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Luto pelos 601.398 
mortos por covid-19 
no Brasil! 
São 185 mortos só 
nas últimas 24h!
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Analfabetismo: Herança maldita do czarismo

Era um objetivo muito 

importante para a União 

Soviética, proporcionar um 

sistema educacional de alta 

qualidade, amplo e público 

para toda a população.

Para se ter uma dimensão 
do problema que os 
revolucionários russos 
tinham no período pós-
revolucionário, basta 
olhar para as estatísticas 
militares da época. 
Em 1917, a taxa de 
analfabetismo era de
30% nas cidades e 65% 
nas áreas rurais.

Os Romanov 
Crédito: Domínio 
Público/Klimblim

https://analisevermelha.blogspot.com/2016/02/a-educacao-na-uniao-sovietica.html
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O analfabetismo maltratava 73% da população

Lenin cita que era de 
73% o analfabetismo 
entre a população 
adulta da Rússia, sendo 
que as zonas não russas 
eram as mais atingidas 
pelo analfabetismo. 
O país se encontrava num 

estágio ainda feudal.

80% da população 
russa da época era 
composta por 
camponeses e apenas 
uma pequena parcela 
era composta por 
nobres e privilegiados 
proprietários de terra. 
A grande massa era 
ignorante e analfabeta.

Marx, Engels e Lenin 
(como era apelidado 

Vladimir Ilich
Ulianov)

Os soviéticos investiram em educação

❑ Diante de tal cenário, 
enfrentando grandes 
dificuldades durante e 
após a guerra civil 
(1918-1921), onde 
18 países invadiram 
seu território, os 
soviéticos sabiam que 
a única forma de ter 
sua independência 
nacional, intelectual, 
cultural e produtiva 
(não só a curto prazo, 
mas por longos 
anos), era fazendo 
um plano de pesados 
investimentos na 
educação e, em toda 
sua estrutura.

Na tomada do Palácio 
de Inverno apenas 

7 pessoas morreram. 
Já na Guerra Civil, 

bancada pela reação, 
calcula-se em 300.000 o 

número de mortos. 
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Primeiras medidas educacionais do governo revolucionário

Um dos primeiros passos dados 
pelos revolucionários russos foi a 
criação, em novembro de 1917, do 
Narkompros: o comissariado 
popular de educação. Ele 
nacionaliza todas as 
instituições educacionais, e 
decreta a separação entre igreja 
e escola: como o Estado Soviético, 
a escola torna-se laica).

O sistema escolar é unificado, pois, 
antes da revolução, as classes 
de aula não estavam separadas 
por idade e as crianças 
aprendiam de uma forma muito 
genérica. A inexistência de uma 
separação por idade e séries 
adequadas era prejudicial ao 
progresso educacional.

Evolução da situação educacional na URSS

No outono de 1928, 
11.372.507 crianças estavam 
matriculadas nas escolas 
soviéticas (excluindo os jardins 
de infância) → 46% a mais 

que no momento do ''estouro'' 
da primeira grande guerra 
mundial. 
Havia 118.184 escolas contra 
106.400 em 1913. 
O numero de professores era 
de 337.435. 
70% das crianças em idade 
escolar frequentavam a 
escola: 98% nas áreas 
urbanas; 66% nas áreas 
rurais, sendo que essa 
porcentagem seguia 
aumentando, especialmente 
nos distritos rurais.

Mais um dado: antes da primeira guerra 

mundial, praticamente não existia jardins 

de infância na Rússia.

Após a revolução isso vai mudando de 

forma rápida, mesmo que num primeiro 

momento o país esteja focando mais 

recursos na erradicação do analfabetismo, 

o quadro vai evoluindo de maneira 
satisfatória e constante (veja a seguir).

URSS
Educação Elementar Educação Secundária

Escolas Estudantes Escolas Estudantes

1914-15 104.610 7.235.988 11.790 563.480

1920-21 114.235 9.211.351 4.163 564.613

1921-22 99.396 7.918.751 3.137 520.253

1922-23 87.559 6.808.157 2.478 586.306

1923-24 87.258 7.075.810 2.358 752.726

1924-25 91.086 8.429.490 1.794 710.431

1925-26 101.193 9.487.110 1.640 706.804

1926-27 108.424 9.903.439 1.708 784.871
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Evolução da situação educacional na URSS

Citando também o ensino superior, ele 

segue em expansão na mesma 

velocidade da escola primária, e com um 

detalhe importante, nas universidades e 

instituições técnicas mais de um terço 

dos estudantes são mulheres. 

Escolas técnicas superiores

1924-25 1925-26 1926-27

Escolas 1.294 1.428 1.642

Estudantes 205.840 233.430 243.810

Colégios e Universidades

Escolas 129 129 136

Instrutores 14.700 14.800 16.000

Estudantes 164.000 169.000 168.000

Instituições Científicas
Trabalhadores 
Superiores de 

Pesquisa
18.040 20.140 20.000

Fonte: https://www.marxists.org/history/ussr/government/1928/sufds/ch21.htm

Educação Pré-escolar

Ano Escolas Estudantes

1925 1.139 60.196

1926 1.364 72.406

1927 1.629 85.349
O quadro institucional da educação superior

URSS: Pioneira na eliminação do analfabetismo

Campanha de Alfabetização

1924-1925 1925-1924 1926-1927

Escolas de 
alfabetização

42.004 49.804 54.600

Alunos 2.150.000 1.600.000 1.317.000

Com o aumento do esforço, o numero de alunos diminuem ano a 

ano, já que o analfabetismo vai diminuindo rumo a erradicação.

O processo para combater o analfabetismo era muito importante 

para a União Soviética socialista, algo fundamental para a 

emancipação do povo e consequentemente para o crescimento do 

país nas diversas áreas estratégicas, como ciência, física, etc. 

Em 1939, cerca de 90% da população já estava alfabetizada e logo 

depois o analfabetismo foi completamente erradicado.

Em relação ao analfabetismo, houve 

uma verdadeira força tarefa formada 

pelo governo e organizações de 

voluntários para erradicar esse flagelo. 

Ao lado, podermos ver a quantidade de 

escolas para adultos criadas nesse 

período: 
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Investindo na ciência

Na União Soviética valorizava-se muito 

o método de ensino, ou seja, a 

pedagogia que seria utilizada para a 

assimilação do conhecimento. 

O método que se aplica para ensinar é 

fundamental não só para a justa 

compreensão do que se ensina, mas 

para que a curiosidade e a vontade de 

aprender (o estímulo) se torne uma 
constante em todo o processo.

A esse respeito os soviéticos também 

foram bem sucedidos, o que permitiu a 

consolidação de importantes escolas 

de pedagogia e a elaboração de 

manuais de alta qualidade, inclusive 

exportados para outros países. 

No país também existia diversos 

institutos de preparação de 

professores, e uma desenvolvida rede 
de revistas de divulgação cientifica.

A popularização da ciência na URSS

A ciência na União Soviética 

foiamplamente popularizada e todos 

tinham acesso a pesquisas, artigos, 

livros, além de terem a oportunidade de 

se tornarem cientistas. 

A educação pública de alta qualidade

proporcionou este cenário. E, 

diferentemente dos países capitalistas, a 

ciência na URSS não era algo para alguns 

poucos praticantes e entendidos.

A profissão de cientista era muito popular, 

não era algo de outro mundo e muito 

menos restrito O ensino regular era de 

alta qualidade e, além dele, existia um 

sistema extracurricular ou extraescolar 

bem desenvolvido.

Em cada escola havia vários clubes 

gratuitos, dirigidos não só por 

professores, mas também por diversos 

especialistas, convocados para ensinar.
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Ser professor na União Soviética

▪ O professor era muito valorizado na 

União Soviética, e tinha grande 

prestigio entre a população 

▪ Os professores eram formados e 

distribuídos por todo o país

▪ E quase todas as cidades tinham um 

instituto agrícola e outro pedagógico 

▪ A importância que se dava para a 

ciência e a formação de professores 

foi um dos pilares do sistema 

educativo soviético

▪ Nos anos 70 e 80, na União Soviética, 

o numero de cientistas chegava a 

cerca de 1,5 milhões  e no âmbito da 

ciência e serviços científicos em 

geral trabalhavam 4,5 milhões de 

pessoas. 

▪ 4% da população ativa na época 

estava ligada diretamente a essa 

área.

A mulher na União Soviética

Outro fato que ocorreu por conta da 

revolução, e do seu sistema de ensino, foi 

a total emancipação da mulher no âmbito 

do estudo e do trabalho.

Anteriormente, profissões que eram 

apenas ou majoritariamente preenchidas 

por homens, foram literalmente ocupadas 

pelas mulheres, como engenharia, 

medicina, educação e ciência de um 

modo geral. 

As mulheres eram a metade do 

contingente estudantil em 1946.
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Outros dados sobre a educação soviética

▪ Outros dados interessantes:

1. Os investimentos educacionais soviéticos 

ultrapassavam os 10% do PIB. 

2. Numa sala de aula soviética comum, 

havia 17 estudantes por professor.

3. Em 10 anos, os estudantes soviéticos 

frequentavam nada menos que 5 cursos 

de física, 5 cursos de biologia e 4 cursos 

de química.

A URSS FOI PIONEIRA NA 

EDUCAÇÃO ESPECIAL

Assim como a educação geral 

(pública), a educação especial 

na União Soviética era gratuita, 

e assim, o Estado Soviético 
tinha obrigação de oferecê-la.

V. I. Lubovski afirmava: 
“A experiência Soviética na educação 

especial vem demonstrando o 

caminho mais eficaz para formar as 

crianças com deficiências e integrá-las 

na sociedade: é educá-las nas escolas 

especiais. Este método se opõe de 

certa forma, a resolver 

mecanicamente o problema, 

colocando uma criança com 

deficiência numa classe geral de 

escola pública, entre crianças da sua 

idade que se desenvolvem de forma 

normal”.

Educação especial na soviética

“Não excluímos a possibilidade, em certos 

casos, de educar as crianças com 

deficiência em escolas gerais, quando

graças a suas capacidades, um nível 

bastante desenvolvido e meios técnicos 

especiais (por exemplo fones), estão em 

condições de assimilar o material didático 

em igualdade de condições que seus 

colegas. 

Porém, esse modelo não pode ser 

fundamental e nem generalizado. 

Na maioria dos casos, na escola pública, a 

criança deficiente se encontra em situações 

muito mais difíceis que as demais crianças.

Não pode assimilar o mesmo volume de 

conteúdo ao mesmo ritmo que os outros 

alunos, → sobretudo se carece de material 

especial e da possibilidade de receber a 

adequada preparação profissional para 

esses casos.” (V. I. Lubovski)

Foto de Moscou nos primeiros anos da 
Revolução Russa.
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Diferentes modalidades de Educação especial

“Esse  sistema de educação na União 

Soviética se aplica a todas as categorias de 

crianças com deficiência, exceto aos com 

problemas de retardo mental, que por conta da 

sua particularidade psíquica, inclusive em 

condições ótimas, só podem assimilar um 

volume limitado de conhecimentos básicos”. 

“A integração das crianças com deficiência e 

os demais, no período escolar, realiza-se em 

atividades interescolares e extraescolares 

(passeios, excursões coletivas, 

acampamentos de Pioneiros, casa de 

Pioneiros, etc).” (V. I. Lubovski)

TIPOS DE ESCOLAS ESPECIAIS NA URSS

Escolas para crianças portadoras de retardo mental

Escolas para surdos e mudos

Escolas para cegos e com baixa visão

Escolas para crianças com problemas de linguagem

Escolas para crianças com problemas motores

❑ A fim de oferecer a educação especial o mais 

cedo possível, foi criado um sistema de 

instituições para alunos em idade pré-escolar, 

jardins de infância, seções especiais de jardins 

da infância para crianças com deficiência 

auditiva e visual, de linguagem, e aos que 

sofrem com retardo mental. 

❑ Essas instituições pré-escolares recebem 

fundamentalmente crianças de 3 a 7 ou 8 

anos. 

❑ Ao terminar a escolaridade, em um desses 

estabelecimentos especiais, as crianças 

devem apresentar-se diante de uma comissão 

médica-pedagógica competente que decidirá 

em qual lugar cada criança receberá sua 

instrução, ou seja, ela determina o tipo de 

escola mais adequada para a deficiência 

particular de cada criança e suas 

possibilidades. 

❑ As crianças que não frequentaram o jardim da 

infância, eram encaminhadas a uma policlínica 

de assistência médica profiláctica, e também a 

uma comissão médica-pedagógica. 

❑ É um exame obrigatório para todas as 

crianças de 6 a 7 anos, nessas condições, que 

são atendidas por médicos de diversas 
especialidades, incluindo, claro, um pediatra.

Outras instituições. O problema dos bezprizorn

▪ Haviam outros tipos de instituições de ensino. 

▪ Como os "Rabfacs", ou escolas secundárias 

para trabalhadores, que tinham 45.702 alunos 

em 1926-27. 

1924-25 1925-26 1926-27

Clubes de 
Trabalhadores

5.976 6.015 5.637

Urbano 2.845 3.440 3.149

Rural 3.131 2.575 2.488

Salas de leitura 
rurais

21.371 24.627 21.758

Bibliotecas
9.736                 

(inf. parcial)
22.163 19.038

Urbana 5.301 6.315 5.226

Rural 4.435 15.848 13.812

Museus 841 792 846

Urbana 734 703 733

Rural 107 89 113

▪ Como resultado da Guerra Mundial, as 

lutas civis, a fome e particularmente os 

massacres gerados pelos aventureiros 

militares que invadiram o recém-formado 

Estado Soviético com exércitos 

financiados do exterior, centenas de 

milhares de crianças foram deixadas 

órfãs para se sustentar da melhor 

maneira que podiam. 

▪ Nos primeiros tempos do novo Estado, 

por falta de recursos, não era oferecida 

oportunidade adequada para fazer frente 

ao problema dessas crianças 

abandonadas, espalhadas por um amplo 

território. Seus vizinhos ou parentes 

sobreviventes também não tinham 

recursos para cuidar deles. 

▪ O bezprizorn (sem-teto), endurecido por 

uma luta desesperada para viver, crescia 

como uma criatura selvagem. 

▪ Eles percorriam o país e rondavam as 

cidades em bandos predatórios. 

▪ Representavam um sério problema 

social. 

O crescimento dos demais estabelecimentos é 

ilustrado na tabela a seguir:
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Todas chamadas ‘crianças selvagens’ foram educadas

▪ Em 1922, estimou-se que havia um milhão 

dessas "crianças selvagens" em geral. 

▪ À medida que o país começou a se mover em 

direção à recuperação econômica, todos os 

esforços foram feitos para livrar as crianças da 

ilegalidade e transformá-las em cidadãos úteis.

▪ O governo gastou milhões de dólares neste 

trabalho, e organizações voluntárias, incluindo 

milhões de cidadãos, dedicaram tempo e 

energia a ele. 

▪ Colônias especiais e escolas para os 

bezprizorni surgiram por toda parte e o maior 

talento educacional do país se dedicou ao 

problema (Makarenko e sua equipe). O 

problema foi abordado de uma forma 

simpaticamente científica, em vez de 

disciplinar ou punitiva.

▪ Eram 200 colônias, cada uma acomodando de 

60 a 3.000 crianças somente na Ucrânia. Na 

primavera de 1928, as autoridades estimaram 

que não mais de 25.000 bezprizorni ainda 

persistiam em sua ‘vida selvagem’, e o número 

estava sendo continuamente reduzido.

Algumas conquistas do socialismo soviético

▪ Libertando as mulheres→ Em 1941, 2 milhões de 

crianças soviéticas frequentavam creches e jardins 

de infância. Em 1971, esse número catapultou para 

12 milhões.

▪ A campanha contra o analfabetismo (1920-41) foi um 

feito incrível para um país recém-saído das trevas 

feudais.

▪ Em 1960, as autoridades soviéticas fundaram a 

Universidade da Amizade dos Povos. O objetivo 

dessa instituição era oferecer uma oportunidade aos 

jovens, sobretudo os de origem não privilegiada, de 

locais como América Latina, Ásia e África.

▪ Em 1975, havia quase 5 milhões de pessoas 

cursando ensino superior na União Soviética.

▪ Cursar ensino superior na URSS não significava 

apenas adquirir conhecimento, mas também fazer 

algum tipo de trabalho manual. Durante o verão, os 

estudantes formavam as chamadas brigadas 

estudantis de construção → participaram de 

importantes obras para a economia soviética. A ideia 

era proporcionar aos alunos uma ética laboral 

baseada justamente no respeito ao trabalho.

Quadro Geral de medalhas em 2008 
(OBS: a URSS caiu em 1991):

▪ A URSS venceu o nazismo – A 

Grande Guerra Patriótica do povo 

soviético, liderada por Stalin 

(durante a II Guerra Mundial) contra 

a Alemanha nazista custou a vida 

de 22 a 27 milhões de soviéticos.
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Por que a URSS se desintegrou?
• A Guerra Fria e a Corrida armamentista, se eram lucrativas para o 

ocidente, no socialismo desviou boa parte dos recursos que 
poderiam ter sido alocados no setor econômico ou social

• A perda de 22 a 27 milhões de soviéticos na Grande Guerra Pátria 
levou a morte de muitos quadros experimentados do PCUS

• Muitos apontam para um certo engessamento da ciência 
marxista, burocratizada por conta das necessidades da Guerra, 
assim como uma burocratização da estrutura política do partido 
e dos sovietes.

• A estratégia social-democrata na Europa (Plano Marshall) iludiu 
muitos soviéticos: A criação do Bem-Estar Social capitalista na 
Europa deu a impressão de que era possível existir um 
“capitalismo humanizado”.

• Crise do petróleo (1986) → gerou inflação e a queda do Leste 
Europeu (Polônia, Hungria, etc.) - queda do muro de Berlim!

• Guerra do Afeganistão – 1979-1989: A URSS entrou nesta guerra 
a pedido do governo socialista afegão que lutava contra a Al 
Caeda, de Bin Laden – criada pela CIA estadunidense

• Houve endividamento externo e empréstimos ao FMI, boicotes 
internos, sanções externas e a propagação massiva da ideologia 
anticomunista no mundo. Tensões interétnicas são estimuladas 
desde o estrangeiro. Perestróika e Glasnost – a Era Gorbachov.

O golpe neoliberal de Boris 
Yeltsin (1993) → Clinton 
deu a ele 2,5 bi para  
bombardear o parlamento 
russo (revoltado com as 
privatizações). Putin freia 
esse processo (2000-2021).

Pesquisa de 2018 revela:

FONTE: https://renovamidia.com.br/cresce-o-numero-de-russos-nostalgicos-da-uniao-sovietica/
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