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Sociologia 
da Educação

3º ANO 
3º Bimestre Luto pelos 

573.511 
mortos por 
covid-19 no 
Brasil! 
São 870 nas 
últimas 24h!
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20/08/21 – 19h50

O processo educacional após a vitoriosa Revolução 
Russa de 1917 deve ser analisado a partir das 
mudanças no sistema de ensino e a importância da 
educação para a edificação do socialismo e a 
construção de um novo ser humano. 
Importantes nomes emergiram deste processo:

Nadezhda Krupskaya 
Anton Makarenko
Pistrak
Lev Vygotsky
Mikhail Kalinin

http://sociologando.com.br/
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Em “A Construção da Pedagogia Socialista”, 
Nadezhda Krupskaya aborda a construção 
da pedagogia soviética a partir da sua 
experiência como vice-comissária, líder da 
“Seção Pedagógica da Comissão Cientifica 
Estatal” e responsável pela criação dos 
currículos e programas escolares.
Nele, trata, entre outros aspectos, da tarefa 
dos educadores(as) e da escola na 
educação das novas gerações e ainda sobre 
as práticas e princípios para uma educação 
que responda aos anseios da recente 
revolução russa; a construção do ensino 
politécnico e as contribuições de Karl Marx
e Vladimir Lênin à educação.

Em “Fundamentos da Escola do 
Trabalho”, o educador russo Moisey
Mikhaylovich Pistrak (foto) contribui 
para formular o novo conceito de 
educação na Rússia após a consolidação 
do novo regime soviético. 
Sua pedagogia defende a construção de 
uma nova educação que negue as 
antigas estruturas sociais, em especial a 
“escola czarista”→ pois esta refletia 
uma estrutura social estratificada entre 
escolas dos ricos e escola dos filhos da 
classe trabalhadora. 
Para isso, as crianças, desde a mais tenra 
idade, deveriam exercer uma educação 
voltada para o trabalho.

Estudantes soviéticos construindo um pequeno avião 
aeromotor numa escola pública.

A valorização 

do trabalho 

humano
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Segundo Pistrak: “A base da educação 
comunista é, antes de tudo, o trabalho 
imaginado na perspectiva de nossa vida moral, 
o trabalho concebido do ponto de vista social. 
Na base do qual se forja o trabalho, se introduz 
inevitavelmente uma compreensão 
determinada da realidade atual à criança 
desde o início na atividade socialmente útil.”

Esta concepção se insere em um contexto onde as esperanças 
são depositadas nas crianças e jovens, pois serão eles os 
responsáveis por edificar uma nova sociedade. 
Para isso, o papel da escola é fundamental como forma de 
educar à luz de um trabalho coletivo superando as velhas 
concepções individualistas.

Socialismo
é 

combate 
ao 

egoísmo

Solidariedade, altruísmo e amizade entre os povos
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No texto “Paraíso das Crianças”, do livro “O Mundo da 
Paz”, o renomado autor brasileiro Jorge Amado, relata 
as mudanças no ensino, na educação, na relação dos 
pais com as crianças vivida pela URSS. 
Presenciada pelo autor ao visitar os países soviéticos 
nos anos de 1948 e 1949, Jorge Amado também faz 
comparações com a forma de vida e o descaso com as 
crianças no Brasil e rebate várias mentiras sobre a 
vida no socialismo.

“Sim, não sei dizer de 
outra maneira da 

impressão que me 
causou a vida das 
crianças na União 
Soviética, senão 

escrevendo: paraíso 
das crianças”.

“Vi as crianças soviéticas em suas casas, 
nas escolas, nos teatros infantis, e para 
jovens, nos palácios de pioneiros, nas 

creches das fábricas, nos jardins de 
infância, nos campos de esporte onde 

faziam ski, nas bibliotecas especializadas, 
eu as vi estudando, brincando, dormindo, 

comendo, nas inspeções médicas, nas 
ruas da cidade. Eu vos direi: cada criança 
soviética é como um pequeno príncipe, 

cuidada por todo o povo, pelo governo e 
pelo Partido com o mesmo enternecido 

desvelo com que um velho jardineiro 
apaixonado cuida das suas flores raras”.
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“Numa terra onde o homem é 
considerado o capital mais precioso da 

sociedade, imaginai como não serão 
cuidadas as crianças, semente dos homens 

de amanhã, homens que devem viver 
numa sociedade ainda mais elevada que a 

socialista, na sociedade comunista. 
As crianças são preparadas para a 

construção dessa vida. 
Cada criança e todas as crianças são 

motivo de constante atenção e para elas 
se destina o que de melhor produz o 

Estado Soviético”.

Em “O Socialismo e a Educação dos Filhos”, Anton 
Makarenko, se refere ao papel da família e da escola 
na educação das crianças na sociedade socialista. 

Referindo-se aos jogos entre crianças de outras 
famílias, diz Makarenko: 

“Nessa época as crianças já constituem um simulacro 
de coletividade e seria muito útil que os pais a 
pudessem dirigir, organizando-se. Nesse estágio as 
crianças frequentemente discutem, brigam e fazem 
queixa uma da outra. Comete um erro o pai que toma 
imediatamente o partido de seu filho e entra em 
discussão com o pai do outro. Se a criança chegou 
chorando, sentindo-se ofendida, ou se sofre e está 
colérica, o pai não deve irritar-se e brigar com o 
agressor e seus pais. Primeiro convém interrogar 
calmamente a criança, procurando formar uma ideia 
exata do que se passou.”

A educação familiar
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“É difícil que só uma das partes tenha 
culpa. Provavelmente o ofendido também 
agiu de modo exaltado. É útil então 
explicar à criança que é preciso saber 
ceder e procurar soluções pacíficas para 
os conflitos. Nada é pior do que a 
agressividade aberta dos pais em relação 
a uma família vizinha. Isto desenvolve na 
criança o ódio, a desconfiança, o egoísmo 
feroz e cego”.

Em “Sobre a Educação 
Comunista”, Mikhail Kalinin, 
primeiro chefe de estado da 
URSS, traz um informe para a 
assembleia do “Ativo do Partido 
Bolchevique” na cidade de 
Moscou, onde relata as 
mudanças no aspecto ideológico 
e moral da sociedade.

A educação socialista e o marxismo também 
contribuíram para o desenvolvimento de uma 
nova concepção de educação a partir da dialética 
como método de análise. 
Em “Concepção Dialética da Educação: Um 
Estudo Introdutório”, Moacir Gadotti contribui 
com essa perspectiva trazendo um debate sobre 
“método e concepção” e uma crítica à educação 
burguesa e à educação no Brasil, além de pautar 
também a educação do educador.
Em “Ação Cultural para a Liberdade e Outros 
Escritos”, Paulo Freire, importante educador 
brasileiro, expõe que o professor(a) pode 
desenvolver um papel fundamental no momento 
em que decidir ser também um professor(a) 
revolucionário(a).


