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EDUCAÇÃO
Normalmente, o conceito de educução corresponde a um processo
de desenvolvimento da capacidade fisica, intelectual 6 moral

da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor inte-

gração individual e social.

Nesse sentido enquanto em Esparta esse processo levava o indiví-

duo é adotar uma ideolodia militar e agressiva, procurando atingir um
um máximo desenvolvimento físico,

em Atenas esse mesmo processo le”

vava o indivíduo a aprender a ler,

escrever,

tarde, estudar literatura e música,

fazer contas e, mais

Por essa definição, educa-se na medida em que ajustamos os indi-

viduos à estrutura social, Não importa que o educando(alunb)seja

objeto da ação do educador( professor), que procura desenvolver uma

mentalidade compátivel com a da sociedade, isto é, instrui o indivíduo a viver em determinada sociedado,com determinados valores

e em determinada condição,
Já a transmissão de valores e conhecimentos incompatíveis com o

modo de pensar aceito pela sociedade,

é definido como propaganda.

Assim, um professor que para ensinar aritmética dissesse aos seus
alunos:-"Dividam 60 por 80", seria considerado um educador,
Já se ele dissessse:-"0s trabalhadores das frentes de trabalho do
Nordeste recebem 60 de salário, sendo que o mínimo estipulado pela

Governo é 80.Qual a percentagem do mínimo necessário que os trabalhadores  ב,786060062 81063 0615 0000

Note que o propagandista seria o indivíduo que questiona, critica

os valores e teorias ditas

científicas,

É que a sociedade e esse conceito de educação, consideram 8 conhe

cimento como algo estático, parado, bem comportado...
Assim este conhecimento, é depositado pelo educador no educando.
Bão se considera a possibilidade dos valores transmitidos serem

contrárioa aos interesses do educando.

A ESTRUTURA EDUCACIONAL ENQUANEO APARELHO IDEODÓGICO DO ESTADO

O modo de produção capitalista.
Partindo da premissa que
tempo que

o modo de produção capitalista ao mesmo

produz e para poder produzir,

deve reproduzir ag condi

ções de s ua produção, ou seja, as forças produtivas € as relações
800188 de produção existentes,

A reprodução da força de trabalho não se dá somente com & reprogu-

ção de suas condições materiais de produção( salários) mas exige tam
bém a reprodução da sua qualificação e submissão À 106010018 domin:

te para os operários e wma reprodução da capacidade pare manipular
bem ₪ ideologia para os agentes da exploração e da
represcão assim

Tdהמ החד 

é

possivel

ve

assegurar a

dominu

6

018086

douinante .

É pera esta reprodução que concorre
Altusser é

10 Lovi

incontestavelmente o ap:

o papel dominunte;Poie na escola aprendemos saberes príticou en-

volvidos na(incu) inclu

o.ou inculcação massiva da ideologia do-

minante. Soma-se a isso que nenhum aparelho ideológico de estado
dispõe de tanto tempo de audiência obrigatória,5 a 6 dias por se-

mana,
Além disso, observemos o quadro abaixo, onde fazemos uma relação
entre o modo de produção capitalista e a esgola:

CAPITALISHO

ESCOLA

Cressor- Patrão

Opressor- professor

Oprimido- Operário

Oprimido- aluno

Trabalha-se por salário

Estuda-se por notas

Há competição

Há competição

Bate Oo cartão de ponto

Responde-se de chamada

Há cooperação no trabalho

Há cooperação no estudo

4

Mo

A escola reproduz a divisão da sociedade em categ
orias sociais distintas

Tal pai, tal filho:

)9(

os de familias operárias tornam-se também operários, Quanta zos filhos de
lavradores, 38,8% permanecem no campo e 34,9% tornam-se
operários da indústria (ur.
banoe).
4

Esta reprodução da desigualdade social é particularmente flagrante sos dois extremos da es
ali dopinii

