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RESUMO 
A concepção marxista de educação  tem seus primeiros elementos nos escritos de Marx e Engels,  tendo 
formulações  mais  concisas  a  partir  da  Revolução  de  Outubro,  por  diferentes  teóricos  marxistas.  A 
elaboração  teórica  e  prática  de  uma  Pedagogia  Socialista  motivaram,  e  ainda  motivam,  diversos 
movimentos  sociais,  organizações  políticas  e  profissionais  da  educação,  de  tal  modo  que  podemos 
identificar  algumas  de  suas  matrizes  na  perspectiva  emancipatória  de  educação  de  movimentos 
vinculados  à  Educação  Popular,  o  Movimento  Sem  Terra  e  em  alguns  princípios  teórico‐práticos  da 
Educação do Campo. A Educação do Campo constitui um  fenômeno na educação brasileira, organizado 
por  trabalhadores do  campo e  suas  instituições, objetivando pleitear políticas públicas de educação de 
acordo com seus interesses sociais. Tem sua origem ao final da década de 1990 a partir do I Encontro de 
Educadores  e  Educadoras  da  Reforma  Agrária  (I  ENERA),  em  1997,  organizado  pelo  MST  e  outras 
entidades.   A presença da  influência da Pedagogia Socialista na  concepção de Educação do Campo é o 
incentivo para a proposição desse  trabalho, que objetiva apresentar alguns elementos dessa pedagogia 
presentes nas proposições teórico‐práticas da Educação do Campo. Para isso trago autores que ajudam a 
entender  como Marx e Engels expressaram  conceitualmente a educação numa  sociedade  socialista;  as 
elaborações  teóricas  de  educadores  soviéticos  para  a  práxis  de  uma  educação  socialista;  e  as 
contribuições de Antônio Gramsci. O texto representa um exercício inicial nessa discussão entre Educação 
do Campo e Pedagogia Socialista, a fim de perceber como a Educação do Campo tem se estruturado como 
um movimento que anseia por outro projeto de sociedade, de campo e de  relação cidade e campo. As 
leituras iniciais apontam para algumas contribuições, tais como: combinação da educação com a produção 
material; educação para assegurar o desenvolvimento  integral da personalidade; o papel do coletivo no 
processo educacional. 
 
Palavras‐chaves:  teoria marxista;  trabalho  como  princípio  educativo,  Educação  do  Campo,  educação  e 
ensino. 
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Resumo: A concepção marxista de educação tem seus primeiros elementos nos escritos 
de Marx e Engels, tendo formulações mais concisas a partir da Revolução de Outubro, 
por diferentes teóricos marxistas. A elaboração teórica e prática de uma Pedagogia 
Socialista motivaram, e ainda motivam, diversos movimentos sociais, organizações 
políticas e profissionais da educação, de tal modo que podemos identificar algumas de 
suas matrizes na perspectiva emancipatória de educação de movimentos vinculados à 
Educação Popular, o Movimento Sem Terra e em alguns princípios teórico-práticos da 
Educação do Campo. A Educação do Campo constitui um fenômeno na educação 
brasileira, organizado por trabalhadores do campo e suas instituições, objetivando 
pleitear políticas públicas de educação de acordo com seus interesses sociais. Tem sua 
origem ao final da década de 1990 a partir do I Encontro de Educadores e Educadoras 
da Reforma Agrária (I ENERA), em 1997, organizado pelo MST e outras entidades.  A 
presença da influência da Pedagogia Socialista na concepção de Educação do Campo é 
o incentivo para a proposição desse trabalho, que objetiva apresentar alguns elementos 
dessa pedagogia presentes nas proposições teórico-práticas da Educação do Campo. 
Para isso trago autores que ajudam a entender como Marx e Engels expressaram 
conceitualmente a educação numa sociedade socialista; as elaborações teóricas de 
educadores soviéticos para a práxis de uma educação socialista; e as contribuições de 
Antônio Gramsci. O texto representa um exercício inicial nessa discussão entre 
Educação do Campo e Pedagogia Socialista, a fim de perceber como a Educação do 
Campo tem se estruturado como um movimento que anseia por outro projeto de 
sociedade, de campo e de relação cidade e campo. As leituras iniciais apontam para 
algumas contribuições, tais como: combinação da educação com a produção material; 
educação para assegurar o desenvolvimento integral da personalidade; o papel do 
coletivo no processo educacional. 

Palavras-chaves: teoria marxista; trabalho como princípio educativo, Educação do 

Campo, educação e ensino. 

Introdução 

A pedagogia socialista constitui uma elaboração teórica e prática que sempre esteve 

organicamente vinculada às experiências de luta social e política, contribuindo para 

concepções diferenciadas de formação humana ante a concepção hegemônica do capital, 
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que impõe aos homens a forma mercadoria como referencia para construção de sua 

subjetividade e materialidade histórica (CIAVATTA e LOBO, 2012). Essa pedagogia se 

constrói dialeticamente a partir de experiências concretas de formação humana no 

âmbito de processos revolucionários. Nesse artigo abordaremos algumas concepções e 

experiências presentes nessa pedagogia, a fim de inferir em que aspectos essa têm 

influenciado no debate teórico e prático da Educação do Campo, em especial, na 

organização do trabalho pedagógico de suas escolas, tal como iremos discorrer. 

 A Educação do Campo é um fenômeno educacional organizado por 

trabalhadores do campo e suas instituições, objetivando pleitear políticas públicas de 

educação de acordo com seus interesses sociais. Tem se caracterizado como um 

movimento “de conteúdo político, gnoseológico e pedagógico” (MUNARIM, 2008, p. 

1), que abriga coletivos ligados às questões agrárias. Sua origem é marcada pelo I 

Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), ocorrido em 

1997, organizado pelo MST e outras entidades. Esse evento foi significativo, pois a 

partir dele se organizou junto com o MST um grupo de trabalho envolvendo diversas 

entidades3, em especial docentes de universidades públicas, em apoio a Reforma 

Agraria que contribuiu para articulação e criação do PRONERA em 1998. 

 O PRONERA se caracterizou como uma mola propulsora de experiências 

educativas no âmbito da educação de jovens e adultos, seu principal foco de atuação, 

mas também em outras modalidades como ensino médio profissional, ensino superior e 

pós-graduação e o curso Residência Agrária4, para formação de técnicos agrícolas. A 

organização e gestão de projetos nesse programa foram desenvolvidas com base na 

gestão colegiada, participativa e democrática.  Outros programas também foram criados 

tais como o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do 

Campo de 2007 (PROCAMPO) e o Programa Nacional de Educação do Campo de 2010 

(PRONACAMPO). 

 É importante destacar que nas ações desses programas, em especial do 

PRONERA foram experimentadas práticas educativas, de formação e de ensino-

                                                            
3 O I ENERA foi organizado pelo MST em parceria com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Organização das Nações Unidas para a 
Educação, Ciência e Cultura (Unesco) e Universidade de Brasília (UnB). A UnB levou ao III Fórum das 
Instituições de Ensino Superior em Apoio a Reforma Agrária, em 1997, a demanda de construção de um 
programa de educação de jovens e adultos para beneficiar os assentados da Reforma Agrária. O 
PRONERA é então gestado e lançado em 1998. 
4 Os cursos do Residência Agrária objetivam formar técnicos para atuar na assistência técnica, social e 
ambiental junto a assentamentos de reforma agrária e agricultura familiar.  



aprendizagem que constituem possibilidades de organização do trabalho escolar e 

constituem um referencial teórico-metodológico para o projeto de escola do campo.   

Diferentes experiências pedagógicas foram introduzidas e re-inventadas nas 

ações desses programas. Todavia, essas práticas são carregadas de intencionalidade 

política, de história e trajetórias dentro de outros movimentos e experiências que 

antecederam a Educação do Campo, como a Educação Popular e Comunitária, escolas e 

projetos tocados pelos anarquistas, a Educação Popular e a Pedagogia Socialista. Esta 

última tanto pela influencia teórica como pela prática desenvolvida na União Soviética e 

em outros países. Assim, a Educação do Campo constitui em um movimento que 

carrega essas matrizes em virtude de sua intencionalidade, que é a transformação da 

sociedade e de um projeto de campo. Projeto esse que se opõe ao modelo capitalista do 

agronegócio (agro+negócio), e afirma o paradigma da agricultura (agri+cultura) 

camponesa pelo seu potencial na produção diversificada de alimentos e pelo uso 

múltiplo de recursos naturais.  

 Nesse texto objetivamos apresentar algumas aproximações entre a pedagogia 

socialista e a Educação do Campo. Para isso realizaremos uma breve discussão teórica 

sobre educação dentro da teoria marxista; apresentaremos como os educadores 

concebem a organização do trabalho pedagógico na pedagogia socialista; e por ultimo 

apontaremos como o movimento da educação do campo tem incorporado essa matriz 

teórica e prática em suas proposições e ações educativas. 

  

A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO NA TEORIA MARXISTA 

 

 Marx e Engels não dedicaram nenhuma obra específica para discutir a educação 

e o ensino, mas suas referências a essas questões aparecem separadas ao longo de suas 

obras, tanto nos escritos da juventude quanto da maturidade. Essas menções não são 

suficientes para se afirmar que ali estão impressas proposições de uma teoria 

pedagógica ou de um sistema pedagógico completo e elaborado.  

Contudo, também não se pode dizer que essas menções são meras referências 

sem relevância teórica, pois é na crítica das teorizações e práticas burguesas, das várias 

matrizes do socialismo e do modo capitalista de produção que a problemática da 

educação deve ser colocada. Lombardi (2005) defende que Marx e Engels nos ajudam a 

pensar a educação, pois ao propor a “superação da dicotomia entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, entre o pensar e fazer, entre teoria e prática” remete a defesa de 



uma formação “integral, politécnica, centrada nos conteúdos e que está para além do 

capital” (p. 7). Formação essa posteriormente elaborada e aprofundada por outros 

autores marxistas. Ferge (1993) elege quatro principais componentes da teoria marxista 

para a educação, sendo eles: 

1. Educação pública gratuita, compulsória e uniforme para todas as crianças, 
que assegure a abolição dos monopólios culturais ou do conhecimento e das 
formas privilegiadas de instrução (...)  
2. A combinação da educação com a produção material (...) 
3. A educação tem de assegurar o desenvolvimento integral da personalidade 
(...) 
4. À comunidade é atribuído um novo e considerável papel no processo 
educacional, que transforma as relações entre os grupos dentro da escola (...) 
(FERGE, 1993, p. 199/200) 

 

Educação pública gratuita, compulsória e igual para todos. 

 Este talvez seja o preceito mais básico defendido pelo marxismo, presente no 

Manifesto do Partido Comunista, 1848, entre as dez medidas orientadas a classe 

proletária para se colocar prática com a tomada de poder. Assim os autores a expressam: 

“10 – Educação pública e gratuita a todas as crianças e abolição do trabalho das crianças 

nas fábricas, tal como é praticado hoje. Combinação da educação com a produção 

material, etc.” (MARX e ENGELS, 1982, p. 37). 

 O propósito dessa educação é assegurar a abolição dos monopólios culturais, do 

conhecimento e das formas privilegiadas de instrução, com o objetivo inicial de evitar 

que as más condições de vida da classe proletária prejudicasse o desenvolvimento das 

crianças. Para o alcance de uma sociedade desprovida de relações de dominação, em 

que todos os cidadãos sejam realmente iguais, em termos de direito e liberdade, é 

fundamental que as necessidades culturais, científicas e técnicas sejam proporcionadas a 

todos os cidadãos e que estes possam contribuir na marcha histórica para a construção 

de uma nova sociedade (comunista) e de um novo homem.   

Lombardi (2005) afirma que essas ideias podem ser percebidas diante das 

profundas críticas de Marx e Engels a economia e ao ensino burguês, pois sabiam que o 

Estado de classes estava intimamente ligado ao ensino de classes. Estes, contudo, não 

desprezam as conquistas teóricas e práticas da burguesia para a educação, como a 

universalidade, laicidade, estatalidade, gratuidade, renovação cultural e primazia do 

trabalho. Parafraseando Manacorda (1989, p. 296), Lombardi (p. 11) continua 

afirmando que “com o trabalho produtivo, a educação deveria possibilitar o acesso aos 



conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade, em seus aspectos 

filosófico, científico, literário, intelectual, moral, físico, industrial e cívico”. Esses 

conhecimentos não podem ser privilégio de uma determinada classe, mas disponível em 

sistema de igualdade para todos. Para os autores a educação é vista como um principal 

instrumento de desalienação da classe trabalhadora e uma ferramenta de formação para 

a consolidação de um processo revolucionário.  

Na experiência da Revolução de Outubro muitos desses princípios estavam 

presentes, em especial no Programa do Partido Comunista da Rússia de 19195. 

 

Combinação da educação com a produção material 

                                                            
5 Devido sua importância inserimos aqui o trecho do programa referente à educação: “No campo da 
instrução pública, o PCR se dá como tarefa concluir a obra iniciada pela revolução de Outubro de 1917 – 
transformar a escola de um instrumento de dominação de classe nas mãos da burguesia em instrumento de 
destruição dessa dominação, assim como liquidar inteiramente a divisão da sociedade em classes.  
No período da ditadura do proletariado, ou seja, no período em que são preparadas as condições que 
permitirão a realização total do comunismo, a escola não deve simplesmente se contentar em transmitir os 
princípios do comunismo em geral, mais ela deve ainda transmitir ao nível ideológico, organizacional e 
educativo a influência do proletariado sobre as camadas semiproletárias ou não proletárias das massas 
ativas, para educar uma geração que seja capaz no final das contas de edificar o comunismo. A tarefa 
seguinte nesse processo consiste atualmente em perseguir o desenvolvimento dos fundamentos da 
instituição escolar e cultural que o Estado soviético criou:  
1. Instituir a instrução gratuita e obrigatória, geral e politécnica (ensino da teoria e da prática dos 
principais ramos da produção), para as crianças de ambos os sexos até os 16 anos.  
2. Criar uma rede de instituições pré-escolares: creches, jardins de infância, abrigos para crianças que 
aperfeiçoem a educação social e facilitem a emancipação da mulher.  
3. Realizar totalmente os princípios da escola única do trabalho, liberando o ensino da língua materna; o 
ensino deve ser dado igualmente às crianças de ambos os sexos; é preciso criar uma escola absolutamente 
laica, ou seja, livre de toda influência religiosa, onde ocorra uma ligação estreita entre ensino e trabalho 
social produtivo e que garanta a marca da universalidade aos membros da sociedade comunista.  
4. Fazer emergir novos quadros [trabalhadores, operários] que trabalhem no campo da educação e sejam 
instruídos segundo as ideias do comunismo.  
5. Incitar a população trabalhadora a participar ativamente da instrução pública (desenvolvimento dos 
“conselhos de educação pública”, mobilização dos indivíduos que sabem ler e escrever, etc.). 
6. Garantir a todos os alunos a alimentação, os uniformes e os materiais escolares às custas do Estado.  
7. O Estado deve incentivar firmemente os operários e os membros do campesinato que queiram se 
formar por si sós (criar uma rede de instituições de ensino pós-escolares, de bibliotecas, de escolas para 
adultos, casas e universidades do povo, cursos, conferências, cinemas, casas de leitura).  
8. Desenvolver amplamente a formação profissional para as pessoas com idade acima de 17 anos, 
necessariamente ligada aos conhecimentos politécnicos.  
9. Abrir os anfiteatros das universidades a todos aqueles que têm o desejo de aprender qualquer coisa, e 
em primeiro lugar os trabalhadores, permitindo a todos que têm capacidade o acesso ao ensino 
universitário. Abolir todas as barreiras artificiais entre as novas forças científicas e a cátedra; assegurar a 
manutenção material àqueles que estudam para dar aos proletários e aos membros do campesinato a 
possibilidade real de frequentar a universidade.  
10. Do mesmo modo, devem ser acessíveis aos trabalhadores todos os tesouros artísticos que foram 
criados graças à exploração do seu trabalho, e se encontravam até o presente momento à disposição ex-
clusiva dos exploradores.  
11. Desenvolver ampla propaganda das ideias comunistas e utilizar o aparelho e os meios do Estado para 
este fim. (Apud Dietrich, 1973, p.214-215) 



Vale destacar que no bojo das críticas à educação burguesa de Marx e Engels 

está uma temática importante que é a divisão do trabalho e seus efeitos. O processo de 

implantação do modo de produção capitalista estabelece uma divisão radical entre os 

tipos de atividade e os tipos de aprendizagem, que se estende em uma divisão social e 

técnica interferindo no desenvolvimento do indivíduo constituindo o ponto chave que 

produz a exploração dos trabalhadores. Historicamente a divisão do trabalho é exigida 

pelo processo do trabalho manufatureiro e industrial (LOMBARDI, 2011). O capital 

toma como sua propriedade a ciência e os conhecimentos que antes residiam no 

trabalhador, tal como afirma Engels (1969) “vigiar máquinas, reatar fios quebrados, não 

são atividades que exigem do operário um esforço de pensamento mas, além disso, 

impedem-no de ocupar o espírito com outros pensamentos”. Contudo é sabido que com 

o desenvolvimento do maquinismo a ciência e a técnica incorporam a máquina, o 

desenvolvimento desta introduz varias exigências de qualificação da força de trabalho 

trazendo consigo a aparição e consolidação do sistema escolar institucionalizado. É 

compreensível que o desenvolvimento do maquinismo faz afetar mais a força de 

trabalho do que a capacidade criadora do homem (LOMBARDI, 2011). 

O desenvolvimento do capitalismo repercutiu em novas exigências para a 

educação, das quais o marxismo não descarta. A crítica à educação está na sua 

organização e relação com o trabalho, e por isso a preocupação em introduzir a união do 

trabalho manual ao intelectual buscando, assim, uma educação politécnica, que leve a 

formação omnilateral6 em seu aspecto mental, físico e técnico adequado à idade das 

crianças. Segundo Lombardi (2005) essa formação omnilateral constitui a centralidade 

dialética do trabalho como princípio educativo em oposição à unilateralidade da 

educação burguesa. A transformação da educação requer uma transformação no modo 

de produzir dos homens, isto é, quando ocorrer também mudanças na divisão social do 

trabalho, diminuindo a distância entre trabalho manual e intelectual e aproximando a 

ciência da produção. 

 Com a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, a demanda por uma proposta 

teórica e prática para a educação socialista se torna concreta. No período que antecede a 

                                                            
6 Omnilateral é um termo do latim que significa “todos os lados e dimensões”. A educação omnilateral 
tem como sentido uma formação humana que visa contar com todas as dimensões que constituem a 
especificidade do ser humano e as condições subjetivas e objetivas para seu desenvolvimento histórico. 
Dimensões essas que envolvem sua vida corpórea material, seu desenvolvimento intelectual, cultural, 
educacional, psicossocial, afetivo, estético e lúdico (FRIGOTTO, 2012). 



tomada de poder pelos Bolcheviques, Lenin e Krupskaia se preocupam com a questão 

da educação política para as massas. Lenin, em especial, tinha plena consciência de que 

a educação tinha um caráter muito mais amplo do que a escolarização, ressaltando que a 

política através de suas relações, mediações e imbricações projetavam a educação. 

Expressa esse entendimento ao afirmar que “os problemas da educação não se esgotam 

com os da escola; a educação de modo algum se limita à escola”. (Lenin [Escrito em 

fins de 1897. Publicado pela primeira vez em 1898 na coletânea intitulada Estudos e 

artigos econômicos]11, 1977, p.231, aput OYAMA, 2014, p. 53). Para ele era 

fundamental que toda organização da instrução estivesse impregnada do espírito da luta 

de classe, pela supressão das classes e superação de toda forma de exploração do 

homem pelo homem. 

Com a tomada de poder a luta é pela eliminação dos vestígios czaristas e da 

burguesia. No tocante a educação Krupskaia e demais educadores soviéticos, como 

Blonskii, Pistrak e Makarenko, se mobilizam para elaborar uma educação socialista 

sobre os preceitos marxistas, de formação para o trabalho e omnilateral. Em 1919 o 

Programa do Partido Comunista da Rússia mencionava a necessidade de se instituir 

escolas politécnicas, de centros de formação profissional e de uma perspectiva 

omnilateral para a educação. A formação para o trabalho fora um debate recorrente nas 

propostas educacionais dos autores citados e nas experiências de algumas escolas, tais 

como a de Pistrak. Segundo Lombardi (2005, p. 27) “a relação entre escola e a classe 

social, o trabalho, dominou a preocupação de todos os educadores socialistas que não 

desprezam conquistas como as da Escola Nova”. 

Nadja Konstantinovna Krupskaia (1869-1939), esposa de Lenin, conjugou as 

atividades da militância com estudo profundo e rigoroso de obras pedagógicas de 

autores liberais e socialistas. Após a Revolução elaborou o primeiro plano de educação 

da união soviética. Em seus Materiais para a revisão do programa de partido, em abril 

de 1917, ela diferenciava os sentidos dos termos instrução profissional e politécnica:  

Em vez de “instrução profissional” é preciso dizer “instrução politécnica”. O 
fim da escola é a formação não de limitados especialistas, mas de homens 
que sejam capazes de qualquer trabalho. Marx sublinha sempre e 
expressamente a necessidade de uma instrução politécnica, que é também de 
grande importância para formação geral; o conceito de “politécnico” abrange 
a instrução quer no trabalho agrícola, quer no trabalho técnico e artístico-
artesanal; o conhecimento prático dos diversos ramos serve também para o 
desenvolvimento físico omnilateral e para a formação de capacidades de 
trabalho universais (...). (Krupskaia, aput MANACORDA, 1989, p. 314). 



A instituição da Escola Única do Trabalho era o princípio idealizado por Lenin e 

Krupskaia que deveria orientar todo o desenvolvimento do sistema educacional da 

União Soviética. O ensino politécnico tinha como premissa e objetivo: o estudo, o 

entendimento e vivência dos vários ramos da produção compreendendo que a produção 

é altamente integrada e organizada. Para Krupskaia o conhecimento politécnico é aquele 

em que os alunos compreendam o conjunto da produção; os princípios e a natureza do 

processo técnico; que tenham conhecimento generalizado dos mecanismos técnicos 

envolvidos; e da integração do trabalho em sua totalidade (OYAMA, 2014).  

Moisey M. Pistrak, professor e militante socialista, foi um dos líderes ativos das 

primeiras décadas de construção da escola soviética e da pedagogia marxista da URSS. 

Dirigiu por cinco anos a Escola Comuna do NarKomPros (Comissariado Nacional da 

Educação), Escola Lepeshinskiy, conduzindo uma experiência significativa de educação 

e escola tendo em vista as necessidades de construir uma pedagogia socialista e eliminar 

os vestígios burgueses de educação. Em seu livro Fundamentos da Escola do Trabalho 

expressa os aspectos centrais da pedagogia socialista, tais como: a relação entre escola e 

trabalho, a proposta de auto-organização dos estudantes, e a organização do ensino. No 

livro A Escola-Comuna reúne reflexões da experiência educativa dos pioneiros da 

Revolução Russa, em que fornece pistas sobre o papel da escola na formação de 

crianças e jovens e sua transformação na forma e conteúdo quando orientada pelos 

interesses e objetivos da classe trabalhadora, isto é, formar lutadores e construtores de 

uma nova sociedade. 

Um importante intelectual que acrescenta nessa discussão da relação entre 

trabalho e educação é o italiano Antonio Gramsci que, apesar de não está inserido na 

experiência viva da construção de uma sociedade socialista, tal como os educadores 

soviéticos, elaborou importantes contribuições para uma teoria da educação socialista. 

Segundo Ramos (2012), a escola em Gramsci tem como propósito superar a divisão 

entre trabalho manual e trabalho intelectual, cultura geral e cultura técnica estabelecida 

pela sociedade de classes. Para superar essa divisão, Gramsci propõe uma:  

 

Escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que tempere 
equilibradamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar 
manualmente (técnica, industrialmente) com o desenvolvimento das 
capacidades intelectuais. Deste tipo de escola única, através de experiências 
repetidas de orientação profissional, o aluno passará para uma das escolas 



especializadas ou para o trabalho produtivo (C. 1975, 1531 aput NOSELLA, 
2004, p. 167 e 168) 

 

A Escola Única em Gramsci não é profissionalizante, mas uma escola que possa 

inserir os jovens na atividade social e em sua fase final prepara-los para uma posterior 

especialização seja de caráter científico ou prático produtivo. Em seus escritos 

encontramos o significado de trabalho como princípio educativo, que por ser uma 

categoria ontológica nos permite compreender a produção cultural, científica e material 

dos homens em resposta às suas necessidades. Por isso defende que a escola deve 

oferecer as matrizes do pensamento para se compreender o mundo, as condições 

concretas cujo eixo está no trabalho e assim, desenvolver um papel contra hegemônico, 

isto é, que elimine a hegemonia capitalista no meio educacional e possibilite a formação 

de operários qualificados e capazes de se tornarem dirigentes da classe trabalhadora. 

Segundo Sabóia (1990) a escola para Gramsci tem como tarefa promover uma “reforma 

intelectual e moral e seja possível atingir o alvo que é tirar o homem de sua condição de 

"homem-massa", transformando-o em "homem liberto"; no "homem catártico"” (p. 56). 

Educação e trabalho como princípio educativo para assegurar o desenvolvimento 

integral da personalidade e da coletividade 

 Conforme Ferge (1993) a partir do momento que a educação promove a 

reaproximação da ciência com a produção possibilita a formação do ser humano num 

sentido mais completo, com potencialidades a serem reveladas e desenvolvidas. Tendo 

em vista que o principal postulado do socialismo é chegar numa sociedade sem classes, 

em que os homens sejam livres de condições opressoras, este propósito só é possível 

quando a emancipação dos indivíduos alcançasse todos os níveis, entre eles, o da 

consciência. Nesse sentido a educação assume um caráter transformador, pois é com a 

educação, a ciência e a extensão do conhecimento e o desenvolvimento da razão que é 

possível alcançar tal objetivo.  

 Contudo, conforme lembra Lombardi (2011) a realização desse objetivo exige, 

entre outras coisas, a transformação da divisão social do trabalho, pois através de sua 

transformação se consegue não só a emancipação social, mas também, a emancipação 

humana. Novamente cabe aqui a centralidade do trabalho como princípio educativo, 

responsável pela formação do homem enquanto ser social, pois a partir do momento que 



este busca resposta através de suas atividades, reorganiza suas ideias e transforma sua 

consciência. De acordo com Costa (2011) aput Silvia et al (2010) o ato do trabalho 

como atividade teleologicamente orientada é um ato intencional que o ser social 

desenvolve, pois é através dessa atividade que se dá o crescimento e avanço da 

sociedade em que o homem desenvolve e transforma os meios de produção.  

 Essa transformação necessária no sujeito requer mudanças no desenvolvimento 

das forças produtivas materiais, pois a vida material é de suma importância para a 

constituição do homem enquanto ser social. Tendo em vista esses elementos, no 

prefácio à “Contribuição à crítica a Economia Política”, de 1859, Marx assim escreve 

sobre o ser social: 

Na produção social da sua vida, os homens constroem determinadas relações 
necessárias e independentes de sua vontade, relações de produção que 
correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento das suas forças 
produtivas materiais (...). O modo de produção da vida material condiciona o 
processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do 
homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que 
determina a sua consciência. (1982, p. 301) 

A partir desse trecho podemos interpretar que é no processo de questionamento e 

transformação das relações de produção, da divisão social do trabalho que se opera no 

processo da vida social e, de certa forma, na consciência do homem. Para promover a 

emancipação social e do homem, resultando assim em um novo homem, Gramsci 

(1980) afirma a necessidade de reforma intelectual e moral para a qual se deve também 

promover uma reforma econômica. “(...) O programa de reforma econômica é 

exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda reforma intelectual e 

moral” (p. 9, aput SABÓIA, 2010, p. 51). 

Esse movimento de questionamento, transformação das relações de produção, 

emancipação e formação de um novo homem tem na educação lugar importante para 

seu desenvolvimento. Na literatura marxista o novo homem deve estar preparado para a 

transição do socialismo para comunismo e, para isso, é indispensável que este tenha 

consciência solidária, espirito de coletividade, criticidade e competência técnica e 

organizacional. 

Na experiência do socialismo na URSS a questão do desenvolvimento da 

personalidade das crianças e jovens tinha como finalidade preparar um novo homem 

para a sociedade socialista, sem classes. Segundo OYAMA (2014) os trabalhos de 



Krupskaia, e seus companheiros do NarKomPros, sobre os conteúdos e métodos de 

ensino tiveram o intuito de influir no alunos a capacidade de pensar por eles mesmos, 

com capacidade crítica e reflexiva; de trabalhar coletivamente estimulando sua 

capacidade de tomar inciativa. 

Outro personagem significativo na idealização da Pedagogia Socialista foi Anton 

Semionovjch Makarenko (1888 - 1939) que elaborou uma pedagogia original realizada 

principalmente pela conexão entre instrução e trabalho produtivo, valoração dos 

sentimentos e ênfase na autoridade no “coletivo” para a participação comum de todos os 

cidadãos nas decisões da instituição. Para ele a educação se constrói na coletividade, na 

vida e no trabalho coletivo; o processo educativo é feito pelo coletivo e não apenas pelo 

sujeito individual, na figura do educador. Portanto qualquer aproximação atuais com as 

pedagogias burguesas que enfatizam o individual, o subjetivo devem ser descartadas 

(LOMBARDI, 2005). Conforme Manacorda (1989) na pedagogia de Makarenko o 

trabalho, a alegria e a felicidade eram os princípios e os fins de sua proposta, tendo seu 

programa educacional a constante referência do industrialismo e socialismo do qual 

interpreta dentro da tradição socialista.  

Pistrak (2011) defende que o trabalho na escola deve “estar ligado ao trabalho 

social, à produção real, a uma atividade concreta, socialmente útil (...)” (p. 30). Para 

tanto o autor enfatiza o Estudo da Realidade como um objetivo fundamental da escola, 

pois essa não pode estar desvinculada das transformações sociais, tecnológicas e 

econômicas.  

“Estuda-se a realidade atual pelo conhecimento dos fenômenos e dos objetos 
em suas relações recíprocas, estudando-se cada objeto e cada fenômeno de 
pontos de vistas diferentes. O estudo deve mostrar as relações recíprocas 
existentes entre os aspectos diferentes das coisas, esclarecendo-se a 
transformação de certos fenômenos em outros, ou seja, o estudo da realidade 
atual deve utilizar o método dialético. Apenas um conhecimento da realidade 
atual desse tipo é um conhecimento marxista”. (idem, p. 107). 

Portanto cabe a escola, de forma organizada, uma revisão contínua do próprio 

objeto de ensino e dos programas de estudos necessários para a compreensão da 

realidade. Para essa finalidade, os educadores soviéticos propõe a organização do 

trabalho escolar através do Sistema de Complexos, estratégia possível para a 

organização do ensino e trabalho dos conteúdos numa perspectiva dialética. Na prática 

significa conduzir o conhecimento através de um objeto (tema) num elo de relações com 



as diferentes disciplinas escolares, de modo que o conhecimento é trabalhado de forma 

integrativa, interdisciplinar e problematizadora, tendo em vista as questões do trabalho, 

da vida e do mundo.  

Outro aspecto presente nos textos de Pistrak, Makarenko e Shulgin7 é a 

introdução de princípios da auto-organização, do trabalho coletivo e comunitário para a 

eliminação de valores burgueses, tais como a individualidade e a competitividade, 

visando à formação de um homem coletivo, solidário e ativo socialmente. 

Segundo Caldart (2011), para Pistrak a auto-organização das crianças e jovens 

era vista como uma atividade engajada, como ocupação de quem está encarregado de 

responsabilidades sentidas e compreendidas, já que o objetivo pedagógico desta 

cooperação infantil consciente era educar para a participação social igualmente 

consciente e ativa. Em Shulgin (2009) há também a ênfase no papel do professor nesse 

processo, que requer ser um professor-construtor cientificamente formado e militante, 

além de ressaltar que a educação está para além dos muros da escola. Reafirma a 

necessidade de nova organização para escola: 

No lugar de escolas solitárias – um sistema de escolas, no lugar do trabalho 
individual do professor – o trabalho coletivo de professores de uma série de 
escolas, no lugar de quatro paredes monásticas, atrás das quais se oculta a 
escola – instrução da escola na atualidade ampla, no lugar de crianças sem 
direitos – crianças edificadoras. (p. 25) 

 Em corroboração a essas ideias o programa educacional de Makarenko incluía 

princípios democráticos, “como a decisão coletiva em oposição ao governo individual, a 

autonomia dos departamentos em lugar da centralização estreita, a eleição do líder de 

cada departamento pela assembleia geral, não pela administração” (LOMBARDI, 2005, 

p. 29). A educação soviética, para esse autor, visava, sobretudo, o indivíduo e o 

cidadão, em que o coletivo deveria receber prioridade sobre o individual. Para esses 

educadores soviéticos não poderia haver educação fora da coletividade. 

PEDAGOGIA SOCIALISTA E EDUCAÇÃO DO CAMPO 

  

 Molina e Sá (2012) nos ajudam a reforçar a ideia de que a escola do campo 

“emerge das contradições da luta social e das práticas de educação dos trabalhadores do 

campo” (p. 324). Afirmam ainda que a construção dessa concepção se enraíza no 

                                                            
7 Viktor Nikholaevih Shulgin (1894 - 1965). 



processo histórico de luta da classe trabalhadora pela superação do sistema capitalista, 

em que o acesso ao conhecimento e o direito a escolarização fazem parte dessa luta. 

Outro aspecto a citar na leitura dessas autoras é a afirmação de que a concepção de 

escola do campo se insere na perspectiva gramsciana da Escola Unitária, por pretender 

desenvolver “estratégias epistemológicas e pedagógicas que materializam o projeto 

marxiano de formação humanista omnilateral, com sua base humanitária integradora 

entre trabalho, conhecimento e cultura” (p. 325).  

Portanto entendemos que o movimento da Educação do Campo se compromete 

com um projeto de campo, de educação e de sociedade em oposição à lógica do capital.  

Desde sua origem, já na Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, 

realizada em 1998, foram estabelecidos alguns princípios que tem uma escola vinculada 

à Educação do Campo. O principal deles sustenta-se na proposição de um projeto 

educativo que possa trabalhar a produção do conhecimento a partir de questões 

relevantes para a intervenção social na realidade camponesa. A escola tem como 

propósito trabalhar os interesses, a política, a cultura e a economia da população do 

campo, nas suas diversas formas de organização e trabalho, produzindo valores, 

conhecimento e tecnologias na perspectiva do desenvolvimento social e econômico 

igualitário dessa população. Tem como premissa o compromisso ético/moral com cada 

participante das práticas educativas, com a intervenção social, entendida como um 

vínculo com projetos de desenvolvimento regional e como formação para o trabalho no 

campo, além do compromisso com a cultura dos povos campesinos. Colocações essas 

que incidem sobre o sentido da escola e da educação como um verdadeiro centro de 

formação humana (FERNANDES, CERIOLI e CALDART, 2004). 

 O encontro do Movimento da Educação do Campo com a Pedagogia Socialista 

ocorre de diversas e diferentes formas, reproduzindo, resignificando e introduzindo 

muitas das experiências já desenvolvidas, além de adaptar outras, tais como a Pedagogia 

da Alternância ao propósito teórico-prático do Movimento, que não nega sua projeção 

em um projeto de transformação da sociedade.  

A Pedagogia Socialista está presente em princípios elementares do projeto de 

educação do campo, sendo eles: o vínculo intrínseco entre trabalho e educação; a 

realidade como base de produção do conhecimento; o protagonismo dos sujeitos no 

processo formativo e sua auto-organização; perspectiva interdisciplinar do 

conhecimento, trabalho coletivo dos educadores, práxis (FERREIRA e MOLINA, 

2014). 



 

 No que concerne ao debate teórico, a Educação do Campo se filia ao propósito 

da educação omnilateral, pois compreende que somente uma formação capaz conciliar 

dimensões da vida, do trabalho e da cultura resultará no compromisso histórico do 

homem com a mudança e a transformação dos meios de opressão e subalternização da 

classe trabalhadora. Contudo materializar esse proposito no âmbito da organização do 

trabalho escolar e dos cursos de formação requer encarar os desafios, as contradições, 

mas também assumir essa possibilidade como realidade e práxis. 

  

Considerações finais 

 

Discutir a concepção e as formulações sobre educação no legado do pensamento 

marxista é uma tarefa interminável, pois muitos foram os teóricos que, posteriormente, 

seguindo a tradição marxista debateram a questão da educação. O recorte feito nesse 

texto, que visou discutir a influência da Pedagogia Socialista no Movimento da 

Educação do Campo possibilita finalizar com algumas contribuições desse legado para a 

educação contemporânea.  

 Ressaltando que, muitas das proposições, em especial da proposta de educação 

na URSS, no que tange a prática, tiveram muitos desafios e limites. Por exemplo, com 

relação à politecnia muitos dos objetivos não foram colocados em prática, ou foram de 

maneira distorcida, pois muitos professores se opuseram ao princípio da instrução 

politécnica, ou simplesmente não a entenderam, preferindo a educação técnica e 

tradicional (OYAMA, 2014). Citando Cambi (1999, p. 558): 

raramente se conseguiu ir além de uma organização do trabalho artesanal 
(carpintaria ou culinária) e não foi possível conjugar realmente o trabalho 
intelectual com o produtivo, de modo a colocar em execução os princípios 
cardinais da teoria marxista. As conquistas foram conseguidas mais na 
batalha contra a velha escola: foram abolidos o seu conteúdo religioso e 
nacionalista, seus métodos de ensino e seus livros de texto, embora, neste 
campo, tenha sido necessário muitas vezes corrigir tendências extremistas 
que exaltavam uma exclusiva finalidade prática da instrução ou que 
valorizavam a comuna-escola [...]. 

No âmbito da Educação do Campo esse desafio ainda é uma realidade, porém 

podemos apontar alguns avanços, tais como: a) a formação de professores no âmbito 

das Licenciaturas em Educação do Campo constitui uma realidade visando uma 

formação engajada com o trabalho pedagógico com fins em um currículo integrado, 



outros modos de ensinar e aprender, e de comprometimento com a transformação da 

escola; b) formação técnica no âmbito dos cursos do PRONERA e em instituições que 

visam a politecnia, por exemplo, a Escola Agrícola 25 de Maio, em Santa Catarina, o 

Instituto Josué de Castro, do Rio Grande do Sul, e os Centros de Formação por 

Alternância (CEFAs) que tem avançado nesse trabalho; c) transgressão da visão seriada 

e unilateral de práticas curriculares exercidas nas escolas do campo, em especial nas 

escolas multisseriadas, que podem ser ressignificadas e vistas como um potencial de 

organização de escolas do campo. 

Contudo também na Educação do Campo há muitos desafios para a efetivação o 

trabalho teórico-prático afinco com o referencial marxista, pois ainda há muitas 

“couraças” da escola burguesa presentes no modelo educacional que afetam as escolas 

do campo, a formação dos professores e da organização do trabalho pedagógico. Além 

do mais muitas das conquistas da Pedagogia Socialista foram incorporadas a ideologia 

liberal, por exemplo, a educação pública (estatal), gratuita, laica, obrigatória e universal 

para todos. A combinação da educação intelectual com a produção material visando 

eliminar a diferença entre trabalho intelectual e trabalho manual a fim de assegurar a 

todos os homens a compreensão integral do processo de produção. Contudo, as políticas 

educacionais burguesas dão ênfase na formação pela educação para o trabalho, porém 

nestas a divisão do trabalho intelectual com o manual é reforçada dentre vários aspectos 

(LOMBARDI, 2005). Essa “incorporação” de alguns elementos da Pedagogia Socialista 

à ideologia liberal dificulta e camufla a originalidade da primeira, trazendo desafios  a 

instituições que visam promover aproximação com seu referencial.  
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