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Resumo 

Como é possível uma escola de formação integral 
politécnica, se na sociedade capitalista a escola é 
mercantilizada? É possível formar o homem para 
uma nova sociedade, livre do capitalismo? Na 
reflexão dessas questões, vários são os autores que 
podem nos auxiliar, não obstante, no presente 
ensaio optamos por nos deter no pensamento de 
Marx e Engels (1983) e Pistrak (2011 e 2015) 
primeiro por estes autores terem um compromisso 
histórico com a construção de uma sociedade livre e 
igualitária; depois pela válida experiência de escola 
única do trabalho desenvolvida por Pistrak, na 
realidade de transição de seu país em sua época. 
Objetivou-se refletir as questões acima, não para 
proposição de um modelo, mas como contribuição 
nas discussões sobre a escola que temos sob a 
perspectiva não apenas de qualificação de seres 
humanos, mas como perspectiva de construção de 
um projeto político que conduza a uma práxis de 
transformação das estruturas sociais com vistas a 
superação da exploração e alienação dos homens.  
Palavras-Chave: Politecnia, Educação e Trabalho, 
Educação Emancipadora. 

A educação escolar que se realiza no capitalismo se faz de 
forma instrumental e pragmática, tendo no Estado apoio para 
formulação de políticas educacionais que atendam aos 
interesses do sistema social vigente. Nesse sentido, a escola 
ao invés de proporcionar uma formação para critica e escolhas, 
direciona a formação para uma finalidade prática e imediata 
imprimindo uma visão de mundo dominante e naturalizante da 
sociedade ofuscando possibilidades de transformação. 
Como crítico da proposta de escola capitalista, o filósofo 
húngaro István Mészáros (2008), afirma que devemos pensar a 
escola para formação completa do ser humano, para sua 
humanização, mesmo o modo de produção capitalista 
mercantilizando todas as relações sociais. 
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Conclusões e Resultados 

Metodologia 

O estudo realizou-se teoricamente, portanto, teve 
como técnica o estudo bibliográfico e as atividades 
inerentes a ele: levantamento bibliográfico, resumos, 
fichamentos, resenhas.  
Se como prática de pesquisa utilizamos o estudo 
bibliográfico, este não ocorreu sem uma teoria que a 
norteasse. Os textos utilizados privilegiam as obras 
do campo teórico marxista, fundados na Teoria 
Crítica. Isso significa que nossa análise objetivou 
encontrar a raiz das proposições expressas pelos 
autores, buscando entendê-las em seu contexto 
histórico-material. 

O dialogo proposto entre Marx e Pistrak realizado neste estudo visou subsidiar a discussão sobre a possibilidade da instauração da 
politecnia nas escolas, na hodierna sociedade capitalista. Nesse sentido buscamos resgatar a compreensão de educação escolar dos 
autores e o ponto de convergência destes para materialização de uma escola que possa subsidiar uma práxis que sinalize a quebra 
das estruturas da sociedade de classe e conduza os homens a autonomia e emancipação. 
Observou-se, que a educação escolar é uma prática social, fruto das relações estabelecidas entre diversos atores sociais, cujo 
produto tem na ciência, na técnica e na tecnologia, sua produção, sendo portanto, produções humanas e práticas sociais, 
historicamente determinadas e como tais não são neutras nem tão pouco autônomas, mas sujeitas a determinações podendo se 
constituir tanto em forças de dominação e alienação, mas também em elementos da emancipação humana. 
Mesmo tendo consciência das dificuldades de implantação da politecnia por uma série de questões dentre as quais a infraestrutura 
das escolas, baixos salários, qualificação e falta de posição politica dos profissionais da área de educação, tem-se claro que sua 
materialização é o caminho para uma sociedade justa e livre. 
Não obstante as dificuldades, entende-se que essas não podem apenas ficar no plano das lamentações, mas sim do enfrentamento 
se constituindo um primeiro passo o seu desvelamento de forma crítica através de reflexões como a que se propôs o presente texto. 
Evidente que não existem soluções prontas, mas ao dirigir-se a atenção para a história e para as condições materiais objetivadas no 
cotidiano, estas com certeza emergirão indicando o caminho a ser trilhado.   
Realizar a reflexão presente neste estudo se configurou em importante apreensão de conhecimentos e espera-se que possa se 
traduzir em contribuições, fomentando o debate e a discussão da tríade sociedade-escola-educação. 

 
 

Revisão Teórica 

Com efeito, naquele momento de transição, a escola deveria assumir papel importante no 
desenvolvimento do socialismo soviético, pois serviria como meio de desconstrução ideológica do 
capitalismo e formação do homem comunista.  
Em verdade, todo o sistema educacional aliado à outras medidas de consolidação do Estado 
Soviético, deveria atuar na formação integral do homem, reconstruindo o espectro cultural e 
estabelecendo novos mecanismos formativos, agora fundados no desenvolvimento da sociedade sem 
classes, nesse processo a escola assume papel fundamental. 
Assim, seguindo Marx, Pistrak (2015) afirma a necessidade de construir a escola dentro do modo de 
produção vigente – seja o capitalismo ou a Ditadura do Proletariado -, ressalta que aquelas ideias 
referiam-se ao século XIX, antes da experiência bolchevique russa, atestando que o filósofo alemão 
se referia à escola do seu tempo. 
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Marx e Engels (1983) apontam a escola, como um dos caminhos para a luta dos trabalhadores e garantia da omnilateralidade, 
com base na politecnia. Mesmo dentro da sociedade burguesa, a politecnia constitui-se em avanço já que, ainda que de forma 
restrita, pode abrir espaços para novas configurações e fortalecimento da luta da classe trabalhadora para uma nova ordem. Com 
expressam Marx e Engels, 
A disputa pela organização da escola, enquanto elemento da sociedade de classe para articulação de esforços no sentido de 
fortalecer o movimento operário em direção à superação da sociedade que tanto explora o trabalhador, portanto como urgente 
necessidade. 
Mosey M. Pistrak construiu seu pensamento pedagógico na ex-União Soviética. Este pensador, buscando atualizar o conceito de 
politecnia, defendeu que a educação na Ditadura do Proletariado, instituída pós-Revolução Russa, deveria desenvolver-se com o 
objetivo de formar o homem para a sociedade sem classes. 
Nesta perspectiva vivenciando a transição para a sociedade sem classes, momento propício para implantação do pensamento 
marxista em todos os espaços institucionais, entre eles o da escola, e compreendendo o educador russo que uma escola 
plenamente desalienante só ocorreria em uma sociedade onde o trabalho não fosse alienado, que a proposta de politécnica 
surge como pavimento do caminho dessa jornada, como uma etapa para a futura escola do trabalho, de transição para o 
comunismo.  
Para Pistrak (2011) o debate sobre a escola politécnica, que toma corpo após a instauração da União Soviética em 1922, estava 
associado ao problema da reprodução e preparação da força de trabalho, portanto da formação de trabalhadores para o avanço 
da indústria que se planejava na sociedade soviética.  
 


