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TD pero: degânia educação
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como sendo.o conjunto de todas as ações sogridas pe.
:

tos individuos no. sentido de torná-los qutos e bem integrados a sociedade em que vivem.

;

Tanto, devem eles neceber uma escalk de valorização social, uma concepção comptera de

veda, uma etica 6 uma moral

terminada epoca, que é a sua,

que cornesp adam aos conceitos e 0-27 sociais de uma de 1
ו

₪

É

.

,

Assini, cada individuo deve vulonizar e sex votonizado, utilizare sex UU

gia e comportar-se de acordo com estes critênios de valorização e utilidade. Perante o

da época lhes põe à disposição, devera estar capaz de encontrar um Logar para sã,

Preparando o hamem para as 0000004 com a natureza e com os demais homens, tos.

da a educação, alem de um gato social, é tambem uma função social. Pois abêm de desenvolver
dentro dos agrupamentos humanos, eta visa e atinge 08 componentes deste mesmo annupanento
:
'
EDUCAÇÃO
EETSOCTEDADE : Tendo por objetivo preparar o homem para sua vida em conjunto 2
om notação com outros homens ,a educação cuidencia seu carater politico.So podemos conmeber individuos integrados em determinado grupo social,no momento em que 04 mesmos aceita,

em € Acconhecerem como verdadeiras é contas as suas estrutwas,a sum concepção de vida,”
2a sua escala de valonça,

E

À educação visa à sociedale no seu movimento histórico, acompanhando-a note, aceitando e tornando seus os valores novos que cada formade sociedade traz em s%.444/0n
sendo,a educação gonna Andivicduos para una dexenninada estrutura social, que com sua és ca
ta de vatones e conceitos sobre os gatos da vida, constituem. uma concepçad política deter
À

.

ménada.

Assim como não aceitamos a extstencia de fcrmas sociais definitivas, neganos

tambêm a existencia de valores sociais absolutosCada  וnascer, tnaz constgo novos vatones e ao desaparecor, Leva os mesmos consigo, tornados jã ancaicos e deixando
Lugar aos que « sociedade nascente camega em seu seio.

.

As escotes 0000000005012000 emindas as Cpocas,e tão grequentemente na nossa,que protendem educar para vatones absolutos, gerais, nada mais 20 0
que educar para o» vatoros correntes de sua àpoca.São movimentos 6 00000 066 = כ
tendem atraves da perpetuação de seus valores, perpetuar determinada forma social, .
Mesmo aqueles movimentos modernos, que pretendem ter  ו06 igem tos
miles sociais em exros ou deficienctas da educação, orientando sua“açãono sentido de for
van “homens methonca",nada mais fizeram do que desviar a atenção da sociedade das vendadeinas axigens dos seus problemas,que se encontra fora de cada hoemem Asotado,mas na ne-

tação entre eles.
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Co a divisão da sociedade em ctasses, cada uma delas passou a de R Social próprio e digerente do da outra. Interesses e desejos se choca-

vam, e cada qual  כa sociedade e seis genômenos, de acordo com a posição que ocupava dentro de
somnen-

שו

“mundo da natureza e dos homens, cada qual, com os instrumentos pessoais € que as condições

a

:

|
=
segundo 08 Anteresses
 ו אש וestágios 00000 mas dentro de uma mesma Epoca,

es

:

a

4
manifestações.
uia classe e outra, de manter ou destruir a estrutura social e suas
ou em suas mãos a orientação educatá
use dominante justamente com o poder otitico,
fator de conschva pponcebendo o podexostssimo papel que ca poderia representar como
|
0
» ou de trans gonmação social,
ção da elusse"
E a educação passou a sen, ta bém,um fonte instrumento de domina

como instrumenpoder, Pon outro Lado,os movimentos nevolucionânios utitizaran-se dela

dentro de seus node Gonmação de homens para a Puta pela revolução social; gonmando-os

4 conceitos, opostos aos ila classe dominante.

\

ão pas,
Desta forma, de acordo com os objetivos e vatoncs que transmite,a educaç
aposn ou comboua ter um candtck corsenvador ou nevolueionânio, conforme pretendess0m
ownar o negíme se ל
x 04 vatones da etasse no poder, educar homens para manter cu transg

E
4 vingente.
io,acentua-o e O
A sociedade burguesa não foge a este panonama,mas aozgontnan
vatores, quebram suja À espressão mais extrima.Duas concepções de vida, duas escatas de
nas ruas!
espadas numa Luta vioLenta como a que é travada dianiamentes, om todo o mundo,
ser mais dominante,
nos Lugares de trabalho, entre a classe dominante, que quer cada vez
\
a dominada que quer abotix de uma voz , toda kona de dominio,
seus o- +
O bem para o bunques estã em vender a 00000008 0 cento,em que

te O FE
mmrios trabalhem o maximo recebendo o satúkio minimo, que ele conheça e frequen

uas, enquanto o
ande Mundo" das antes é culturas, dos povos estranhos e de terras Longânq
que 300 a aua UniE opexânio fique preso à máquina, que Lhe esgota as forças vituis,nas
pena se tornarem"
tonte de sustento;que seus 4iLhos estudem mais de uma dezena de anos
n o atfaveto'
ns patrões, enquanto que 04 4ilhos de seus operarios,mal. aprendem a soLetra
nas 4abricas
| executar as quatro operações elementares, sejam arnancados para trabalhar

1 Lado de seus pais.
E o mal para o burgues esta nos protestos e nasgreves,no distinbio à ontem

e

a viotencia.Sua escata de valores bascia-se na quantidade de dinheiro que cada um pos mi e E Lea que determina a posição do individuo na sociedade,
que
A esta, outra concepção se antepõe: que é a da classe oprémida ou daqueles
de árlentittcam com sua causa. Em sua concepção,o mat estã na exptoração e no dominio de '
homem para homem e o bom na Aquatdade econômica,na divisão das riquezas 4064048 66 6

individuos que as criam, na inualdade de oportunidade a todos os indivíduos .Sua escata de

valores se bascia na medida em que cada individuo dã de s% proprio para o 800041040 ge -

nal,

|

