações este artigo discute a formação docente na visão da educação socialista 

utilizando como referência histórica o contexto pós Revolução Russa, quando da implantação 

do modelo educacional proposto pelos teóricos educadores da época, com destaque para a 

obra de Moisey Mikhaylovich Pistrak “Fundamentos da Escola do Trabalho” elaborada como 

resultado da sua militância através de palestras, cursos de capacitação, reuniões com 

professores, etc.   

Na busca de trilhar por estas proposições teóricas, este artigo discute sinteticamente os 

princípios que norteiam a educação socialista, apresenta os elementos que embasam a 

proposta da Escola do Trabalho em Pistrak e conclui sistematizando as principais 

contribuições da teoria deste educador para os dias atuais.  

 

2. Fundamentos da educação socialista 

 

 De acordo com Gasparin (2003, p. 1-2) “[...] a escola, em cada momento histórico, 

constitui uma expressão e uma resposta à sociedade na qual está inserida. Neste sentido, ela 

nunca é neutra, mas sempre ideológica e politicamente comprometida”. Desta maneira ela 

cumpre a função específica para o qual se propõe, ou seja, construir conhecimento, transmitir 

saberes, formar cidadãos conforme o modelo de sociedade na qual ela se encontra inserida em 

determinado contexto histórico. 

 Segundo Lombardi (2005), 
 

[...] não se pode entender a educação, ou qualquer outro aspecto e dimensão 
da vida social, sem inseri-la no contexto em que surge e se desenvolve, 
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notadamente nos movimentos contraditórios que emergem do processo das 
lutas entre classes e frações de classe (LOMBARDI, 2005, p. 4). 

 
 Marx e Engels não produziram uma “teoria pedagógica”, as suas análises em relação à 

educação perpassam pela diversidade das suas obras, “[...] estando a problemática educacional 

indissociavelmente articulada às diferentes questões sobre as quais se debruçaram” 

(LOMBARDI, 2005, p 8). Conforme este autor, o filósofo polonês Bogdan Suchodolski, o 

pedagogo italiano Alighiero Manacorda e o francês Roger Dangeville publicaram obras 

importantes e elucidativas partindo do pressuposto que existe uma pedagogia marxiana que se 

apresenta sob os seguintes aspectos norteadores: “(1) Crítica à educação, ao ensino e à 

qualificação profissional burguesa [...]. (2) Relação do proletariado com a ciência, a cultura e 

a educação [...]. (3) Educação comunista e formação integral do homem [...]” (LOMBARDI, 

2005, p 10).   

 Segundo Konder (2004) Marx criticava o discurso de que a educação sozinha poderia 

promover a transformação da sociedade. “O educador não deveria nunca ser visto como o 

sujeito capaz de se sobrepor à sua sociedade e capaz de encaminhar a revolução e a criação de 

um novo sistema” (KONDER, 2004). 

 
A atividade do educador tem seus limites, porém é atividade humana, é 
práxis. É intervenção subjetiva na dinâmica pela qual a sociedade existe se 
transformando. Contribui, portanto, em certa medida, para o fazer-se da 
história (MARX cf. KONDER, 2004, p. 19).   

 
 Assim, na perspectiva marxiana, o papel do professor, apesar de ser limitado pelas 

circunstâncias sociais, se refletia em práxis pedagógica, uma vez que a sua principal 

ferramenta de trabalho era a teoria, e sem teoria seria impossível uma práxis revolucionária, 

subentendendo assim a posição que deveria ser ocupada pelo educador neste processo de 

transformação da sociedade. Contudo “[...] Marx lembra que o educador também é educado: 

antes de exercer sua influência formadora, ele próprio é formado pelo sistema no qual está 

inserido” (KONDER, 2004, p. 20).  Desta maneira, tornava-se necessário que este educador 

fosse educado na perspectiva de uma práxis transformadora a fim de que ele pudesse exercer 

este papel de intervenção subjetiva num processo revolucionário. 

 Na década de 1920, no contexto de uma Rússia em processo revolucionário, Pistrak 

(2000) destaca: 

 
[...] quem deve construir a nova escola são os educadores, junto com os 
educandos e suas comunidades. Mas para isto os educadores não podem ser 
tratados como meros executores ou seguidores de manuais simplificados. 
Devem ser estimulados e preparados para dominar as teorias pedagógicas 
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que permitem refletir sobre a prática e tomar decisões próprias, construindo 
e reconstruindo práticas e métodos de educação (PISTRAK, 2000, p. 15). 

 
 A experiência de Pistrak, elucida em parte o papel da educação na perspectiva de uma 

dialética marxista, apontando diretrizes de aplicabilidade das referências de Marx e Engels 

sobre a educação e a escola. Konder (2004) comentando Marx destaca que nos espaços 

escolares tanto pode ocorrer a formação de súditos como a formação de cidadãos, assim: “O 

educador, no diálogo com seus alunos, precisa lhes transmitir não só conhecimentos, mas 

também convicções” (KONDER, 2004, p. 21).  

 Konder (2004) pontua ainda que, 
 

Na atividade do educador – essencial a todas as sociedades – a perspectiva 
de Marx nos leva a observar, por conseguinte, os dois pólos: o da afirmação 
de valores e o da reflexão crítica/autocrítica; o das convicções e o das 
dúvidas. A educação, no âmbito do esforço daqueles que lutam por uma 
democratização mais efetiva da sociedade, deve passar continuamente de um 
pólo ao outro. Se estacionar no primeiro, coagula os valores, ossifica-os, 
engessa-os e atrela a práxis a dogmas. Se ficar girando exclusivamente em 
torno do segundo, esvazia a práxis, emperra-a, prende-a num círculo vicioso, 
transforma-a num jogo estéril (KONDER, 2004, p. 22). 

 
Assim a visão marxista sobre a docência se apresenta enquanto o exercício de um 

equilíbrio teórico-metodológico entre a firmeza nas ações e uma prática reflexiva sempre 

desconfiada, que não aceita as verdades absolutas, mas está sempre pronto a interrogá-las, 

possibilitando neste processo que este professor contribua na formação de cidadãos 

questionadores da ordem vigente, mas com convicções embasadas numa teoria que justifica a 

sua práxis. 

 
Marx e Engels não rejeitaram, mas assumiram as conquistas teóricas e 
práticas da burguesia no campo da educação, tais como universalidade, 
laicidade, estatalidade, gratuidade, renovação cultural e primazia do 
trabalho. Com o trabalho produtivo, a educação deveria possibilitar o acesso 
aos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, em seus 
aspectos filosófico, científico, literário, intelectual, moral, físico, industrial e 
cívico (MANACORDA, 1989, apud, LOMBARDI, 2005, p. 11). 

 
Em síntese o marxismo assume estas conquistas teóricas, mas critica a incapacidade da 

sociedade capitalista de efetivar estas conquistas, apresentando desta maneira uma nova 

concepção de educação baseada no pressuposto da formação integral do homem. Nesta 

perspectiva a educação sob o ponto de vista marxiano almeja uma formação completa, 

omnilateral, em contraposição a formação unilateral da educação burguesa. Marx (1983) 

destaca, 
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Por educação entendemos três coisas: 
1.Educação intelectual. 
2.Educação corporal, tal como a que se consegue com os exercícios de 
ginástica e militares. 
3.Educação tecnológica, que recolhe os princípios gerais e de caráter 
científico de todo o processo de produção e, ao mesmo tempo, inicia as 
crianças e os adolescentes no manejo de ferramentas elementares dos 
diversos ramos industriais. 
Esta combinação de trabalho produtivo pago com a educação intelectual, os 
exercícios corporais e a formação politécnica elevará a classe operária acima 
dos níveis das classes burguesa e aristocrática  (MARX, 1983, p. 60). 

 
 “Essa proposta foi assumida pela I Internacional dos Trabalhadores e é o primeiro 

documento oficial do proletariado moderno sobre a educação, o ensino e a instrução 

profissional” (LOMBARDI, 2005, p. 13). Segundo este autor, a contribuição de Marx e 

Engels para o entendimento da importância da docência e do papel da educação se encontra 

sistematizado no seguinte princípio que explica a visão revolucionária de suas propostas: o 

foco na categoria trabalho enquanto princípio educativo culminando na perspectiva de uma 

educação omnilateral. “Trata-se de uma educação que deve propiciar aos homens um 

desenvolvimento integral de todas as suas potencialidades” (LOMBARDI, 2005). 

 

A educação proposta, longe de orientar uns para uma profissão e outros para 
outra, deveria destinar-se a todas as crianças e jovens, indistintamente, 
possibilitando tanto o conhecimento da totalidade das ciências como das 
capacidades práticas em todas as atividades produtivas (LOMBARDI, 2005, 
p. 20). 
 

  Obviamente que tal estágio de desenvolvimento da educação não será alcançado sem a 

implicação de profundas mudanças na sociedade e nos setores produtivos, mas é justamente 

neste ponto que se encontra a riqueza das contribuições da dialética marxista para o exercício 

de uma docência que na sua práxis gere transformação. Sobre esta questão, Konder (2004), 

nos traz uma importante contribuição, comentando o pensamento marxiano: 

 
Embutida na sua concepção do homem e da história, como uma dimensão 
inerente à práxis, a educação em Marx é pensada filosoficamente como uma 
atividade essencial à dinâmica das sociedades. Só podemos entendê-la como 
espaço permeado de choques, de conflitos, marcado pela colisão de valores, 
interesses e convicções que correspondem às perspectivas distintas – e 
muitas vezes inconciliáveis – dos grandes grupos humanos (as classes 
sociais) que exercem maior influência na formação das pessoas (KONDER, 
2004, p. 23).  

 
 Entendendo o espaço escolar enquanto um espaço de contradições e de diversidade, é 

neste cenário que se desenvolve a prática docente. Neste sentido o exercício da docência 
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ocorre sempre num contexto de conflitos, de embates de valores e desconstrução, muitas 

vezes, de convicções. Desta maneira, as contribuições do pensamento marxista se mostram 

extremamente pertinentes para a construção de uma prática pedagógica que intervenha 

conscientemente neste espaço heterogêneo, a fim de encontrar respostas ou quem sabe 

apresentar mais dúvidas sobre os caminhos a trilhar. 

3. Formação docente no contexto de uma educação socialista 

 

A escola, enquanto espaço de relações sociais, no decorrer da história sempre 

legitimou a ordem social vigente, sendo utilizada como arma ideológica nas mãos daqueles 

que detinham o poder político e econômico. “A escola refletiu sempre o seu tempo e não 

podia deixar de refleti-lo; sempre esteve a serviço das necessidades de um regime social 

determinado e, se não fosse capaz disso, teria sido eliminada como um corpo estranho inútil” 

(PISTRAK, 2000, p. 29). Neste sentido, na realidade de uma educação socialista, Pistrak 

pontua que era necessário que a escola e a revolução caminhassem juntas, como uma arma 

ideológica da revolução. Desta maneira, justificava-se a construção de um sistema 

educacional que desse sustentação ideológica ao projeto de sociedade socialista almejado no 

contexto da Revolução Russa. A pedagogia socialista vinha suprir esta necessidade, uma vez 

que era uma pedagogia que se baseava na idéia do coletivo e se vinculava a um movimento 

bem mais amplo de transformação social. 

 

[...] a Revolução Russa, criando novas relações sociais entre os homens, 
necessitava de um novo tipo de homem para assumi-la, daí a importância da 
renovação dos métodos de ensino. A idéia básica de uma nova sociedade que 
realizaria a fraternidade e a igualdade, o fim da alienação, era uma imensa 
esperança coletiva que tomou conta da sociedade soviética entre 1918 e 
1929. Neste período, a Revolução Russa era uma esperança que ainda não 
havia sido enterrada pela hegemonia da burocracia de Stálin [...] 
(TRAGTENBERG, 1981, p. 1). 
 

Para Pistrak (2000), naquele momento histórico, não era suficiente apenas mudar os 

conteúdos que eram ensinados, era necessário transformar “o jeito da escola” e a forma como 

se concretizava as suas práticas, a maneira de se organizar, os seus objetivos; a fim de que 

aquele espaço de construção e transmissão de conhecimento viesse realmente contribuir na 

construção de uma nova sociedade. Para este educador, o mais importante era como a escola 

poderia colaborar na legitimação do processo revolucionário, e isto só seria possível com a 

formação de sujeitos ativos no processo e não uma formação para o futuro. 
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A visão educacional de Pistrak é concomitante ao período de ascensão das 
massas na Revolução Russa, a qual exigia a formação de homens vinculados 
ao presente, desalienados, mais preocupados em criar o futuro do que 
cultivar o passado, e cuja busca do bem comum superasse o individualismo e 
o egoísmo. Através de Pistrak, tem-se o projeto da revolução soviética no 
plano da educação, especialmente no nível do ensino primário e secundário 
(TRAGTENBERG, 1981, p. 1). 

 
Naquele contexto, qual a visão da docência sobre questões que implicava em 

mudanças tão profundas? Quais as estratégias implementadas para a (re)educação deste 

professor num processo de revolução? Quais as metodologias utilizadas para a efetivação 

desta nova pedagogia e qual o papel do aluno neste processo? Qual o legado deste modelo de 

educação para a conjuntura atual? 

Mudanças profundas implica em se rever posturas, avaliar antigos paradigmas, 

conviver com idéias diferentes e possibilitar a implantação do novo. Provavelmente para os 

educadores daquele tempo, acostumados a uma velha ordem social, não foi fácil legitimar 

uma nova ordem que delegava ao espaço da escola a (co)responsabilidade pela transformação 

social.  

Conforme Tragtenberg (1981),  
 

“[...] muitos educadores na época acharam que poderiam desenvolver nas 
velhas formas pedagógicas os novos conteúdos revolucionários, passando a 
ensinar a respeito da desalienação e da liberdade de igual forma como 
aqueles que analisavam as vantagens da submissão e do caráter sacral da 
autoridade: em suma, pretendiam “corrigir” as velhas teorias pedagógicas 
reciclando-as ante a nova situação (TRAGTENBERG, 1981, p. 1). 

 
 Segundo Pistrak (2000), era óbvio que o professor aceitaria com reservas estas 

mudanças, e contra isto era necessário lutar. Era importante que este educador entendesse que 

o novo modelo de escola soviética se baseava em pressupostos diametralmente opostos 

àqueles do período pré-revolucionário. “Primeiramente, sem teoria pedagógica revolucionária, 

não poderá haver prática pedagógica revolucionária” (PISTRAK, 2000). 

 
É preciso desconfiar e enfrentar ceticamente os antigos valores, todo ensino 
deve sofrer uma revisão de valores sob a luz da pedagogia social, justificada 
em função da escola soviética. Sem uma justificação prévia deste tipo, é 
impossível perguntar, por exemplo, como deve ser ensinada esta ou aquela 
matéria (PISTRAK, 2000, p. 24).  

 
 Para este pedagogo, somente a teoria fornecia ao educador as condições necessárias 

para “optar, avaliar e justificar” as suas próprias práticas. O professor que não estivesse 

disposto a investir tempo na assimilação dos princípios da teoria marxista como embasamento 

da pedagogia social não estava apto a “[...] trabalhar de forma útil na escola: ele se perderá 
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sem encontrar o caminho, sem guia, sem saber o objetivo a ser atingido” (PISTRAK, 2000, p. 

25). Segundo Marx o educador devia ter clareza das suas convicções e transmiti-las aos seus 

alunos, numa tentativa de contribuir na construção de uma mentalidade questionadora deste 

aluno a partir da realidade da sala de aula (KONDER, 2004). 

 
O objetivo fundamental da reeducação, ou simplesmente, da educação do 
professor não é absolutamente fornecer-lhe um conjunto de indicações 
práticas, mas armá-lo de modo que ele próprio seja capaz de criar um bom 
método, baseando-se numa teoria sólida de pedagogia social; o objetivo é 
empurrá-lo no caminho desta criação (PISTRAK, 2000, p. 25). 

 
 Conforme Pistrak (2000), o terceiro e último pressuposto básico para implantação de 

um novo modelo de escola soviética se baseava no fato de que a teoria pedagógica comunista 

só se tornaria verdadeiramente eficaz quando o professor se tornasse um “militante social 

ativo”. Para isto o programa de reeducação tinha como base epistemológica a preparação 

sociológica dos professores. Desta maneira, conforme o autor, a formação docente, neste novo 

momento, teria como base teórica o método marxista e as concepções comunistas sobre 

educação. 

 
Para fugir dos hibridismos e acomodações, Pistrak preferiu optar pela 
criação de uma nova instituição no lugar da transformação da velha 
estrutura. Para isso, utilizou os meios de que dispunha: a ênfase nas leis 
gerais que regem o conhecimento do mundo natural e social, a preocupação 
com o social, a preocupação com o atual, as leis do trabalho humano, os 
dados sobre a estrutura psicofísica dos educandos, o método dialético que 
atua como uma força organizadora do mundo. A “Escola do Trabalho” 
estava definida (TRAGTENBERG, 1981, p. 1). 

 
 Tragtenberg (1981) destaca que a Escola do Trabalho se baseava em três princípios 

fundamentais: o estudo da realidade atual, o estudo através do sistema do complexo e a auto-

organização pelos alunos. Para Pistrak (2000), a realidade atual era o momento histórico que 

estava sendo vivenciado, ou seja, tudo o que potencialmente poderia se viver e desenvolver a 

partir da referência da revolução vitoriosa e que servia como parâmetro para a organização de 

uma nova vida, deixando assim para trás a economia agrícola tradicional da antiga Rússia, as 

crenças religiosas e o imperialismo capitalista.  

 O estudo da realidade atual deve ocorrer através do método dialético, organizando-se 

as disciplinas do currículo em complexos. Desta maneira, “[...] o sistema do complexo deixa 

de ser [...] simplesmente uma boa técnica de ensino, para ser um sistema de organização do 

programa justificado pelos objetivos da escola” (PISTRAK, 2000, p. 134 - grifo do autor). 
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A auto-organização seria a metodologia utilizada para que as crianças adquirissem as 

seguintes qualidades: “1) aptidão para trabalhar coletivamente e para encontrar espaço num 

trabalho coletivo; 2) aptidão para analisar cada problema novo como organizador; 3) aptidão 

para criar as formas eficazes de organização” (PISTRAK, 2000). 

 
Se quisermos que as crianças conservem o interesse pela escola, 
considerando-a como seu centro vital, como sua organização, é preciso 
nunca perder de vista que as crianças não se preparam para se tornar 
membros da sociedade, mas já o são, tendo já seus problemas, interesses, 
objetivos, ideais, já estando ligados à vida dos adultos e do conjunto da 
sociedade (PISTRAK, 2000, p. 43). 

 
 Tragtenberg (1981) pontua também que, 
 

Para Pistrak, o objetivo da escola é o de formar crianças para serem 
trabalhadores completos, daí a necessidade de ela fornecer uma formação 
básica técnica e social que possibilite o educando orientar-se na vida real. 
Ela deve ser prática para facilitar ao aluno a transição entre o universo 
escolar e a totalidade social, ensinando-o a elevar-se do problema prático 
para uma concepção teórica geral (TRAGTENBERG, 1981, p. 4). 

 
 De acordo com Caldart (2000), na visão de Pistrak, as crianças e os jovens na antiga 

União Soviética ocupavam um lugar de suma importância na construção de uma nova 

sociedade nos moldes da ideologia marxista, contudo, para que exercessem com eficácia seus 

papéis neste processo precisavam ser educados com extrema rigidez ideológica em relação 

aos princípios da revolução e também com autonomia e criatividade para auxiliar na 

reconstrução das práticas e organizações sociais. Desta maneira, este objetivo justificava o 

projeto de uma educação socialista com professores engajados na proposta educacional e 

contribuindo para a formação de uma juventude que se enquadrasse na visão desta nova 

sociedade. 

 

4. Considerações finais 

 

Na apresentação da obra de Pistrak “Fundamentos da Escola do Trabalho”, Caldart 

(2000, p. 11-15) destaca alguns pontos, que em muito pode contribuir para a reflexão sobre a 

escola e seus sujeitos sociais na atualidade:  

01) Pensar e fazer uma escola que seja educadora do povo: a escolarização da 

sociedade deveria ser a base de todo o processo de transformação cultural, ou seja, um 

processo coletivo.  
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02) Educação é mais do que ensino: Pistrak defendia que era preciso superar a visão 

de que a escola era lugar apenas de ensino. Diz ele, “é preciso passar do ensino à educação, 

dos programas aos planos de vida. Uma proposta pedagógica onde se consiga interligar os 

diversos aspectos da vida das pessoas”.  

03) A vida escolar deve estar centrada na atividade produtiva: a escola passa a 

assumir a lógica da vida, e não de uma suposta preparação teórica, que é o que a sociedade 

vive atualmente. Os nossos filhos estão na escola e alguns projetos que são feitos não estão de 

acordo com a vida que está posta no dia-a-dia, o que existe é o mundo da escola e o mundo 

que se vive. É preciso romper com uma pedagogia da palavra, centrada no discurso e no 

repasse de conteúdos (pode-se dizer uma pedagogia da saliva e do giz) e construir uma 

pedagogia da ação.  

04) A escola precisa vincular-se ao movimento social e ao mundo do trabalho: não se 

trata, pois, de construir na escola uma vida à parte, com atividades que sejam meros artifícios 

didáticos. Pistrak dizia que uma escola-laboratório nunca conseguiria substituir a realidade 

palpitante da vida. Seria atrelar a realidade da escola com a realidade da vida.  

05) A auto-organização dos educandos como base do processo pedagógico da escola: 

defendia que esta era uma grande transformação histórica a ser feita na escola - a participação 

autônoma, coletiva, ativa e criativa das crianças e jovens de acordo com as condições de 

desenvolvimento de cada idade, nos processos de estudo, de trabalho e de gestão da escola.  

06) Pensar um jeito de desenvolver o ensino que seja coerente com o método dialético 

de interpretação da realidade: a opção construída por Pistrak foi o que chamou de Sistema 

dos Complexos, uma tentativa de organizar o programa da escola através de temas 

socialmente significativos, sua dinâmica e suas relações existentes entre diferentes aspectos 

de uma mesma realidade, numa interpretação dialética.  

07) Sem teoria pedagógica revolucionária não há prática pedagógica revolucionária: 

Pistrak (2000) destaca que os educadores e educadoras não deveriam ser tratados como meros 

seguidores de manuais simplesmente, mas deviam na realidade se preparar teoricamente, mas 

um preparo que permitisse uma possibilidade de criar, de produzir e ter autonomia para 

decidir e intervir e não fosse apenas uma marionete na mão do setor público principalmente. 

Neste caso, se elaborou um discurso pronto e acabado de que o professor de escola pública é 

autônomo e que quando ele entra na sala de aula, tem o domínio de sua sala. Mas na verdade 

o acesso ao conhecimento é que gera liberdade. Até que ponto realmente o docente que entra 

numa sala de aula tem liberdade, é autônomo? Será que ele não está preso a uma ausência do 

conhecimento? Preso a uma prática rotineira, preso somente a convenções...? Preso a uma 
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formação que ele teve também. Na medida em que ele tem acesso ao conhecimento, que se 

aprofunda, este docente passa a experimentar liberdade. O mais interessante, é que Pistrak 

(2000) experimenta este processo na sua prática docente, quando no prefácio ele pontua:  

 
Quando começamos o trabalho da Escola, com grupo de companheiros 
pedagogos, não tínhamos programa nem base teórica precisa que teriam sido 
necessários para resolver os problemas; não sabíamos muitas vezes colocar e 
formular os problemas, e quase sempre não desconfiávamos mesmo da 
existência deste ou daquele problema (PISTRAK, 2000, p. 18). 

 

A ignorância em relação ao conhecimento torna as pessoas cegas, sem percepção dos 

problemas que brotam no seu entorno. Mas o que aqueles educadores tinham naquele 

contexto histórico? Uma grande vontade, uma vontade apaixonada de estudar, como 

marxistas, as questões pedagógicas fundamentais e educar as crianças no espírito comunista. 

Talvez hoje falte aos educadores esta vontade apaixonada de estudar a sua prática de forma 

sistematizada objetivando adquirir um aporte teórico que justifique o seu fazer pedagógico e 

lhe forneça as ferramentas necessárias para criar e teorizar sobre o que ele cria. 

Provavelmente falte algo que impulsione e mova este professor, talvez lhe falte “paixão para 

aprender e paixão para ensinar” e obviamente o sistema no qual ele se encontra inserido é co-

responsável por esta apatia que mina a resistência deste educador e esgota toda e qualquer 

possibilidade de mudança. 
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