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RESUMO 

O presente artigo tem como finalidade trazer uma reflexão de como se dá o processo 
educativo à luz dos fundamentos sociológicos, apoiando-se nos ensinamentos de Pistrak um 
educador que exerceu sua profissão na Rússia no século XIX e que muito contribuiu na 
formulação de propostas de uma educação mais justa e que tivesse a participação do 
educando. Sua maior contribuição foi a compreensão de que para que haja uma transformação 
na escola e que para que seja realmente colocada à serviço da transformação social, não basta 
apenas alterar os conteúdos nela ensinados, mas mudar o seu jeito, ou seja, suas práticas e sua 
estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os novos objetivos de 
formação de cidadãos capazes de participar ativamente do processo de construção da nova 
sociedade. 
 
Palavras – chave: Professores. Educação. Socialismo. 
 
 

RESUMEN 

 Este artículo pretende traer un reflejo de como el proceso educativo a la luz de las 
fundaciones sociológicos, basándose en las enseñanzas de Pistrak un educador que ha ejercido 
su profesión en Rusia y ha facilitado la formulación de propuestas para una más justa y 
educación que contó con la participación de la comunidad de aprendizaje. Su mayor 
contribución fue el entendimiento de que para su procesamiento en la escuela y realmente 
poner al servicio de la transformación social, no basta con sólo cambiar el contenido en ella 
enseñó, sino cambiar su forma, es decir, sus prácticas y su estructura organizativa y operativa, 
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haciéndola compatible con los nuevos objetivos de formación de los ciudadanos capaces de 
participar activamente en el proceso de construcción de la nueva sociedad. 
  
Palabras clave: Profesores. Educación. Socialismo 
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1- INTRODUÇÃO 

 O presente artigo tem como objetivo explanar a pedagogia socialista tendo como 

fundamentos as idéias de M. Pistrak (1888-1940), construindo um paralelo de reflexões a 

partir do conhecimento histórico de idéias voltadas para um movimento amplo de 

transformação social. A literatura educacional brasileira inspirou-se nestas idéias com o 

objetivo de formular propostas que viabilizassem uma educação mais justa e que contasse 

com a participação do educando. 

 M. Pistrak foi um educador que exerceu sua profissão na Rússia, mas que por motivos 

políticos, não teve sua obra publicada. Os conhecimentos a respeito de suas reflexões 

pedagógicas foram elaborados a partir de sua prática de professor e sua atuação como 

militante socialista, porém percebe-se uma forte influência das ideias políticas e pedagógicas 

de Madezhda Krupskaya, companheira de Vladimir Lênin.  

A única contribuição de Pistrak que chegou até nós foi a obra “Fundamentos da Escola 

do Trabalho” escrita em 1924 em que sistematiza sua própria experiência pedagógica na 

condução da Escola Iepechinsky, e no contato com outras escolas primárias de sua época, 

neste projeto ele buscou traduzir para o plano pedagógico, os ideais, as concepções, os 

princípios e os valores do processo revolucionário inicial na União Soviética. 

 Sua maior contribuição foi a compreensão de que para que haja uma transformação na 

escola, e que para que seja realmente colocada à serviço da transformação social, não basta 

apenas alterar os conteúdos nela ensinados, mas mudar o seu jeito, ou seja, suas práticas e sua 

estrutura de organização e funcionamento, tornando-a coerente com os novos objetivos de 

formação de cidadãos capazes de participar ativamente do processo de construção da nova 

sociedade. 
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 Esta visão de Pistrak hoje é incorporar em diversas práticas e reflexões sobre a escola, 

mas naquele tempo não foi bem aceita pelos pedagogos soviéticos que estavam mais 

preocupados em alterar os programas de estudos visando a difusão das ideias socialistas. 

 Três aspectos se destacaram na obra de Pistrak: as reflexões sobre a relação entre 

escola e trabalho; a proposta de auto-organização dos estudantes; e a organização do ensino 

através do sistema de complexos temáticos, sendo este último o que mais se destaca devido a 

relação que possui com a reflexão sobre os temas geradores, proposto por Paulo Freire. 

 Para Pistrak, os dois aprendizados principais que se deve esperar dos educadores era: 

“saber lutar e saber construir”, mas para que se possa entender este pensamento e mesmo sua 

 linguagem, necessário se faz compreender o contexto em que foi elaborado, um momento 

pós-revolucionário em que os esforços se concentravam no objetivo de consolidar uma 

revolução através de duas tarefas básicas: Reconstrução das organizações sociais e do estado e 

a luta permanente contra a reação capitalista mundial e as forças reacionárias internas ao 

próprio bloco de países que compunham, na época, a chamada união Soviética. 

 O que preocupava Pistrak era como a escola poderia ajudar a consolidar a revolução 

socialista e para isto as crianças e os jovens tinham um papel de destaque através de sua 

formação, uma vez que estes fundamentavam a construção da nova sociedade soviética. Para 

que isto acontecesse, porém, era necessário que fossem educados com firmeza ideológica e 

política nos princípios e valores da revolução, e com muita autonomia e criatividade para 

ajudar a recriar as práticas e as organizações sociais. 

 As reflexões deixadas por Pistrak não devem ser vistas como um manual, mas como 

um registro de um processo de construção pedagógica no qual podemos apoiar para construir 

novas práticas e técnicas que possam contribuir no desenvolvimento da educação. 

2- Breve histórico do socialismo 

 Em meados do século XIX movimentos realizados por trabalhadores contra as 

monarquias nacionais se destacaram e conseguiram oferecer uma nova perspectiva sobre a 

sociedade capitalista e as condições destes trabalhadores. A derrubada desses regimes 

absolutistas representava os anseios de uma classe subordinada ao interesse daqueles que 

concentravam extenso poder econômico. Tal movimentação deu espaço para que surgissem 

novas doutrinas socialistas que ofereceram uma nova perspectiva para a sociedade que se 

formava.  
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 De acordo com as idéias de Karl Marx e Friedrich Engels, apresentadas na obra 

Manifesto Comunista, as sociedades, ao longo da história, foram marcadas pelo conflito de 

classes. De um lado, a burguesia, representada pelos detentores de poder e do outro lado, o 

proletariado, que vendia a sua mão de obra em troca de um salário que o sustentasse. 

 Na perspectiva desses pensadores a oposição de interesses dessas classes era 

originada pelas condições de distribuição das riquezas entre os homens. Esta forma de 

distribuição formulava a teoria do materialismo histórico, que defendia que as maneiras de 

pensar e agir eram determinadas pelas condições materiais de uma sociedade.  

O que era visto na sociedade capitalista era a inescrupulosa exploração dos operários, 

pois a burguesia organizava subterfúgios para que os trabalhadores permanecessem em uma 

situação excludente. Por meio da teoria da mais-valia, Marx e Engels demonstraram que os 

trabalhadores não recebiam um salário condizente ao valor das riquezas por eles produzido. 

Este processo era possível devido ao monopólio dos bens de produção exercido pela 

burguesia e pela alienação dos trabalhadores. 

Apesar de todas as desigualdades existentes no mundo capitalista, o estudo das 

transformações históricas enriqueceu os conhecimentos e abriu portas para o surgimento de 

idéias novas. Os trabalhadores se conscientizaram acerca de sua situação e buscaram meios 

para superar as diferenças existentes com a burguesia.  

Segundo o marxismo, a luta realizada pelos trabalhadores deveria mover-se em 

direção da tomada do poder político. Somente desta forma, o proletariado extinguiria os 

privilégios e a dominação exercidas pela burguesia, sendo que os meios de produção ficariam 

nas mãos do Estado e toda a riqueza deveria ser igualmente dividida. 

Por meio do legado cientifico deixado por Marx e Engels, o socialismo construiu uma 

nova forma de enxergar o homem e sua história. Através de suas propostas, novos 

movimentos e outros pensadores desenvolveram outras teorias dando continuidade aos ideais 

propostos anteriormente. Ainda hoje podemos nos deparar com movimentos que buscam as 

mesmas causas, e constroem entre si discussões em prol dos mesmos objetivos. 

 

         2.1 - O socialismo e o processo de educação 

 A literatura voltada para a educação teve no Brasil uma forte influência socialista, no 

entanto a crise pela qual passou este movimento abalou os ideais e principalmente as 

propostas de uma escola igualitária para todos. Percebe-se no entanto que devido as 

contradições ocorridas na sociedade brasileira as concepções socialistas que influenciaram a 

proposta escolar mais se basearam na filosofia política do socialismo, que na prática concreta. 
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 O estudo do desenvolvimento histórico da concepção socialista da educação, na 

literatura brasileira é algo recente. E surgiu a partir do interesse de alguns educadores que 

buscaram no campo teórico socialista, fontes de esclarecimento para fundamentar a 

formulação de projetos democráticos de educação para a sociedade. 

 Tais fontes fundamentavam-se no marxismo, com base no qual foram elaboradas 

historicamente concepções capitalistas. Destas concepções emergiram perspectivas teóricas e 

praticas para construir uma nova sociedade que contribuíram para fundamentar tanto a leitura 

das questões educacionais quanto a apresentação de propostas para enfrentar os desafios da 

educação na sociedade em que vivemos. 

As discussões acerca das origens do socialismo real entre o Estado e a sociedade civil 

deflagraram vastas possibilidades de interpretar o fenômeno educativo, articulando-o a 

possibilidades concretas de transformação da sociedade. Tais transformações receberam 

influência de um processo iniciado nos anos 20 com a desestruturação do leste europeu que 

contrariava as ideias propostas até então, uma vez que propunha a sustentação do poder 

através do artifício da força. 

As reflexões propostas a partir da observação das relações entre Estado e sociedade 

contribuíram para o entendimento de que a cultura estava direta e imediatamente subordinada 

à economia. A partir de então as análises voltadas para a organização escolar passaram a ser 

pautadas nas ideias capitalistas. Das interpretações mais divulgadas a que mereceu destaque 

foi a de que a organização escolar se opunha aos anseios das massas populares. Tal 

movimento ficou conhecido como Escola Nova e reforçava o enfoque reprodutivista. 

 

2.2- Cuba e sua educação socialista 

A revolução cubana, no final da década de 50, levou à instalação de um governo 

comunista, claramente comprometido com a igualdade de renda, a educação em massa de 

qualidade, o fim do analfabetismo adulto e a saúde pública universal. O compromisso com a 

educação pública é consistente com as políticas dos países europeus e asiáticos que tinham, 

ou ainda têm, regimes comunistas (Carnoy e Samoff, 1989). 

Desde os primeiros dias da revolução, as decisões educacionais ficaram bastante 

centralizadas em um pequeno grupo de membros importantes do novo governo. Um dos seus 

primeiros atos foi criar uma campanha de alfabetização em massa, que mobilizou estudantes 

universitários e estava ligada á política de inclusão e contato com os grupos mais 

marginalizados e carentes da sociedade cubana (Fargan, 1969). 
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Escolas especiais para formação de professores foram criadas nos cinco primeiros 

anos depois de o novo governo assumir o poder, em 1959. Essas escolas se concentravam no 

aperfeiçoamento de professores para o trabalho em áreas rurais isoladas, sob condições 

difíceis. Nos anos 60, em cada província, foram criadas instituições de ensino médio para 

formação de professores das escolas primárias, assim como instituições de pós secundário 

(normal superior) para treinar professores do ensino secundário. Essas instituições eram 

controladas pelo governo central e a formação era estritamente conectada ao currículo 

nacional. 

O esforço pela igualdade também se expressava em um impulso ideológico contínuo 

para “unificar” as populações urbanas e rurais. Esta idéia foi promovida pela campanha 

“escolas para o campo”, que levou estudantes urbanos do segundo ciclo do ensino 

fundamental (de sétima a décima séries) e do ensino médio para áreas rurais, para cortar cana-

de-açúcar e realizar outros trabalhos agrícolas durante as férias escolares.  

Nos anos 70, esse impulso ideológico, em conjunto com preocupações sobre o 

desempenho dos estudantes no segundo ciclo do ensino fundamental, levou ao 

desenvolvimento de internatos em áreas rurais, chamados de “escolas do campo”. Cada uma 

dessas escolas tinha 500 alunos.  

Grande quantidade de estudantes urbanos do segundo ciclo do ensino fundamental 

freqüentava essas escolas, embora o governo não tenha todas as 500 escolas planejadas, 

sobretudo porque eram mais caras do que o previsto (Carnoy e Samoff, 1989). Nos anos 80 e 

90, as matrículas no ensino médio se expandiram e as crianças do segundo ciclo do ensino 

fundamental foram consideradas muito jovem para irem para os internatos. 

 As escolas no campo tiveram um efeito positivo no desempenho dos estudantes. A 

presença de uma quantidade significativa de estudantes (cerca de 125 mil, no início dos anos 

80) em um ambiente de internato, onde os professores tinham controle rígido sobre o trabalho 

acadêmico ininterrupto dos estudantes, resultou em diminuição dos índices de faltas e no 

aumento das notas. 

A reforma curricular estabeleceu padrões elevados para o desempenho dos estudantes. 

O currículo de matemática foi importado da República Democrática da Alemanha e traduzido 

para o espanhol. Esse currículo ainda é a base da educação cubana atual: é exigente e 

proporciona uma forte compreensão teórica dos conceitos e operações da matemática. 

Os trabalhos dos filósofos educacionais russos, principalmente vigotsky e Makarenko, 

também influenciaram a educação cubana. Essa filosofia é centrada na criança, e, durante 
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muitos anos, incluiu tarefas agrícolas e outras tarefas manuais, mesmo no ensino fundamental. 

Como a educação cubana é tão centrada na criança, os professores do primeiro ciclo do ensino 

fundamental, em geral, ficam com seus alunos durante os quatro primeiros anos da escola, 

desenvolvendo uma relação de longo prazo, em que o professor chega a conhecer os alunos 

muito bem. 

Uma reforma recente bastante importante é a extensão da educação centrada na 

criança até o segundo ciclo do ensino fundamental (atualmente da sétima a nona séries). Ao 

invés de ficarem diante de 11 professores diferentes, ensinando matérias diferentes, a partir da 

sétima série, os formados da escola primária terão agora um professor principal no segundo 

ciclo do ensino fundamental, ensinando todas as matérias, exceto inglês e educação física. 

Gradualmente, todo o sistema do segundo ciclo do ensino fundamental será convertido a essa 

forma de organização escolar.  

A idéia por trás dessa reforma é que crianças de 12 anos são muito novas para lidar 

com tantos professores diferentes e tantas matérias. Ao tornar o segundo ciclo do ensino 

fundamental mais parecido com a escola primária, a expectativa é de que os jovens terão mais 

orientação e supervisão e desenvolverão um relacionamento mais próximo com seu professor 

da sétima a nona séries e, portanto, aprenderão mais e melhor. 

 

2.3- A Sociologia como fundamento na formação de professores 

O conhecimento sociológico é de fundamental importância para a formação dos 

educadores. Estudos voltados à Sociologia da Educação aparecem como obrigatória nos 

fundamentos teóricos e metodológicos do ensino. Sendo a pedagogia um campo 

interdisciplinar que estuda a educação e suas relações com o meio. 

A Sociologia contribui para compreensão crítica das relações sociais, políticas, 

econômicas e culturais; no qual o contexto educacional contribui para uma formação 

humanizadora, ética e acima de tudo crítica. Que seja capaz de formar indivíduos que 

transformem a realidade e entendem as funções das coisas.  

Trata se de uma pesquisa de grande relevância, pois trabalha com questões que 

discutem como e quais as contribuições do pensamento dos grandes sociólogos: Emile 

Durkheim, Karl Marx, Louis Althusser e Antonio Gramsci. Numa perspectiva da construção 

de uma pesquisa que promova um real aprendizado para a capacitação discente, nos aspectos 

teóricos, metodológicos e na produção do conhecimento. A educação comporta todos os 

processos que contribuem para a formação e mudança da consciência e do caráter das pessoas. 
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A educação é peculiar no sentido de que... de um lado, é preciso que 
as circunstâncias sociais mudem para que se estabeleça um sistema 
adequado de educação, mas, de outro lado é necessário um sistema 
educacional adequado para produzir a mudança das circunstâncias 
sociais” (MARX,1964, p.83). 
 

Visto que, as estruturas sociais econômicas, ideológicas e políticas são interligadas com 

as contradições internas desta luta de classes. Neste contexto, a divisão social do trabalho e os 

interesses do capital, legitimam e corroboram as desigualdades sociais.  

A função básica da educação é justamente a de transmitir os valores morais, o professor 

exerce o seu poder em nome da sociedade instituída. Os fatos sociais são considerados como 

externo e coercitivos de que a relação entre educação e sociedade, abriu as portas do conflito 

em educação. Dessa maneira, o meio social é analisado como local de uma enorme 

segmentação, diferentes grupos lutando por recursos limitados. 

O pensamento educacional socialista fundamentou os movimentos sociais na construção 

e elaboração de uma pedagogia que inspira a Educação do Campo. Especialmente as idéias do 

educador Pistrak e do pedagogo Makarenko, dos quais o movimento busca elementos para 

estabelecer uma relação entre trabalho e educação, na perspectiva de proporcionar uma 

educação que rompa a dicotomia entre trabalho manual e intelectual.  

O trabalho como princípio educativo que permeia todas as práticas educativas, 

ocasionando um procedimento pedagógico que reúna ensino e trabalho prático e produtivo. A 

educação proposta por esses educadores socialistas Pistrak e Makarenko encontra-se inserida 

num processo de maior amplitude do que simplesmente escola quanto espaço físico. Esta se 

pauta por uma formação integral e uma educação politécnica. Desta forma a escola estaria 

estruturada e organizada segundo a orientação de todos os envolvidos no trabalho. Segundo 

Leudeman (2002, p. 278).  

Para Makarenco, a vida prática seria o critério do trabalho vivo da pedagogia comunista. 

No lugar dos parâmetros ideais, eternos e absolutos, Makarenco definiu as tarefas concretas: 

produto de um planejamento consciente, racional, das necessidades sociais, sempre em 

transformação, num processo dialético.  

Pistrak (1981) é um educador socialista que desenvolveu suas idéias na União Soviética 

Socialista que entendia a Escola do Trabalho como um instrumento capaz de possibilitar ao 

ser humano a compreensão do seu papel na luta internacional contra o capitalismo, o espaço 

ocupado pela classe trabalhadora nessa luta para que cada um saiba, no seu espaço, travar a 
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luta contra as velhas estruturas. A Escola do Trabalho fundamenta-se no estudo das relações 

do homem com a realidade atual e na auto-organização dos alunos.  

Deste modo, a educação precisa ser construída mediante as necessidades das massas, 

mas sem tornar-se massificada. Tendo o princípio da coletividade como eixo norteador dos 

conhecimentos discutidos, abordados e elaborados em qualquer local, não necessariamente a 

instituição escolar. A educação socialista acredita que as crianças são sujeitos fundamentais 

para alcançarmos o objetivo da educação comunista. Formação na fase inicial para os direitos 

coletivos e igualdade social. Propiciando um aprendizado que comungue com a prática social 

da realidade dos educandos; enfocando diretrizes pedagógicas que reúna e reflita os resultados 

da produção acadêmica no trabalho realizado. 

Se fizer pertinente uma reflexão crítica sobre a prática educativa no campo, torna se 

uma exigência tanto da relação teoria/prática como da metodologia aplicada por tratar de 

pedagogias fundadas na ética e no respeito à cultura e dignidade a ação pedagógica permeada 

por mudanças. O fato de prática educativa estar ligada com a formação específica dos 

educadores é por ambas serem pré-requisitos para a promoção de uma prática enquanto 

campo social da formação humana.  

A Educação do Campo corrobora como as idéias da Reforma Agrária, da agricultura 

camponesa e as da agroecologia popular; quando assume uma postura que luta em 

contraposição à visão capitalista de enxergar o campo como local de mão de obra barata a 

serviço bom mercado. A luta dos Movimentos Sociais Por Uma Educação do Campo não 

requer somente o direito à educação, mas o direito de acesso no e do campo.   

O povo tem direito a ser educado no lugar onde vive; o povo tem o 
direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 
participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e 
sociais. (CALDART, 2002). 
 

Com vista nisto, não se trata de uma discussão meramente da comunidade ou de um 

determinado meio, a grande questão é de acesso às políticas públicas, pois somente assim, o 

problema terá uma proeminência maior, universalizando a educação como direito de todos os 

povos do campo. É claro que a política educacional descrita pelos movimentos sociais torna- 

se muito mais utópica do que uma política de possíveis condições de concretização. Pelo fato 

do desenvolvimento de suas atividades estarem imersos em relações sociais conflitantes e 

excludentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o pensamento socialista, a educação precisa ser pensada para o povo, a 

partir da realidade em que vive o indivíduo. Deste modo, a educação precisa ser construída 

mediante as necessidades das massas, mas sem tornar-se massificada. Tendo o princípio da 

coletividade como eixo norteador dos conhecimentos discutidos, abordados e elaborados em 

qualquer local, não necessariamente a instituição escolar. As reflexões deixadas por Pistrak 

não devem ser vistas como um manual, mas como um registro de um processo de construção 

pedagógica no qual podemos apoiar para construir novas práticas e técnicas que possam 

contribuir no desenvolvimento da educação. 
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