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Mais uma boa referência, dessa vez do programa do OLAVO DE CARVALHO, lá pelos 27 minutos:

http://www.deliberatedumbingdown.com/

Esse site tem o link do livro completo pra baixar, o PDF agora é fornecido gratuitamente pelo autor. "A
Estupidificação Deliberada da América".

O livro argumenta que a metodologia acadêmica do ensino público é intencional, sendo assim é claro que
o ensino não foi melhorado e sim continuamente piorado, pra promover uma agenda socialista,
modelando-se as escolas pra criar cidadãos obedientes, e evidentemente burros, tapados e dependentes do

governo e de grandes corporações pra sua sobrevivência. 

O Olavo ainda ressalta que o livro em questão é bem documentado, e antes dele cita também o
"Maquiavel Pedagogo", que é comentado também aqui:
http://midiaemalerta.blogspot.com/20...de-pascal.html

Última edição por Truman : 09-02-2012 às 23:17

 

10-02-2012 0:57

Não vejo nada de errado a escola ensinar regras de convivência em sociedade. Se determinada pessoa é
burra ou tapada, a culpa é da própria pessoa. Quanto ao "dependente do governo e corporações" tens que
esmiuçar.
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Que regras de convivência em sociedade? A única função das escolas é ANULAR o povão e prepará-lo pra

que este se torne CAPACHO de gente porca, suja, corrupta e filha da puta! 
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-- Tema claro

« Tópico Anterior | Próximo Tópico »
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Exagero. O primeiro contato de uma criança, com um local cheio de regras não é em casa. Ambiente
pequeno, restrito, ínfimo perante o gigantesco mundo exterior onde ninguém terá pena. Em casa é fácil
burlar, fácil corromper os pais, fácil conseguir que tenham pena de você, etc.
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