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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

Este trabalho, centrado, sobretudo, na obra Fundamentos da Escola do Trabalho, tem o

objetivo de apresentar as contribuições de Moisey Mikhailovich Pistrak para uma educação na

perspectiva marxista, que visava colaborar para a reconstrução do país, após a Revolução

Russa de 1917, por meio de uma ação política, educacional e pedagógica, desenvolvida na

Escola Lepechinsky. Segundo o autor em apreço, a educação deveria se consubstanciar como

uma forma de ação político-social, formando, omnilateralmente, os alunos tanto para

efetuarem suas inserções social e laboral quanto para que o país adentrasse em um novo ciclo

político, social, econômico e educacional, projetando-se como uma potência internacional. E,

nessa perspectiva, o denominado Método dos Complexos, criado pelo referido educador,

contribuiu muito não apenas para o ensino, mas, principalmente, para a educação de um modo

mais amplo, reconstruindo a sociedade russa pelas mãos de homens íntegros e devidamente

bem formados nas dimensões ética, política, social, cultural e profissional.
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I Introdução

O período revolucionário russo, eclodido em outubro de 1917, com a derrocada do czarismo e

a tomada do poder pelos bolcheviques alterou, substancialmente, os campos social,

educacional, político e econômico da sociedade e da população russa. Tendo como

fundamento os pressupostos do socialismo científico, desenvolvido por Karl Marx e Friedrich

Engels, a Revolução Russa se propôs não somente a romper com os trezentos anos da dinastia

Romanov, mas também edificar, sobre as ruínas da velha e oligárquica sociedade, na qual

predominava um campesinato semifeudal, uma nova organização societária e produtiva.

Conduzir os rumos da Rússia em direção ao socialismo, após 1917, consistia, em primeiro

lugar, elevar a classe trabalhadora ao controle da produção da vida material e suas relações

socioeconômicas, o que pressupunha, ao mesmo tempo, como um princípio básico, educar a

população e soerguer a economia do país. Instruir não somente os que faziam parte daquele

contexto revolucionário, mas também os jovens, principais responsáveis pela futura nação.

Atuar no processo de construção de novos homens e mulheres era a principal tarefa dos

educadores russos. Foi, nesse contexto, de grande tensionamento entre as velhas formas e as

novas propostas educacionais, que emergiu a concepção de educação, priorizada por Moisey

Mikhailovich Pistrak.

A vinculação de Pistrak ao marxismo é evidenciada em suas obras e relatos de práticas

pedagógicas. O primeiro princípio priorizado por essa teoria foi a compreensão da

importância da análise do desenvolvimento dos fenômenos sociais para a formulação de uma

pedagogia social, ou seja, uma escola que estivesse pronta para responder aos problemas

imediatos da vida cotidiana, sem se abster de privilegiar a dimensão política. Ressalta-se que

tanto a dimensão cotidiana quanto a política se articulam na obra desse autor através da

categoria do trabalho.

Inicialmente, deve-se explicitar que o marxismo não rejeita, mas incorpora, em uma

perspectiva dialética, muitas proposições teóricas e práticas, no campo educacional,

notadamente, no que tange à universalidade, laicidade, estatalidade, gratuidade e renovação

cultural, incorporando a temática do trabalho, além dos aspectos vinculados às áreas literária,

intelectual, moral, física, industrial e cívica (MANACORDA, 1999, p. 269).

Assim, no âmbito do marxismo, para esse autor, fazia-se necessário proceder a uma

radicalidade crítica à burguesia pela sua incapacidade de viabilizar seus projetos, acrescida de



perspectiva equivocada de suas propostas educacionais e de um direcionamento mais

contundente, responsável e definir uma concepção mais orgânica da relação entre trabalho e

educação, ligada ao posicionamento oweniano.

A educação marxista considera o trabalho como princípio educativo, a politecnia e a formação

omnilateral do homem. Gramsci, no âmbito educativo, destaca a escola unitária, o anti-

espotaneísmo, a cultura, na qual o trabalho é a categoria fundamental. Podem e devem ser

citados e referenciados autores marxistas como Makarenko, Lênin, Lounatcharski,

Manacorda, Krupskaya, Snyders, Freinet, entre outros, que enriqueceram a proposta marxista

de educação. Entretanto, neste trabalho, o objeto está centrado em Pistrak e sua contribuição

para a educação marxista.

II Pistrak
2.1 Considerações Iniciais

Moisey Mikhailovich Pistrak nasceu em 1888 e faleceu em 1940, na Rússia. Foi pedagogo e

professor, sendo membro do Partido Comunista, desde 1924. Em outubro de 1917, após a

vitória dos bolcheviques, frente à dinastia absolutista dos Romanov, que já governava o País

por mais de trezentos anos, foi criado o Comissariado Nacional da Educação. Esse

Comissariado tinha como principal objetivo definir novas diretrizes para a educação russa,

posteriormente, soviética, em uma perspectiva que se contrapunha ao, então, extinto

Ministério da Educação, cujas orientações estavam em plena consonância com a visão de

mundo de homem e de educação, privilegiada pelo Czar Nicolau II.

Destaca-se que, nesse Comissariado, devem ser valorizados os trabalhos de Nadezja

Krupskaya, guerrilheira, pedagoga, socialista e companheira de Lênin e das educadoras

Lepeshinsky e Lounatcharski e, neste contexto, foram criadas e implementadas as

denominadas Escolas Comuns. Ressalta-se que, nessas instituições, foram realizados

excelentes trabalhos que se traduziram em importantes experiências educacionais,

sintonizadas com a concepção marxista, que, muito se diferenciavam das até então propostas

pelas escolas burguesas que trabalhavam com os princípios da Escola Nova.

Evidencia-se, também, que nessas instituições, adentraram crianças e jovens que careciam de

princípios morais e éticos, pois se constituíam como ladrões, prostitutas, assassinos e

drogados. Esses sujeitos foram admitidos sob certas condições; como não furtar, não usar

drogas, não praticar prostituição. Além disso, eles deviam estudar com persistência e



desenvolver trabalhos, socialmente, necessários e úteis. Esses estudantes, pouco a pouco,

foram se transformando em pessoas honestas, ativas, trabalhadoras e estudiosas (PISTRAK,

1981).

Em síntese, pode-se afirmar que as referidas instituições deveriam não apenas modificar a

tradição da educação burguesa, priorizada pelos governos czaristas, mas também implementar

uma educação de cunho marxista, em sintonia com a propositura requeridas pela União das

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Para concluir esta parte do trabalho, enfatiza-se que, muito pouco, se sabe sobre a vida

particular e profissional de Pistrak. Entretanto, deve-se explicitar que ele foi educador e

escritor destes três livros: Fundamentos da escola do trabalho, obra veiculada em 1924, na

qual se retrata sua experiência na Escola de Lepechinsky; Escola-Comuna, livro redigido em

1917, no qual se expõe o trabalho dos pioneiros da educação russa, na perspectiva de recriar a

educação do país em pauta; e Ensaios sobre a Escola Politécnica, em que se discute a

importância da incorporação do trabalho de natureza politécnica, com a finalidade de formar

trabalhadores para conduzirem o processo de superação das relações capitalistas. Esclarece-se

e reitera-se que, neste trabalho, a prioridade é conferida ao primeiro livro mencionado.

2.2 Fundamentos da Escola do Trabalho

Adentra-se nesta explanação, informando que esse livro divulga o trabalho

educacional/pedagógico, desenvolvido na Escola Lepechinsky, que oferecia educação nos

níveis infantil e primário.

Nessa obra, ele menciona as diretrizes essenciais para fundamentar uma teoria pedagógica

compatível com a nova sociedade e visão de mundo, em um contexto conturbado, ou seja, no

momento histórico, relativo à Guerra Civil, iniciada em 1918 e que se estendeu até 1922, na

qual se debateram os denominados “vermelhos”, consubstanciados nos laudatários dos

bolcheviques e nos “brancos”, constituídos pelos mencheviques e ex-adeptos do czarismo,

além da participação de combatentes de muitos países, sobretudo, europeus, que temiam que a

Revolução Russa se expandisse pelo mundo.

A concepção de educação, criada por Pistrak, visava, inicialmente, à formação de um novo

tipo de homem, para atender às necessidades da sociedade russa que estava em processo de



reconstrução.

Tomando como referência Lênin, na sua “Conferência dos Educadores Políticos”, publicizada

em 1920, esse educador considerava que todas as questões e problemas escolares deveriam

ser tratados de acordo com a política em geral e com os princípios de cunho social. Pistrak,

tomando como referência o pensamento de Lênin, acrescenta que sem teoria revolucionária

não poderia haver prática pedagógica revolucionária.

A Teoria Pedagógica Revolucionária, então priorizada, objetivava cumprir o papel de

construir uma nova instituição escolar, inteiramente, inovadora que se peculiarizava por

lançar mão de objetivos claros e precisos, visando à elevação do nível de consciência da

classe trabalhadora e, também, à formação de estudantes que se tornariam competentes,

lutadores, e capazes de modificar e promover transformações sociais. Nessa direção, não se

objetivava, apenas, corrigir antigas teorias, mas construir uma nova concepção, tanto no

âmbito teórico quanto no prático e institucional. Em síntese, deveria ser priorizada uma nova

“arma” para transformar a educação e a sociedade, “só agora essa teoria começa a surgir para

nós, no contexto de nossa prática guiada pelo marxismo. Aind'a não está escrita e, apenas,

começa a se fazer sentir” (PISTRAK, 1981, p. 27).

Esse teórico considerava que, antes de serem propostos ensinos, especificamente, para uma

disciplina, em particular, fazia-se necessário evidenciar que ela era importante e pertinente e,

posteriormente, levar em conta, as respostas dadas para se definir o que deveria ser ensinado

e, então, adentrar na questão dos métodos.

Para Pistrak, em sua concepção de educação, as atividades deveriam ser desenvolvidas nas

oficinas para criar nos alunos hábitos necessários ao trabalho e, principalmente, o

conhecimento das técnicas modernas e da organização do mundo do trabalho. Para ele, o

ensino médio deveria concentrar sua atenção na grande indústria, pois a escola é o locus da

capacitação humana, essa atividade profissional, então priorizada.

Segundo Pistrak, “será indispensável o mais íntimo contato entre a escola e a economia, se

quisermos ter homens que compreendam claramente os princípios de nossa obra construtiva,

participando ativamente em sua elaboração e assumindo-a como coisa sua, para que a

educação social seja efetiva e completa” (PISTRAK, 1981, p. 83).

É neste contexto que Pistrak definiu o saber lutar e saber construir como os dois



aprendizados principais que se deveriam esperar dos educandos, de modo que a escola do

trabalho desenvolvesse a importância da fundamental relação da escola com a realidade atual,

e a auto-organização dos estudantes.

Pistrak preocupava-se como a escola poderia ajudar a consolidar a Revolução Socialista. Para

se conseguir o objetivo que visava promover a transformação social era preciso formar os

alunos, não no futuro, mas já no presente. Assim, ele considerava que as crianças e jovens

tinham um papel de destaque na construção da nova sociedade socialista.

A concepção do educador em pauta contempla, também, a organização da escola, o material a

ser trabalhado com os estudantes, sendo que não se deveria restringir aos conteúdos

curriculares, contemplando, também, uma concepção social de educação, sendo que os

professores precisariam ser capacitados para uma nova educação, inteiramente, contrária à

concepção, privilegiada durante os trezentos anos dos Romanov no poder.

Se for considerado o conjunto de perniciosas marcas sociais, privilegiadas pelas escolas

capitalistas, que educavam as crianças de um modo abstrato e isolado, a proposta educacional

de Pistrak era, naquele contexto, bastante inovadora, pois, para ele, a educação socialista

deveria abrir espaço, contemplando a atividade laboral que capacitaria os estudantes para a

vida na fábrica e na sociedade, como cidadãos produtivos e capazes de promoverem suas

inserções sociais.

Segundo Pistrak, o trabalho nas oficinas constituía-se tanto como uma instrução/educação que

possibilitaria a interlocução entre a escola e o trabalho, quanto levaria os alunos a

compreenderem a realidade e a importância do trabalho.

Considerava-se que a capacitação dos alunos para o trabalho poderia possibilitar o sonho para

a construção de uma sociedade mais justa e igualitária que viabilizaria o fim das classes

sociais, a participação das massas na condução de um novo estado, controlado pelos

trabalhadores. Em síntese, o papel das escolas seria o de despertar a motivação dos estudantes

e prepará-los para se tornarem agentes, na condução/direção do Estado Operário. Contudo,

essa propositura só se concretizaria se eles fossem, devidamente, preparados, cativados e

interessados pelo estudo e mantivessem um vínculo profundo com as necessidades políticas,

econômicas e sociais do país.

Enfatiza-se que a educação russa, no período enfocado, levava em conta que o trabalho



aperfeiçoaria o homem, tornando-o disciplinado, organizado e responsável; além disso, a

atividade laboral elevaria o homem, proporcionando-lhe alegria e mesmo o trabalho manual,

de qualquer tipo, seria precioso como meio de educação (PISTRAK, 1981, p. 45).

Avalia-se que os trabalhos de cunho doméstico eram também importantes, pois educavam e

transmitiam às crianças e aos jovens hábitos socialmente necessários e úteis para o seu

aprendizado e o da sua família. Pistrak destacou, ainda, a relevância dos denominados

trabalhos de cunho social, tais como: limpeza de jardins e de espaços públicos; preservação

ambiental e cuidados com as hortas comunitárias, pois, por meio desses trabalhos, a escola

funcionaria como centro de formação sociocultural.

Não se pode deixar de reconhecer a importância das oficinas escolares, nas quais eram

construídos os fundamentos da denominada escola do trabalho, ou seja, a denominada Escola

Única do Trabalho, criada em 1918. E, nessa direção, as instituições escolares construíram os

mais diferentes tipos de oficina, que capacitavam os alunos tanto no que tange à concepção,

quanto no que se refere à prática, capacitando-os devidamente para ingressarem no mundo

laboral. E, nesse propósito, os jovens se tornariam capazes de construírem um novo mundo

para o país que se reformulava totalmente.

Em suma, segundo o educador em apreço, “tudo o que a oficina faz está a serviço do estudo

do trabalho e a oficina escolar não produz objetos, sem utilidade prática” (PISTRAK, 1981,

p.58). Assim, a instituição deveria se tornar uma oficina escolar especial para, depois, se

conformar como um estado de produção.

Para Pistrak (1981, p.33), “a escola sempre foi das classes dirigentes e, nesse momento, a

educação das massas visa consolidar as conquistas revolucionárias, o que significa conduzi-

las a entender seus interesses de classe.”

Para esse educador russo, o trabalho principal do professor e da escola deveria se consistir

como mola propulsora na melhoria crescente da agricultura, da economia rural e das

condições de vida do camponês, pois, nessa época, a Rússia era um país, no qual se

predominava, ainda, o campesinato. Assim, deveria, também, ser mostrada aos alunos a

importância da fábrica, devendo dela participarem, inclusive, das assembleias, das

cooperativas, dos clubes e das células do partido, ou seja, reivindicava-se a efetiva

participação política. Enfatiza-se que o trabalho nas oficinas deveria ser iniciado a partir do



sexto ano de escolaridade.

Em síntese, os estudantes deveriam aprender que, na União das Repúblicas Socialistas

Soviéticas (URSS), diferentemente, dos países capitalistas, o processo laboral seria inverso,

ou seja, “de baixo para cima”. Então, deveria se atrair o interesse e a responsabilidade das

massas operárias e, nesse propósito, se estimularia os alunos para o aprendizado e a busca de

soluções para os problemas econômicos e sociais, levando-se em conta a organização

científica do trabalho para se obter êxito e consolidar as conquistas da Revolução de 1917.

Embora a ciência fosse considerada importante para o teórico em questão, o objeto da

educação/ensino não se constituía como uma ciência pura, pois esse propósito estaria ligado

ao pesquisador, cabendo à instituição escolar, apenas, a compreensão de como esses

conhecimentos poderiam transformar a realidade de forma positiva.

Para Pistrak, a educação socialista deveria se nortear pelos seguintes princípios: relação com a

realidade; auto-organização dos alunos. Assim, o objetivo da escola seria o de possibilitar o

estudo e a análise da realidade que estava sendo vivenciada, penetrá-la e nela viver,

obviamente, dando o devido valor ao passado e tecendo perspectivas para o futuro.

Segundo Pistrak, o proletariado mundial se armava para a luta, o trabalhador russo deveria

segurar com um braço o fuzil que serviria para defender suas conquistas, ou seja, em última

análise, as conquistas da revolução mundial e, com o outro braço, segurava a foice e o martelo

que serviriam para a reconstrução, lenta e obstinada, do que foi destruído e, ainda, para a

edificação do que ainda nunca havia sido tentado (PISTRAK, 1981).

Pelo exposto, pode-se deduzir que a análise da realidade na Rússia e a auto-organização dos

alunos forjaram a peculiaridade e o caráter da escola soviética do trabalho, segundo a

concepção marxista, então privilegiada.

Em suma, no campo educacional, referente à realidade russa, após a Revolução, deveriam ser

destacados os Planos de Estudo e os denominados complexos.

Anteriormente, à deflagração da Revolução Russa, os pedagogos e psicólogos, baseados nos

princípios da Escola Nova europeia, contrapunham-se à elaboração de Planos/Programas

oficiais, obrigatórios, pois se acreditava que eles limitavam a autonomia e a criatividade dos

docentes. Tendo em vista esse questionamento, o Comissariado da Instrução Pública veiculou

os Programas-modelo para a Escola Soviética Russa que tinham um caráter indicativo, mas



não, obrigatório. E, dessa forma, era permitido às localidades a elaboração de seus próprios

programas, tendo em vista, suas realidades e necessidades.

Avaliando-se esses Programas, por um lado, eles, segundo Pistrak, eliminavam ideias falsas

que permeavam o pensamento dos professores; por outro lado, “a carência de um método

único, para todo o trabalho escolar, era pouco claras as relações que se estabeleciam entre eles

e os objetivos principais das escolas” (PISTRAK, 1981, p. 99).

Um pouco mais tarde, entretanto, foi construído e difundido o “Programa do Conselho de

Instrução Pública”, que introduziu, inicialmente, uma grande mudança revolucionária que

instituiu uma orientação, radicalmente, diferente. Assim, introduziu-se a exigência de se

cotejar e analisar a realidade, então, vivenciada selecionando-se os aspectos mais importantes

da concepção comunista. (Pistrak, p. 100). Sequencialmente, foram disponibilizados critérios

para a seleção das disciplinas, devendo ser ressaltada a sua relevância. Faz-se necessário,

reforçar a importância das “relações indispensáveis que unem todas as disciplinas escolares,

subordinando-as à finalidade social, proposta pela escola” (PISTRAK, 1981, p. 100).

Esclarece-se que esses programas “devem englobar toda vida escolar, formando um feixe das

diversas formas de atividade, ligadas entre si pelos objetivos gerais da Educação” (PISTRAK,

1981, p. 103). Esses programas deveriam se transformar em planos de vida para a formação

das crianças.

Adentrando-se no método que objetivava organizar o Programa de Ensino, ou seja, no

Complexo, pode-se afirmar que ele se constituía como um sistema, que era bastante

conhecido e difundido pelos pedagogos naquele contexto histórico.

O Complexo era considerado como um método que “nos leva a tomar um objeto e analisá-lo

do ponto de vista de uma disciplina qualquer, ou de um conjunto de disciplinas próximas”

(PISTRAK, 1981, p. 107). E, assim, a análise do Complexo ajuda na resolução do problema

metodológico, referente à seleção do objeto de análise que era determinado “ou por condições

fortuitas (preocupação acidental das crianças, ou presença de um certo objeto, de seu campo

visual) ou pelo método desta ou daquela disciplina, que leva à escolha de um determinado

objeto em um dado momento para fins de análise” (PISTRAK, 1981, p. 105). Essa escolha se

constituía como a única forma de se garantir o conhecimento marxista da realidade então

vivenciada.



Esclarece-se que o desenvolvimento do Complexo contempla os seguintes requisitos:

• Escolha do objeto do Complexo e a relação entre os complexos. Para o autor, “a

seleção do tema deve ser determinada, unicamente, pelas tendências do Programa Oficial”

(PISTRAK 1981, p. 110).

• A forma de estudar cada tema do Complexo deve contemplar de dois modos: como

um assunto preciso, delimitado, ou como um assunto principal, encadeado por múltiplas

relações e toda uma série de outros fenômenos, não menos importantes (PISTRAK, 1981,

p. 112).

• A organização do ensino, segundo o Sistema dos Complexos, “é o único sistema justo,

o único capaz de selecionar e de estudar as disciplinas do ensino, do ponto de vista

marxista” (PISTRAK, 1981, p. 114).

• A organização do trabalho dos alunos, para o estudo dos temas, conforme o Sistema

de Complexos. Para esse teórico, a organização das disciplinas só tem sentido e valor,

quando for compreendida pelos alunos, isto é, nessa perspectiva, de capacitar os alunos

para a análise da realidade social e financeira, lançando mão do método dialético.

Pode-se afirmar que o Sistema dos Complexos, assim chamado por Pistrak, na realidade, era

mais do que um método de ensino, pois compreendia a dimensão de estudo intimamente

ligada ao trabalho técnico, à auto-organização dos educandos, e ao trabalho social da escola.

Seu objetivo era o de organizar o ensino através de temas socialmente significativos,

educando, assim, os alunos para uma interpretação dialética da realidade atual. Para Pistrak, o

exposto não só era possível e necessário se encontrassem formas de substituir o ensino livre e

conteudista por um ensino voltado e preocupado com o estudo da realidade e com sua

transformação.

Finalmente, neste trabalho, deve-se fazer referência ao processo de auto-organização dos

alunos. Para esse teórico, a auto-organização dos alunos estava relacionada à participação

efetiva das “massas”, na organização do Estado Soviético, que deveria envolver a sua

participação na organização do Estado, através de seu envolvimento direto, baseado na

iniciativa pessoal.

No âmbito escolar, deveria e precisaria ocorrer o mesmo, o que diferenciava, grandemente, a

Escola Única Soviética das escolas burguesas e capitalistas.



Assim, na medida em que a escola passasse a assumir a lógica da vida, e não apenas uma

preparação teórica, seria preciso romper com a pedagogia da palavra centrada no discurso e

no repasse de conteúdos (saliva e giz) e passar a uma pedagogia da ação. Na escola do

trabalho as crianças e os jovens se educavam produzindo objetos materiais úteis, prestando

serviços necessários à coletividade.

Portanto, Pistrak explicitava que quem deveria construir a nova escola são os educadores,

junto com os educandos e suas comunidades. Por isso, os educadores não poderiam ser

tratados como meros executores ou seguidores de manuais simplificados. Deveriam ser

estimulados e preparados para dominar as teorias pedagógicas, que os permitiriam refletir

sobre a prática e tomar decisões próprias, construindo e reconstruindo práticas e métodos de

educação.

III Conclusão

Considera-se que, apesar das críticas feitas por alguns teóricos, Pistrak, indubitavelmente,

obteve êxito no campo educacional, na Rússia pós-revolucionária.

Justifica-se esse posicionamento, sobretudo, se considerando o contexto histórico por ele

vivenciado que, por um lado, eram privilegiados preceitos burgueses, vinculados à Escola

Nova europeia e, por outro, os alunos que, em decorrência das duas hecatombes então

ocorridas, ou seja, a Primeira Guerra Mundial e Revolução Russa de 1917, que levaram

muitos jovens e crianças órfãos a se dedicarem à criminalidade.

E, levando-se em conta essa realidade, o trabalho realizado por esse educador foi,

indubitavelmente, relevante, sendo, contudo, obscurecido tanto pelos excelentes resultados

obtidos por Anton Makarenko, nas Colônias de Maksin Górki e a de Dzerjinski, quanto por

ter tido atritos com Stalin.

Ressalta-se, todavia, que seu trabalho educacional, atendeu, de modo contextualizado, às

necessidades, demandadas pela Rússia e, posteriormente, pela União das Repúblicas

Socialistas Soviéticas (URSS), nos campos social, político e educacional.

Deve-se, sobretudo, enfatizar a importância do denominado Método dos Complexos,

reconhecido, por grande parte dos teóricos e educadores, como eficiente, na medida em que

atendia às necessidades educacionais do cenário, então vivenciado e, também, tendo todas



condições objetivas para ser utilizado, com sucesso, na educação contemporânea.

Finalmente, considera-se importante, ressaltar o posicionamento desse educador russo, pelo

qual a instituição escolar, não se constitui, apenas, como o locus do ensino, da veiculação e

assimilação dos conteúdos programáticos, por mais eficientes que eles possam se tornar.

E, nessa perspectiva, torna-se necessário, que a escola avance em direção a uma educação

mais ampla, que contemple as diferentes dimensões da formação humana (PISTRAK, 1981).

Assim, deve ser priorizada uma educação de cunho omnilateral que possibilite aos alunos, por

um lado, a compreensão e intervenção crítica e deliberada no contexto político e econômico e,

por outro lado, possibilite a eles, suas inserções social e laboral.
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