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A Revolução Soviética e a Pedagogia 
histórico-crítica1 
 

José Claudinei Lombardi2 

 

 Meus cumprimentos à equipe organizadora da XIV Jornada do Histedbr, tendo como tema 

“Pedagogia Histórico-Crítica, Educação e Revolução: 100 anos da Revolução Russa”, realizada entre 

os dias 03 a 05 de maio de 2017 no campus da Unioeste em Foz do Iguaçu - PR, sob a liderança dos 

professores Paulino José Orso e Julia Malanchen, responsáveis pelo foco do evento na comemoração 

dos 100 anos da Revolução de Outubro (1917), e colocando em destaque a revolução e sua 

articulação com a Pedagogia Histórico—Crítica. O tema enseja que, neste momento de profunda 

crise estrutural do modo capitalista de produção, busquemos analisar como, nas condições históricas 

atuais, é possível à educação contribuir para o encontro de alternativas revolucionárias e 

transformadoras para tirar a humanidade do caminho da barbárie e da escravidão, recolocando na 

ordem-do-dia a possibilidade da revolução como plena emancipação da humanidade. Compartilho 

da opinião dos clássicos do marxismo que a educação, principalmente em sua forma escolarizada, 

tem um importante papel na educação dos trabalhadores, possibilitando a eles o domínio das 

ferramentas teóricas para uma compreensão crítica do mundo em que vivem e o acesso aos saberes 

historicamente produzidos pela humanidade, condição básica para a necessária transformação 

revolucionária do modo de produção em que vivemos. 

 Registro que, para mim, é uma honra participar desta mesa redonda com o Professor 

Dermeval Saviani e que é o brilhante intelectual responsável pela sistematização da pedagogia 

histórico-crítica. Essa situação é muito desafiadora, mas tenho consciência do desejo de todos, 

inclusive meu, em ouvirmos a análise que o professor Dermeval faz sobre a educação e a pedagogia 

na Rússia revolucionária, particularmente sobre as possíveis contribuições para a pedagogia 

histórico-crítica. 

 

                                                           
1  Texto apresentado na mesa redonda “Pedagogia histórico-crítica, educação e revolução”, ocorrida no 

dia 03 de maio de 2017, como parte das atividades da XIV Jornada do Histedbr que teve como tema “Pedagogia 

Histórico-Crítica, Educação e Revolução: 100 anos da Revolução Russa” e ocorrida entre os dias 03 a 05 de maio 

de 2017 no campus da Unioeste em Foz do Iguaçú-PR. 
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 Buscarei discutir o tema organizando as minhas observações em três pontos: 1. O significado 

histórico da Revolução Soviética; 2. A educação na Revolução de Outubro; 3. Observações pontuais 

sobre a PHC e a educação na Rússia revolucionária. 

 Não é demais registrar que não sou pesquisador do tema do evento e que é objeto da 

presente mesa redonda. Tive que retomar leituras e que resultam, em grande medida, de meu 

posicionamento sobre problemática complexa e polêmica, além de pouco estudada em nosso meio, 

e que ainda deverá ser objeto de investigação aprofundado e resultado de pesquisa com as fontes 

que melhor elucidem o período. 

 

1. O significado histórico da Revolução Soviética 
Não tenho por objetivo fazer uma longa exposição sobre a revolução de outubro, e menos 

ainda sobre a importância e o significado que esta representou no âmbito da história 

contemporânea, tema trabalhado por outros convidados deste evento. Gastaria de, em vista do tema 

que me coube expor, apenas me posicionar quanto ao entendimento que tenho da importância 

histórica da Revolução Soviética.  

Até a vitória da Revolução ocorreu na Rússia um amplo movimento histórico de revoltas e guerras 

internas que culminaram com as revoltas de 1905, envolvendo operários, camponeses, marinheiros 

(como a revolta no encouraçado Potemkin) e soldados do exército. A Rússia foi tomada por greves e 

protestos contra o regime absolutista do czar Nicolau II, momento em foram criados em diversas 

fábricas e regiões da Rússia os mais combativos sovietes (conselho operário) com o objetivo de 

auxiliar na coordenação das greves e criar um espaço para o debate político. Num primeiro 

movimento, para enfrentar esse amplo movimento, o czar prometeu a realização de grandes 

reformas que culminariam no estabelecimento de um governo constitucional, pondo fim à 

monarquia absolutista, e a convocação de eleições gerais para o parlamento (a Duma), com a 

finalidade principal de elaborar nova Constituição para a Rússia. Os partidos liberais concordaram 

com as promessas do czar, deixando os operários isolados. Entretanto, finalizada a guerra contra o 

Japão, o governo czarista aglutinou suas tropas especiais (os cossacos) reprimindo violentamente os 

principais focos da revolta dos trabalhadores, com a prisão dos principais e o desmantelando-se do 

Soviete de São Petersburgo. A Revolução foi derrotada em 1905, passando para a história como 

"Domingo Sangrento". Para Lenin o movimento revolucionário de 1905 foi um “ensaio geral”, uma 

espécie de prelúdio, da Revolução Russa de 1917. 

 As revoltas populares e as greves voltaram com a crise de abastecimento alimentar 

provocada pela participação Russa na Primeira Grande Guerra. Buscando a retomada do controle 

sobre as massas, o czar Nicolau II ordenou aos militares que disparassem letalmente contra a 

multidão, levando significativos contingentes de soldados a passarem ao apoio da revolta. O 

movimento culminou, em 15 de março de 1917, com a deposição do czar Nicolau II pelo conjunto de 

forças políticas de oposição e composta por liberais, burguesas e socialistas. Era o início da Revolução 

Russa que levou, no calor dos acontecimentos, à execução simultânea do Czar, esposa e filhos. A 

primeira fase ficou conhecida como Revolução de Fevereiro, ou Revolução Branca, transcorreu entre 
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os meses de março a outubro de 1917 e ficou marcada pela disputa pelo controle do poder entre um 

Governo Provisório e o Soviete de Petrogrado, formado por trabalhadores, soldados e militantes 

socialistas de várias correntes. Foi nesse contexto que Lenin regressou à Rússia em abril, defendendo 

em suas conhecidas Teses de Abril (Lénine, 1917) a formação de uma república dos sovietes, a 

nacionalização dos bancos, a estatização da economia e o fim do regime da propriedade privada e 

defendendo o lema: “todo o poder aos sovietes”. A segunda fase é conhecida como Revolução de 

Outubro, ou Revolução Vermelha, quando os bolcheviques, na madrugada de 25 de outubro, 

liderados por Lênin, Zinoviev e Radek cercaram na capital a sede do Governo Provisório e o Soviete 

de Petrogrado que, em sessão extraordinária, delegou o poder governamental ao Conselho dos 

Comissários do Povo. 

 A tomada do poder pelos Soviéticos não significou o fim dos conflitos e da guerra civil que 

assolou as várias regiões russas por alguns anos ainda. Era uma luta entre forças políticas de várias 

tendências, como czaristas, liberais, socialistas, anarquistas e comunistas. Enquanto as lutas e 

movimentos políticos transcorriam, Trotsky se ocupou em organizar o novo Exército Vermelho, peça 

fundamental para que os bolcheviques resistissem aos ataques de outras forças militares 

organizadas, como o Exército Polonês, os Exércitos Brancos, o Exército Negro de inspiração 

anarquista e o nacionalista Exército Verde. A Guerra Civil somente foi encerrada no inicio de 1921 

com a vitória do Exército Vermelho.  

Com relação ao significado da Revolução Soviética, poderia recorrer a uma imensidão de 

autores para caracterizar o que penso sobre o assunto, mas novamente recorro à boa escrita 

totalizante de Eric Hobsbawm, em seu A Era dos Extremos (2003). Compartilho com o historiador 

marxista o entendimento que a Revolução Bolchevique foi tão fundamental para história do Século 

XX quanto o foi a Revolução Francesa foi para demarcar o fim do antigo regime e a vitória política da 

burguesia revolucionária. 

Para Hobsbawm, o Breve Século XX nasceu sob a égide de uma nova força: a Revolução em 

escala mundial. Para este autor, a revolução foi filha da guerra do Século XX, particularmente a 

Revolução Russa que criou a União Soviética que, ao longo desse século, se viu transformada em 

superpotência (2003, p. 61). A revolução de outubro foi universalmente reconhecida como um 

acontecimento que abalou o mundo (p 72), inspirando movimentos políticos e produzindo uma onda 

de rebeliões em todo mundo que, acompanhando o movimento da história, colocava na ordem do 

dia que a utopia da emancipação universal possibilitaria a construção de uma sociedade sem classes, 

sem opressão, sem desigualdades e sem injustiça (p. 78). A Revolução Russa provocou ainda uma 

série de movimentos por todo o mundo, como as guerrilhas, as insurreições, a descolonização de 

países que, ainda no século XX, estavam dominados por impérios coloniais.  

Para Hobsbawm, sinteticamente, “a história do Breve Século XX não pode ser entendida sem 

a Revolução Russa e seus efeitos diretos e indiretos” (p. 89).  Em uma era de profundas contradições, 

enquanto a revolução bolchevique impulsionava politicamente o movimento proletário, 

reorganizando a produção e promovendo pleno desenvolvimento econômico, o capitalismo 

desmoronava em profunda e grave crise estrutural. Como consequência, “a grande depressão 

destruiu o liberalismo econômico por meio século… obrigou os governos ocidentais a dar às 

considerações sociais prioridade sobre as econômicas em suas políticas de estado” (p. 99). 
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Testemunha o autor que, enquanto o mundo capitalista vivia profunda depressão, um país que havia 

rompido clamorosamente com o capitalismo, parecia imune crise estrutural (p. 100), surgindo o 

regime soviético como uma alternativa de economia racional e planificada face ao fracasso das 

democracias liberais e a política do laissez faire. 

É esse o entendimento que tenho sobre a importância da Revolução Russa para a história da 

humanidade:  

[...] pela primeira vez na história o problema da construção de uma 

sociedade socialista deixou de ser abstrato. Como a União Soviética 

permaneceu até o final da Segunda Guerra Mundial como o único 

Estado dirigido por marxista, a discussão deste problema se referia 

predominantemente àquele país ou se desenvolvia em torno dele. E 

esta discussão continuou por muito tempo a ser dominada pela 

experiência soviética, estando ainda em grande parte ancorada 

naqueles mesmos termos, uma vez que os esforços subsequentes para 

construir o socialismo se modelaram segundo o exemplo da URSS como 

ponto de referência essencial. (HOBSBAWM, 1985, p.16). 

Para finalizar, ainda que fique esquemático, considero que a Revolução Soviética significou 

historicamente uma tentativa de implementação teórica e prática de um novo regime econômico, 

social e político; o estabelecimento de um governo que tinha por objetivo a garantia de uma plena 

participação dos trabalhadores organizados em conselhos (os soviets); a substituição do modo 

capitalista de produção por outro modo de produzir e distribuir as riquezas socialmente produzidas; 

uma tentativa de se estabelecer uma sociedade marcada pelo desaparecimento da propriedade 

privada e das diferenças entre as classes sociais. 

 

 2. A educação na Revolução de Outubro 
A evolução de outubro não se deu sem o enfrentamento de uma forte onda contra 

revolucionária na Rússia e fora dela, como busquei registrar no item anterior. Além da luta armada 

levada a cabo pelo Exército Vermelho, foi necessário um amplo trabalho de esclarecimento das 

massas, uma ampla ação de formação dos trabalhadores do campo e da cidade possibilitando a 

compreensão dos fundamentos de uma nova sociedade composta por homens desalienados, 

preocupados com a busca de bens comuns, superando o individualismo e o egoísmo. Nessa tarefa 

uma ampla educação das massas, tirando-as do analfabetismo e da ignorância, foi considerada 

fundamental pelos dirigentes bolcheviques.  E nesse processo, a escola era considerada como uma 

instituição necessária e imprescindível. Sabiam os revolucionários russos que a produção social de 

novas relações sociais exigia uma escola voltada à formação do novo homem que a nova sociedade 

necessitava.  

Sabiam os revolucionários soviéticos que a escola era uma arma fundamental nas mãos das 

classes dirigentes (PISTRAK, 2005, p. 30) e, por isso mesmo, era necessário colocá-la a serviço da 
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construção da nova ordem socialista. Tinham claro que “A revolução e a escola devem agir 

paralelamente, porque a escola é a arma ideológica da revolução” (PISTRAK, 2005, p. 30). Foi nessa 

direção que, ainda no contexto de luta para garantir a Revolução que o coletivo de educadores 

revolucionários, compreendendo a importância do papel histórico da escola na formação do novo 

homem, tomou para si a tarefa histórica de construção de uma pedagogia e uma prática 

revolucionária. Krupskaya, Shulgin e Pistrak e muitos outros educadores tinham claro que a escola 

deveria ter como função: 

[...] a formação de um homem que se considere um membro de uma 

coletividade internacional construída pela classe trabalhadora em luta 

contra um regime agonizante e por uma vida nova, por um novo regime 

social onde as classes não existam mais. Em termos mais concretos, é 

preciso que a nova geração compreenda, em primeiro lugar, qual é a 

luta travada atualmente pela humanidade; em segundo lugar, qual é o 

espaço que deve ser ocupado por cada adolescente; e finalmente, é 

preciso que cada um saiba, em seus respectivos espaços, travar a luta 

pela destruição das formas inúteis, substituindo por um novo edifício” 

(PISTRAK, 2005,p.31). 

Nunca é demais lembrar que Lenin tinha plena consciência da importância da educação na 

luta pela consolidação do regime. Por ocasião do VIII Congresso do Partido Bolchevique, realizado 

entre os dias 18-23 de março de 1919, Lenin se empenhou para que fosse aprovada uma resolução 

que instituísse a instrução geral e politécnica gratuita, obrigatória para todas as crianças e 

adolescentes, totalmente laica e livre de influência religiosa, promotora de um ensino articulado com 

o trabalho socialmente produtivo e que preparasse homens plenamente desenvolvidos para a 

sociedade comunista em construção (Bittar e Ferreira Júnior, 2011). Essa concepção marxista de 

educação era partilhada pelos educadores revolucionários (Cf. Freitas, 2009, p. 11) que tomaram, 

logo após a tomada do poder, as medidas organizativas necessárias para a criação de um novo 

sistema educacional e uma nova escola, pois sabiam como registrou Krupskaya (PISTRAK, 1924), que 

a velha escola czarista, de caráter verbalista, não lhes servia nessa nova caminhada. 

Reconhecer a importância da escola não significava que esses educadores não tinham 

consciência dos limites da escola no contexto revolucionário. Isso os diferenciava das correntes 

pedagógicas democrático-burguesas que defendiam que somente através da escola, pela via pacífica, 

é que se poderia realizar a felicidade da humanidade. Diferente desses atribuiu à escola “um papel 

auxiliar no contexto de todo um processo suscitado unicamente pela vontade dos trabalhadores” 

(PISTRAK, 2005, p.113). Defendiam, também, que a escola deveria ter seu trabalho articulado com 

outras instituições também responsáveis cultura na revolução.  

A tomada do poder pelos bolcheviques levou à criação dos Comissariados do Povo, 

substituindo a antiga estrutura ministerial. O Comissariado do Povo para a Instrução Pública foi 

criado em 26 de outubro de 1917, sob a presidência de Anatóli Lunatcharski (que o presidiu de 1917 

a 1929), com a responsabilidade de cuidar de toda a vida cultural da Rússia revolucionária, mas 

tendo como finalidade principal reconstruir o sistema educacional da Rússia (Cf. FREITAS, 2009).  

Além de Lunatcharski, figuravam como membros do Comissariado do Povo para Instrução Pública 
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(NarKomPros) Krupskaya, M. N. PoKrovskiy, Lepshinskiy, Pistrak, Blonski entre outros. Ainda em 1917 

a Comissão Estatal para a Educação, da qual eram membros Krupskaya, Lepshinsky e Pokrovsky, 

elaborou o documento “Princípios Fundamentais da Escola Única do Trabalho”, base da “Declaração 

sobre a Escola Única do Trabalho”, aprovada pelo Comitê Central do Partido Bolchevique em 30 de 

setembro de 1918.  

Foram muitos os desafios enfrentados nos primeiros anos de atuação do Comissariado, entre 

os quais se destacam: o combate ao analfabetismo, a organização de bibliotecas populares, a criação 

de uma imprensa a serviço da educação, a formação de professores, a organização da Juventude, a 

articulação do ensino com o trabalho produtivo, etc. Esses desafios deveriam ser enfrentados com 

base numa educação fundada no marxismo e que implicava na necessidade da educação russa livrar-

se da herança da antiga escola czarista, com seus manuais impregnados da ideologia burguesa, dos 

métodos adestradores, da resistência de um corpo docente conservador e defensor de uma 

concepção educacional tradicional. Era preciso introduzir na nova escola revolucionária novos 

conteúdos e novos métodos de ensino que deveriam ligar a escola à vida, ao trabalho e à população 

(Saviani, 2910). No relatório apresentado no I Congresso de Toda a Rússia para a Instrução Pública, 

denominado “A Educação na Rússia Revolucionária”, ocorrido em 1922, Lunatcharski (2002) inicia 

tecendo o contexto educacional encontrado pelo Comissariado do Povo para a Instrução Pública: um 

“reino de analfabetismo” gritante, fruto da política de classes desenvolvida pelo regime czarista. O 

relatório assim descreve a situação: 

O primeiro objetivo que se coloca o governo da classe dominante consiste em 

manter o atraso das massas, para abafar todo o pensamento crítico. Quando se 

trata de um país como a Rússia, o ministro da Instrução Pública foi até o fim do 

regime czarista… ministro do obscurantismo público. Se uma sociedade quiser 

abrir uma escola, o ministro não dará autorização; Quando se quiser abrir uma 

universidade numa cidade, o ministro opor-lhe-á uma recusa; se um professor 

for talentoso, será exilado para o estrangeiro; se os estudantes lutarem para que 

a escola dê mais tempo aos estudos científicos, mandam-se para a tropa. Foi 

esta a constante da política do Ministério da Instrução Pública que era uma 

espécie de departamento do Ministério do Interior. Este velava por conservar a 

sua preponderância sobre a escola (LUNATCHARSKI,1922, p. 34 ). 

Lunatcharski foi enfático ao afirmar que a escola ainda era, para a grande maioria da 

população, uma realidade inacessível, apresentando dados sobre a situação encontrada:  

Sabeis que, globalmente falando, as nossas escolas do primeiro grau só podem 

receber metade das crianças, e que o segundo grau é apenas suficiente para 5 

a 6% das crianças. Fica, pois, claro que cerca de nove pessoas em cada dez não 

podem, no término do primeiro grau, entrar para o segundo grau. E isso 

desfavorece enormemente a população rural em relação à urbana, o que 

destrói a própria unidade relativa da escola. Daí resulta que, apesar de tudo, 

um filho de camponeses terá, nessa qualidade, na maioria dos casos e 

independentemente das suas capacidades — isto na Rússia soviética, mesmo 

que à escola sejam garantidas as melhores condições nas próximas décadas 
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após a revolução — muito menos possibilidades de ser admitido no segundo 

grau que a criança da cidade. (p. 49) 

Em conformidade as propostas de Marx para a educação, assumidas pelo Partido 

Bolchevique, a escola unitária deve promover uma profunda imbricação entre trabalho e educação, 

visando uma formação omnilateral do homem. A escola comunista,  

[...] é uma escola do trabalho. Entendemos por isso uma escola que, tanto 

quanto possível, renunciasse a todas as “lições”, que desse à criança — 

desenvolvendo ao mesmo tempo as suas capacidades — a possibilidade de se 

desenvolver brincando, passando pouco a pouco dos processos simples de 

trabalho aos cada vez mais complexos e produtivos que proporcionam 

conhecimentos práticos. Ao alimentá-la sempre com os seus próprios 

interesses, a escola terá mais a certeza de levar a criança para o círculo dos 

conhecimentos e aptidões práticas, porque são assimilados pelos órgãos 

externos de todo o organismo (p. 64). 

A escola do trabalho é, enfim, a escola politécnica:  

Chamamos-lhe escola politécnica, porque não gostaríamos que o trabalho fosse 

estudado com base num só exemplo. Ao estudardes a história da fábrica, estais a 

estudar a evolução das relações de trabalho, aprendeis o que são as doenças 

profissionais, confrontar-vos-eis com a higiene social, a anatomia, a fisiologia — 

com as disciplinas médicas em geral. Não existe um grupo de conhecimentos 

que não esteja estreitamente ligado a essa gigantesca meada das relações entre 

o homem e a natureza, a esse nó que um grande centro industrial, uma fábrica 

ou uma oficina constituem [...]. (p. 65) 

Entendiam perfeitamente bem os educadores revolucionários que, sob a revolução do 

trabalho, era necessário criar a escola do trabalho, única, mas não uniforme, em vista das diferenças 

regionais e das relações entre campo e cidade. A escola do trabalho era tomada como uma 

necessidade imperativa para o pleno desenvolvimento das potencialidades do modo de produção 

socialista, então em curso na URSS, onde o trabalhador era, simultaneamente, trabalhador e dono 

dos meios de produção (Cf. Amboni, Bezerra Neto e Bezerra, s.d.). 

Poucas dúvidas havia quanto ao que deveria ser priorizado pelo NarKomPros: desenvolver e 

estruturar uma ampla campanha de alfabetização. René Capriles assim registra o empenho na 

alfabetização:  

O Comissariado do Povo para a instrução Pública, desde seus primeiros dias, 

teve como meta conseguir a alfabetização geral e a educação política da 

população. Mas a própria sombra do analfabetismo impediu, nos primeiros 

anos, uma decisiva participação das massas na construção ativa do socialismo. 

No final de 1918 foi assinado o decreto “Sobre a mobilização dos que sabem ler 

e escrever”, segundo o qual toda a população culta ficava compromissada com 

o trabalho da instrução geral. Lênin assinou, no dia 26 de dezembro de 1919, o 



8 
 

decreto “Sobre a liquidação do analfabetismo”, que obrigava toda a população 

com idade compreendida entre os 8 e os 50 anos, que não sabia ler nem 

escrever, a se alfabetizar na língua materna ou na russa, conforme o desejo de 

cada um (CAPRILES, 2007, p. 30).  

Afirma ainda o autor que:  

O Estado Soviético não só obrigou as pessoas a estudar, mas também criou 

todas as condições necessárias para que isso acontecesse. Por exemplo: para 

todos os que estudavam, a jornada de trabalho foi reduzida em duas horas 

diárias com completa conservação do salário. Era permitido aproveitar as Casas 

do Povo, igrejas, clubes, casas particulares e locais adequados na fábrica, 

empresas e repartições soviéticas para dar aula. (Capriles, 2007.p, 30-31) 

O resultado desse compromisso do Estado soviético com o combate do analfabetismo em 

todo o território russo foi que "na União Soviética aprenderam a ler e a escrever mais de 50 milhões 

de analfabetos e cerca de 40 milhões de semianalfabetos”, entre 1923 a 1939 (Bittar e Ferreira 

Júnior, 2011, p. 390).  

Na perspectiva de formar o novo homem e a nova mulher para a sociedade socialista, 

também era imprescindível a edificação do sistema estatal de educação russo. Para tanto, “o 

Comissariado Nacional, já em 1918, anunciava na primeira sessão de professores internacionalista, a 

criação das Escolas experimentais - demonstrativas dentre elas, as Escolas-Comunas” (FREITAS, 2009, 

p.12-13). Estas Escolas experimentais funcionaram como internato no período compreendido entre 

1918 e 1937, quando foram definitivamente fechadas pelo regime stalinista. O objetivo principal das 

Escolas-Comunas, até 1925, foi de elaborar uma nova pedagogia para a escola do trabalho, com um 

novo currículo e programa educacional orientador do trabalho pedagógico a ser desenvolvido em 

todas as escolas do território soviético. Foram princípios da Escola-Comuna: a auto direção; a 

participação direta de todo o coletivo nas diferentes formas de trabalho produtivo e intelectual da 

nova escola; o autosserviço; o desenvolvimento do trabalho produtivo, colocado como fator principal 

e base de toda a atividade escolar (Abreu, 2015, p. 338).  

A experiência desenvolvida por Pistrak na Escola de Lepeshinkiy foi inspirada na teoria 

marxista e se constituiu em uma das primeiras experiências de educação comunista. Na construção 

de sua proposta de educação escolar, Pistrak considerou de importância fundamental a relação 

teoria e prática no processo de formação de professores: “Sem teoria pedagógica revolucionária, não 

poderá haver prática pedagógica revolucionária” (PISTRAK, 2009, p. 24). A experiência pedagógica de 

Pistrak foi estruturada em alguns princípios básicos: o trabalho como concepção educativa; o ensino 

organizado por complexo temático; a auto-organização dos estudantes e a participação direta de 

todo coletivo escolar nas decisões da instituição. Esses princípios estavam presentes no currículo e 

deste se articulava ao plano individual de estudos dos educandos, com o objetivo de desenvolver o 

espírito científico nos alunos e, simultaneamente, a valorização do trabalho e o desenvolvimento da 

vida coletiva. 

O ensino organizado por complexo temático buscava articular as diferentes ciências no 
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currículo, objetivando desenvolver nos educandos a compreensão da realidade na sua totalidade. 

Para tanto, todos os componentes curriculares deveriam ser articulados, em vista de possibilitar ao 

educando pleno domínio dos conhecimentos científicos. A estrutura curricular da escola deveria 

conter: 1. o plano sistemático de cada disciplina ligado às disciplinas subjacentes; 2. o método de 

trabalho temático; 3. o planejamento dos estudos obrigatórios e também para o trabalho em 

círculos, nos quais deveriam ser incluídas as atividades científicas e artísticas; 4. a pesquisa, 

desenvolvida desde a mais tenra idade 5. o plano de estudo com meta, colocando como tarefa a 

assimilação de um mínimo definido, verificando em um tempo mais ou menos definido por formas 

que respondam ao caráter de cada disciplina (FREITAS, 2009). 

 

 3. Observações pontuais sobre a PHC e a educação na Rússia 

revolucionária 
Difícil sintetizar os fundamentos históricos e teóricos da pedagogia histórico-crítica. O 

professor Dermeval Saviani, já sistematizou e expos, mais de uma vez, sobre o contexto histórico e os 

fundamentos da pedagogia histórico-crítica3. Nesta exposição buscarei alinhavar algumas 

observações pontuais me centrando, basicamente, em dois escritos do Professor Dermeval Saviani: 

a) no último capítulo do livro Pedagogia histórico-crítica primeiras aproximações, denominado 

“Contextualização histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica”, escrito a partir de entrevista 

que o professor Dermeval concedeu aos professores Marcos Cordiolli, Pedro Eloi Rech e Adriano 

Nogueira, e publicada no Caderno Pedagógico da APP-Sindicato em outubro de 1997 (SAVIANI, D. 

2003); b) no texto da conferência de encerramento do Seminário Pedagogia Histórico-Crítica: 30 

anos, ocorrido entre os dias 15 a 17 de dezembro de 2009, na UNESP-Campus de Araraquara, e que 

tem como título “Antecedentes origem e desenvolvimento da pedagogia histórico-crítica”, publicado 

na coletânea das conferências ocorridas no evento e organizado por Ana Carolina Galvão Marsiglia 

(SAVIANI, D. 2011).  

Dermeval Saviani situa os antecedentes que o levaram a se preocupar com os fundamentos 

da educação em sua prática docente, ainda no inicio da carreira docente, nos idos de 1967, quando 

trabalhou simultaneamente “como professor de filosofia da educação na PUC-SP, de filosofia e de 

história da arte no Colégio Estadual de São João Clímaco, ... e, no segundo semestre, no Colégio Sion, 

ministrando a disciplina história e filosofia da educação” (Saviani, 2011, p. 197). Dermeval recua 

longe em suas memórias, registrando esse percurso e os desafios que a prática docente colocava 

teoricamente para um jovem professor. Em suas (auto)reflexões: a “constante preocupação em 

compreender e formular teoricamente os dados fornecidos pela experiência aliada ao entendimento 

de que o professor universitário deve ser também um pesquisador”, levando-o al “colocar em prática 

                                                           
3
 Uma síntese lapidar das questões sobre a PHC foi abordada por Dermeval Saviani em sua aula na disciplina 

“Pedagogia Marxistas”, ministrada no 2º. Semestre de 2010, como a disciplina “ED316 - Turma A - História 
Geral da Educação e da Pedagogia”. A aula está disponível na CâmeraWeb da Unicamp: 
http://cameraweb.ccuec.unicamp.br/video/cwbz408w6W/ ; Também no YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_1XO11Il94 
 

http://cameraweb.ccuec.unicamp.br/video/cwbz408w6W/
https://www.youtube.com/watch?v=Y_1XO11Il94
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o sentido da filosofia da educação conforme a defini, isto é, como uma reflexão radical, rigorosa e de 

conjunto sobre os problemas que a realidade educacional apresenta” (idem, p. 211-212). As 

questões que o foram desafiando, ele as sistematizou no texto “Esboço de formulação de uma 

ideologia educacional para o Brasil”, escrito em novembro de 1969, e foi sua “primeira tentativa de 

construção de uma teoria dialética da educação, evidenciando-se, desde esse momento, a questão 

da passagem da síncrese à síntese pela mediação da análise, que veio a se afirmar como um 

elemento central na formulação da pedagogia histórico-crítica.” (idem, p. 217). 

A origem da pedagogia histórico-crítica foi tratada nos capítulos 3, 4 e 6 do livro Pedagogia 

histórico-crítica: primeiras aproximações (Saviani, 2003), e que trataram, respectivamente, sobre: “a 

pedagogia histórico-crítica no quadro das tendências críticas da educação brasileira” (idem, p. 65 e 

ss); “a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar” (idem, p. 87 e ss.); e “contextualização 

histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica” (idem, p. 131 e ss.). Foi no contexto da 

“mobilização da década de 1970”, na efervescência “cultural, político e pedagógico que se instaurou 

no contexto da crítica à política educacional e à pedagogia oficial do regime militar” e que exigia “a 

busca de alternativas à orientação oficial, o que colocava a necessidade de se elaborar uma teoria 

pedagógica que fosse crítica, mas não reprodutivista” (Saviani, 2011, p. 218). 

Em decorrência da atuação na pós-graduação, Saviani afirma que a produção dessa 

pedagogia assumiu caráter coletivo. É por isso que considera Saviani o ano de 1979 como um marco 

importante na formulação da pedagogia histórico-crítica, denominação adotada em 1984 e que 

caracteriza “esse esforço coletivo que vem se desenvolvendo desde então até os dias atuais” (idem, 

p. 220). Foi Newton Duarte quem melhor expressou esse esforço coletivo, em exposição no Simpósio 

Dermeval Saviani e a educação brasileira, realizado na Unesp – Campus de Marília: 

O contexto no qual esta apresentação adquire sentido é o da construção coletiva da 

pedagogia histórico-crítica. Não é casual que essa corrente pedagógica nunca tenha 

sido denominada “Pedagogia Dermeval Saviani”, ainda que o trabalho desse 

educador seja uma das referências fundamentais dessa corrente. A construção 

coletiva dessa pedagogia está em andamento tanto no que diz respeito à elaboração 

teórica, quanto no que diz respeito ao enfrentamento dos problemas postos pela 

prática no campo educacional. Há muito por ser feito nessas duas direções. (apud 

SAVIANI, 2011, p. 220). 

Ainda que não seja necessária uma longa exposição dos fundamentos teóricos e 

metodológicos articulados pelo professor Dermeval Saviani para a produção da pedagogia histórico-

crítica, é preciso afirmar que Saviani desenvolveu uma robusta, articulada e profunda concepção 

pedagógica a partir dos clássicos do marxismo. Há entre nós alguns que estão à procura do correto 

entendimento e interpretação dos escritos marxianos e acabam atribuindo problemas e falhas nas 

leituras alheias. Há também sistemática crítica nessa direção à pedagogia histórico-crítica que, salvo 

melhor juízo, questionam o entendimento marxista de Saviani, a primazia colocada na escola e a 

defesa das possibilidades de implementação da pedagogia histórica-crítica e que, no meu 

entendimento, são motivações alheias e que carecem da indicação de problemas teórico-

metodológicos e políticos em relação ao entendimento ortodoxo da concepção materialista e 

dialética da história. No meu entendimento, não passam de leituras dogmáticas dos clássicos e que 
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pouco contribuem para o avanço da introdução de uma perspectiva educacional crítica em nossas 

práticas pedagógicas, no projeto político pedagógico em nossas escolas e redes públicas de ensino. 

Apenas alimentam alguns egos e o espírito de escola (escolástico). 

Saviani é explicito ao afirmar que a fundamentação da pedagogia crítica foi buscada nos 

clássicos do marxismo, a partir dos quais buscou estruturar uma teoria educacional crítica de caráter 

dialético, articuladora da relação entre educação e suas determinações sociais, tendo em vista a 

transformação da sociedade na perspectiva da classe trabalhadora. Usando as balizas pelas quais 

Saviani analisa as teorias pedagógicas, trata-se da construção de uma teoria para além das 

pedagogias não críticas e das análises crítico-reprodutivistas. 

Quando se pensam os fundamentos teóricos, observa-se que, de um lado, está a 

questão da dialética, essa relação do movimento e das transformações; e, de outro, 

que não se trata de uma dialética idealista, uma dialética entre os conceitos, mas de 

uma dialética do movimento real. Portanto, trata-se de uma dialética histórica 

expressa no materialismo histórico, que é justamente a concepção que procura 

compreender e explicar o todo desse processo, abrangendo desde a forma como são 

produzidas as relações sociais e suas condições de existência até a inserção da 

educação nesse processo. (Saviani, 2003, p. 141). 

Tomando o conjunto de sua obra, pode-se constatar que a concepção de mundo, de homem 

e de sociedade, Saviani a tomou de A Ideologia Alemã, de Marx e Engels. Há explicita referência ao 

entendimento marxiano: Saviani entende que é na existência efetiva dos homens, das contradições 

de seu movimento real, e não numa essência externa a essa existência, que se deve entender o que o 

homem é. E tal e como os indivíduos manifestam sua vida, assim efetivamente o são. E sua 

manifestação da vida, aquilo que são, por conseguinte, coincide com sua produção, tanto com o que 

produzem como com o modo como produzem.  

Sobre a concepção de educação e do trabalho como sua base e fundamento, referencia-se 

Saviani n’O Capital e, particularmente, no Capítulo VI (inédito) de Marx. Primeiramente, Saviani 

define claramente a dimensão definidora o homem, assumindo o entendimento que o diferencial do 

homem é que ele precisa produzir sua existência e, para isso, como sua existência não é garantida 

naturalmente, é preciso que o homem produza continuamente sua própria existência, o que é feito 

pelo trabalho (Saviani, 2003, p. 11). Esse trabalho voltado ao processo de produção da subsistência 

material é categorizado como “trabalho material”; mas para produzir materialmente, o homem 

antecipa em ideias a ação que irá desenvolver e que inclui conhecimentos do mundo real (ciência), 

de valoração (ética) e de simbolização (a arte) conduzindo o homem à produção de ideias, conceitos, 

teorias, valores, símbolos, hábitos, atitudes e habilidades, do qual decorre o conceito de “trabalho 

não material”. 

Disso resultou seu entendimento sobre o ato educativo, como um ato em que o homem 

produz a si mesmo. A citação é necessária: 

Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele 

produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho 
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educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, 

a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. 

Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos elementos 

culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana para que 

eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta das 

formas mais adequadas para atingir esse objetivo. (Saviani, 2003, p. 13).  

O trabalho educativo é entendido por Saviani, fundamentando-se na referenciada obra de 

Marx, como um trabalho não material. A citação de Marx, acrescida de observações de Saviani, é 

conveniente para explicitar a correção do entendimento de Saviani: 

“No caso da produção não material, ainda que esta se efetue exclusivamente 

para a troca e produza mercadorias, existem duas possibilidades:  

a) O resultado são mercadorias que existem isoladamente em relação ao 

produtor [...]; por exemplo: livros, quadros, todos os produtos artísticos que se 

diferenciam da atividade artística do artista executante [...]. 

b) O produto não é separável do ato de produção. [...] (Necessito do médico, 

não de seu moleque de recados.) Nas instituições de ensino, por exemplo, os 

docentes podem ser meros assalariados para o empresário da fábrica de 

conhecimentos” (Marx, 1978. p. 79). 

Com base na segunda modalidade de produção indicada por Marx, produção (trabalho) não-

material, cujo produto não se separa do ato da produção, Saviani situa a educação, entendendo que 

a atividade educativa supõe, ao mesmo tempo, a presença do educador e a presença do aluno, 

ambos interagindo na produção do ato educativo. 

No que diz respeito ao método pedagógico da pedagogia histórico-crítica, Saviani o elaborou 

a partir de “O método da economia política”, de Marx, terceira parte de seu Contribuição à crítica da 

economia política. Lembremos como Marx tratou a questão (Marx, 1859)4:  para se conhecer a 

realidade, parece que o caminho correto é começar pelo real e pelo concreto (pelo empírico). Pela 

análise, chegaríamos a representações cada vez mais simples e, com isso, do concreto inicialmente 

representado, passaríamos a abstrações progressivamente mais sutis até alcançarmos as 

determinações mais simples. Chegado a esse ponto, teríamos que empreender uma viagem de volta, 

até encontrarmos de novo a realidade concreta (empírica). Assim fazendo, não teríamos uma ideia 

caótica de todo, mas uma rica totalidade com múltiplas determinações e relações.  

O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações e, por 

isso, é a unidade do diverso. Aparece no pensamento como processo de síntese, como 

resultado, e não como ponto de partida, embora seja o verdadeiro ponto de partida, e, 

portanto, também, o ponto de partida da intuição e da representação. No primeiro caso, 

a representação plena é volatilizada numa determinação abstrata; no segundo caso, as 

                                                           
4
 Estou usando a edição eletrônica, que não possui paginação. MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia 

política. 1859. In: https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/contcriteconpoli/introducao.htm#topp  

https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/contcriteconpoli/introducao.htm#topp
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determinações abstratas conduzem à reprodução do concreto pela via do 

pensamento. (idem). 

 A partir dessa elaboração de Marx, Saviani entende que o conhecimento do todo 

compreende dois momentos. Num primeiro, parte-se da realidade empírica, no qual o objeto é 

apreendido por meio de uma visão sincrética, caótica, imediata, e a partir dessa representação 

chega-se, por meio da análise, aos conceitos, às abstrações, às determinações mais simples. Uma vez 

atingido esse ponto, faz-se necessário percorrer o caminho inverso (segundo momento) chegando, 

pela via da síntese, a um novo ao objeto: “Assim compreendido, o processo de conhecimento é, ao 

mesmo tempo, indutivo e dedutivo, analítico-sintético, abstrato-concreto, lógico-histórico” (SAVIANI, 

2012, p. 61 - 62). 

Concordo com Saviani que se trata de uma concepção ontologicamente realista e 

gnosiologicamente objetivista, fundada em duas premissas: a) As coisas existem independentemente 

do pensamento, com o corolário: é a realidade que determina as ideias e não o contrário. b) A 

realidade é cognoscível, com o corolário: o ato de conhecer é criativo, não enquanto produção do 

próprio objeto de conhecimento, mas enquanto reprodução, em pensamento, do objeto que se 

busca conhecer. Assim entendido o processo de construção do conhecimento, a prática educativa 

emerge como uma modalidade mediadora no interior da prática social, sendo esta (a prática social) o 

ponto de partida e o ponto de chegada da ação educativa. Para Saviani, a passagem de um ponto ao 

outro se realiza pelos momentos intermediários da problematização, instrumentalização e catarse. 

Em conformidade com esse método, a prática pedagógica não pode ser entendida como indo da 

prática social à prática educativa para depois retornar à prática social. Durante todo o tempo a 

prática educativa situa-se no interior da prática social e em nenhum momento dela se descola.  

Gostaria de enfatizar uma outra questão defendida por Saviani: a defesa da importância da 

escola. Embora registre que a pedagogia histórico-crítica seja uma teoria da educação e não, 

simplesmente, da escola, Saviani argumenta que, em nossa formação social, a escola ocupa um lugar 

importante e central no processo de formação das novas gerações, o que não resulta de mera 

preferência, mas da decorrência de três razões objetivas: uma primeira, denominada “Determinação 

histórica”, argumenta que a organização escolar nasceu na Antiguidade, como uma forma restrita de 

formação que se converteu, a partir da época moderna, na forma principal e dominante de 

educação, situação em que se mantém na atualidade. A segunda razão é o “reconhecimento pelos 

clássicos do marxismo”, buscando as considerações feitas por Marx, Gramsci e Lênin sobre a 

importância da escola na instrução da classe trabalhadora. A terceira razão é o “reconhecimento por 

parte da classe trabalhadora” que considera a escola uma instituição importante na formação de 

seus filhos e a reivindica do Estado. Disso resulta, a necessidade dos movimentos populares 

reconhecerem esse fato, criando as condições para que os trabalhadores não tenham apenas o 

atendimento escolar, através da instalação de escolas, mas exijam intervenção quanto ao tipo de 

escola criada.  

Saviani também defende uma forte relação entre a educação escolar e os movimentos 

sociais populares, para que ambos se fortaleçam reciprocamente, em vista do objetivo de 

transformação da sociedade atual de sua forma capitalista para a socialista, como fase de transição 

para a sociedade comunista.  
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Em suma, pela mediação da escola, dá-se a passagem do saber espontâneo ao 

saber sistematizado, da cultura popular à cultura erudita. [...] Assim, o acesso à cultura 

erudita possibilita a apropriação de novas formas através das quais se pode expressar 

os próprios conteúdos do saber popular. Cabe, pois, não perder de vista o caráter 

derivado da cultura erudita por referência à cultura popular, cuja primazia não é 

destronada. “O acesso à cultura erudita possibilita a apropriação de novas formas por 

meio das quais se podem expressar os próprios conteúdos do saber popular. Cabe, 

pois, não perder de vista o caráter derivado da cultura erudita em relação à cultura 

popular, cuja primazia não é destronada” (SAVIANI, 2008, p. 22). 

Penso que Dermeval Saviani deu uma contribuição fundamental para construção da 

pedagogia histórico-crítica com sólida fundamentação em Marx e Gramsci, também referenciando-se 

em outros autores que, desde a concepção materialista dialética da história, contribuíram para o 

avanço de uma pedagogia crítica e revolucionária, referenciando: Bogdan Suchodolski, Mario 

Alighiero Manacorda e Georges Snyders. Além desses autores, situados no âmbido da filosofia da 

educação, acrescenta os nomes dos integrantes do campo da psicopedagogia e integrantes da Escola 

de Vigotski, e mais propriamente da pedagogia, como Pistrak e Makarenko (Saviani, 2003, p. 147-

148).  

Não se pode, e não se deve, cobrar do professor Dermeval Saviani o estudo e a incorporação 

dos educadores e pedagogos responsáveis pela construção de uma pedagogia revolucionária após a 

vitoriosa Revolução de Outubro. Considerando a produção da pedagogia histórico-crítica como UMA 

CONSTRUÇÃO COLETIVA, como já expresso anteriormente, a tarefa de pesquisar e aprofundar os 

estudos sobre as contribuições teóricas e práticas que surgiram da atuação de pedagogos e 

educadores do Comissariado do Povo para a Instrução Pública, É DE TODOS NÓS que estamos nos 

debruçando sobre o tema e o vasto acervo de fontes a espera de estudos mais profundos. 

 

Como perguntar não ofende, notadamente aos que se colocam o desafio de ensinar-e-

aprender, qual a contribuição dos pedagogos revolucionário à pedagogia histórico-crítica?  

A leitura do já referenciado relatório – intitulado “A Educação na Rússia Revolucionária” - do 

coletivo do Comissariado do Povo para a Instrução Pública, apresentado por Anatóli Lunatcharski no I 

Congresso de Toda a Rússia para a Instrução Pública, ocorrido em 1922, me trouxe a tona várias 

questões que nos ajudam a entender a organização de uma educação revolucionária e que se destina 

à formação intelectual, cultural e política dos trabalhadores do campo e da cidade, preparando 

homens novos que acelerem o parto da nova sociedade.  

 

1. A luta pela escola como uma das prioridades para a revolução 

Para os educadores revolucionários russos, antes da revolução não haviam boas escolas na 

Rússia. A antiga escola mutilava as pessoas, isolando-as umas das outras e transmitindo 

conhecimentos inúteis e que logo eram esquecidos (p. 20). Com a vitória da revolução, era 
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necessário organizar uma grande massa de conhecimentos para saber o que é preciso demolir e 

como fazê-lo (p. 20).  

Lunatcharski foi enfático em afirmar que a luta pela escola é uma das condições 

fundamentais para instruir o povo na direção de organizar e gerir uma vida estatal e política justa: 

“sabemos que de modo nenhum o povo pode organizar uma vida estatal e pública justa, nem 

verdadeiramente gerir a economia, se não for instruído, se não possuir todos os conhecimentos 

indispensáveis” (LUNATCHARSKI, 1922, p. 2). MAS, era preciso reorganizar a escola (idem, p. 2), pois 

esta é um instrumento fundamental para a formação política das massas, para o cumprimento de 

seu papel de organização da propaganda das ideias sociais de cooperação revolucionária (p. 8); para 

a formação de uma comunidade em todos os homens busquem o bem de todos (p. 13). 

 

2. Necessidade de organizar a gestão escolar da mesma forma que o poder do Estado – 

todo poder às massas   

É preciso reconhecer que, numa sociedade dividida em classes, não se organiza uma escola 

única e para todos. Por isso, a burguesia não pode aceitar uma escola para o trabalhador, uma escola 

acessível para todos (p. 5). Somente com a revolução, pela qual se buscou eliminar a divisão entre as 

classes, era possível pensar a criação de uma escola única, uma escola para todos. 

Nessa nova escola, era necessária a construção de uma direção que adotasse a mesma 

organização do poder em todos os níveis: a autogestão completa e a organização de um poder 

popular (p. 3). Na Rússia revolucionária, estava fora de questão organizar a escola com um caráter 

burocrático. Foi por isso que foi necessário substituir o antigo Ministério da Instrução Pública, 

liquidar os restos do antigo aparelho escolar (p. 4). Na escola é preciso organizar a GESTÃO ESCOLAR 

buscando introduzir a autogestão da escola, o caminho para isso é a criação de um Conselho Escolar 

com a participação dos alunos, pais e professores (p. 7). Como a sociedade de classes criou 

organismos gestores à imagem e semelhança do Estado classista, é preciso formar as novas gerações 

numa perspectiva de poder autogestionário? Para isso é preciso que 

... os alunos assumam eles próprios um máximo de diferentes obrigações e 

responsabilidades: desse modo aprenderão a autogestão. Mais ainda, deve ser 

concedida às crianças plena liberdade na organização das sociedades consagradas às 

ciências, à ginástica, à música, ao teatro, na criação de toda a espécie de revistas, de 

clubes políticos etc. É preferível que os docentes nelas não entrem para que a 

presença de adultos não perturbe as crianças na procura da sua própria via. (p. 7) 

Para os pedagogos revolucionários a escola deveria efetivamente formar todos da sociedade 

para uma organização comunista do poder, através da autogestão e da organização coletiva em 

todos os níveis (os Sovietes). E a melhor forma da escola instruir nessa direção, era organizar a 

própria gestão escolar na perspectiva que se queria construir socialmente. 
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3. Criação da uma ESCOLA ÚNICA como uma ESCOLA DO TRABALHO 

Em oposição à escola dual, que visava formar duas espécies de indivíduos, é necessário criar 

uma ESCOLA ÚNICA (p. 5). Essa escola única deve se constituir como uma ESCOLA DO TRABALHO e 

que promova a articulação do trabalho necessário à produção da existência, com o trabalho como 

ensino da técnica no seu conjunto, do trabalho como meio de educação, do trabalho como 

participação do aluno no processo geral do trabalho da população (p. 6). A escola unitária deveria 

estabelecer profunda relação entre trabalho e educação, para a formação omnilateral do educando. 

O que é uma escola comunista?  

A escola que o comunismo traz com ele é antes de mais a escola única, isto é, 

a mesma para todas as classes sociais, utilizando em todo o lado os mesmos 

métodos de ensino. [...]  

Em segundo lugar, é uma escola do trabalho. Entendemos por isso uma escola 

que, tanto quanto possível, renunciasse a todas as “lições”, que desse à 

criança — desenvolvendo ao mesmo tempo as suas capacidades — a 

possibilidade de se desenvolver brincando, passando pouco a pouco dos 

processos simples de trabalho aos cada vez mais complexos e produtivos que 

proporcionam conhecimentos práticos. Ao alimentá-la sempre com os seus 

próprios interesses, a escola terá mais a certeza de levar a criança para o 

círculo dos conhecimentos e aptidões práticas, porque são assimilados pelos 

órgãos externos de todo o organismo (p. 64). 

Essa escola do trabalho era, em síntese, a escola politécnica:  

Chamamos-lhe escola politécnica, porque não gostaríamos que o trabalho fosse 

estudado com base num só exemplo. Ao estudardes a história da fábrica, estais a 

estudar a evolução das relações de trabalho, aprendeis o que são as doenças 

profissionais, confrontar-vos-eis com a higiene social, a anatomia, a fisiologia — 

com as disciplinas médicas em geral. Não existe um grupo de conhecimentos 

que não esteja estreitamente ligado a essa gigantesca meada das relações entre 

o homem e a natureza, a esse nó que um grande centro industrial, uma fábrica 

ou uma oficina constituem [...]. (p. 65) 

Entendiam perfeitamente bem os educadores revolucionários que, sob a revolução do 

trabalho, era necessário criar a escola do trabalho, única, mas não uniforme, em vista das diferenças 

regionais e das relações entre campo e cidade. Uma escola que efetivamente formasse os educandos 

para a vida, para o trabalho e para a administração pública. 

 

4. A escola e a formação individual 

 “Se perguntarem: e a individualidade, será ela admitida na vossa escola? Responderemos: 

com certeza” (p. 14). No seu relatório a essa pergunta Lunatcharski responde com outra pergunta:  
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Se alguém perguntar: quereis uma orquestra bem afinada, quereis atingir a 

máxima perfeição de harmonia, ides aceitar instrumentistas virtuosos? — Nem pode 

ser de outra maneira! A orquestra implica uma grande variedade de sons, supõe uma 

harmoniosa polifonia, em que tudo é unidade, e não uma partitura onde cada um 

faria o que lhe parecesse melhor, onde um se esforçaria por abafar a melodia do 

outro, ou por arrastá-lo na sua. Este tipo de orquestra contra-natura, demente, é a 

sociedade burguesa. Uma orquestra natural não consiste na consonância uniforme, 

mas numa sociedade social onde cada um toca o seu próprio instrumento. Alguém se 

ocupará de arte outro de ciência, um terceiro de técnica etc. Assim sendo, cada um 

terá acesso a tudo: não é músico mas ouve música; um músico pode interessar-se 

por astronomia, saber como é confeccionado o vestuário etc. ... (p. 14) 

Essa pergunta, seguida de resposta, permite que se responda que Faz parte da autentica 

escola socialista a maior individualização, mas quanto mais a criança se vá desenvolvendo... mais 

importante se torna que, desde a mais tenra idade, se lhe ensine a respeitar o caráter social de 

outrem, sejam organizados para as crianças jogos e passatempos comuns, sejam obrigadas a 

cooperar” (p. 14). A escola revolucionária não pode ensinar o cada um por si, mas tem que formar 

para que cada um atue em conjunto, coletivamente.  O teatro na escola, ou o trabalho no jardim 

escolar, ou numa fazenda, ou numa biblioteca, ou num laboratório, deverá ser meio que possibilite 

às “crianças a trabalhar em conjunto”, desta forma não acabará formando cada um por si, para 

ocupar-se unicamente de si próprio, mas levará em conta os outros (p. 14). 

 

5. Currículo e organização do conteúdo 

Sobre o ensino ministrado escola única não é necessário mudar as matérias no programa 

escolar, mas temos possiblidade de as reagrupar e unificar em determinados centros... A cultura 

humana é a única matéria de estudo, pois engloba também as ciências naturais (p. 6).  

É preciso estar atendo, porém, pois o problema não está na denominação das matérias ou 

disciplinas, mas em seu conteúdo.  Vejamos a respeito o que diz Lunatcharski no relatório: 

Mas em que medida o conteúdo em si do conhecimento científico pode influir 

na instrução comunista das massas? As ciências naturais são as menos discutíveis. 

Decorrente da própria natureza do regime capitalista, os fundamentos da concepção do 

mundo, baseada nas ciências da natureza, devem ser mais ou menos objetivas. Como 

querem vocês, que consciente ou inconscientemente, seja falsificada a ciência sobre as 

plantas, os animais, sobre as leis da mecânica etc., se essa falsificação da verdade torna 

impossívei gerir a economia? Já que é preciso gerir a economia, já que é preciso que as 

máquinas funcionem corretamente, já que é preciso curar o gado doente e beneficiar os 

solos, há necessidade de conhecimentos objetivos. [...] 

Completamente distinto é o que se passa nas ciências sociais. Aí tudo é 

extremamente discutível. Porque segundo a ideia que o homem se faz da história, 

segundo o que ele entende ser o seu ideal o que ele atribui importância como fator 
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essencial da sua vida presente, disso depende a orientação desse homem na vida, o que 

ele vai fazer, como vai trabalhar. (p. 26) 

O problema é que a ciência sob o regime burguês “teve de travar uma luta de morte com a 

jovem ciência do proletariado” e nessa luta a ciência burguesa teve que falsificar e alterar os dados 

“em proveito da classe dominante”. Mas é preciso recolocar a ciência, desde uma perspectiva do 

proletariado. MAS mudar o conteúdo da ciência na escola não é tarefa simples, pois é preciso um 

“trabalho muito intenso para formar o docente de ciências sociais de novo tipo” (p. 27). 

Esse é o sentido da afirmação inicial deste item, que a cultura é a única matéria de estudo: 

“serão mantidas no programa escolar as mesmas matérias que lá se encontram hoje”, mas será 

preciso reagrupar as matérias e unifica-las em determinados centros.  

{...} Sabemos que na sua evolução histórica, a sociedade humana está 

indissoluvelmente ligada à natureza, que o trabalho é a raiz da qual nascem as 

ciências naturais, isto é, a concepção da natureza. A bem dizer, a cultura humana 

é a única matéria de estudo, porque engloba, também, as ciências naturais como 

reflexo da natureza na consciência dos homens em todos os estágios da sua 

evolução.  

A história da cultura humana é inseparável da natureza. É a ciência que melhor 

estudamos, não há ciência que dela não derive. [...] (p. 6) 

Mas a educação não é apenas instrução científica, pois “paralelamente à instrução 

científica... com o desenvolvimento do pensamento humano pela aquisição dos conhecimentos, pelo 

estudo metódico do trabalho” é necessário também “a educação física” e que tem por finalidade: 

desenvolver o corpo... moldar o seu próprio corpo a fim de torna-lo ágil, são, belo” (p. 6). Também é 

preciso incluir “a educação estética” entendida “como o desenvolvimento das inclinações criativas do 

homem pela beleza” (p. 6).  

 

 

FINALIZANDO com o registro de observações que me levaram a entender um pouco melhor a 

efervescência instaurada com a revolução e o importante papel do educador: 

O olhar de todo o mundo está voltado para nós. Houve alguns que nos 

olharam e disseram com dissimulada malevolências: “Ei-los que andaram aos 

tropeções, que caem e de novo se voltar a levantar!”. Esses estão agora vendo que 

criamos profundas raízes na terra... que ainda não há maças de ouro na árvore 

jovem, lá já estão as primeiras folhas, já começaram a aparecer os primeiros botões. 

... (p. 22) 

 

Mutilaram o homem, fizeram dele um funcionário e outros monstros, e 
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agora é preciso fazer da criança uma maravilha, fazer dela um homem autêntico que 

tão raramente encontramos entre nós e os nossos pais, que deve tornar-se cada vez 

mais frequente entre os são mais novos que nós, que o será ainda mais entre os 

nossos filhos e filhas e que se tornará um tipo dominante entre os nossos netos. Este 

milagre é a revolução, é a própria vida que o produz, mas sem pedagogos ele não 

pode acontecer. Este é o único prodígio que a ciência pode reconhecer: a 

transfiguração do homem. (68) 

 

Mas a nossa escola não é somente única, do trabalho e politécnica; esta 

definição apenas faz ressaltar o seu caráter científico, puramente instrutivo. Ora, nós 

temos também o objetivo da educação: que pode ser realizado por um ensino justo 

da história e da ciência social e por uma boa organização da vida escolar. Assim 

sendo, qual a nossa finalidade? Queremos formar um homem que seja o mais 

harmonioso possível no plano moral e espiritual, que tenha uma instrução geral 

completa e que facilmente possa adquirir uma qualificação num qualquer domínio. 

Propomo-nos também formar um autêntico colaborador benevolente para com os 

seus concidadãos, queremos formar um camarada para com todas as outras pessoas 

e, enquanto a luta durar, um combatente pelo ideal socialista. É que nos momentos 

de maior lucidez do pensamento pedagógico, estes objetivos de há muito foram 

formulados por épocas inteiras ou por certos dos seus geniais representantes. (p. 65) 

 

Mais que passada a hora de concluir este texto. Como disse, não podemos cobrar o professor 

Dermeval de introduzir as teorizações e práticas desenvolvidas pelos educadores revolucionários. 

Considerando a pedagogia história-crítica como obra do trabalho coletivo, bem que podemos nos 

cobrar da necessária politização da concepção pedagógica histórico-crítica e, para este fim, as 

elaborações dos pedagogos da Rússia revolucionária certamente trazem uma inegável contribuição. 

Como educadores precisamos estar comprometidos com a construção de um novo homem para uma 

sociedade. Devemos fazer nosso coração vibrar de alegria cada vez que entramos na sala de aula, na 

escola, ou em qualquer outro lugar, pois estamos não apenas ensinando, mas possibilitando um 

verdadeiro milagre> o da “transfiguração da Humanidade”. 

E cada pedagogo, se compreender bem a sua missão, ao entrar na aula ou 

noutro local ... deve sentir que realiza algo de solene que deve fazer vibrar de alegria 

o seu coração, porque está vivendo o milagre da transfiguração da Humanidade. ... 

(idem, 68). 
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