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acontecem com maior freqüência no mundo do
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superior, mais do que os níveis escolares anteriores,
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Discute as idéias de Nietzsche, que são apoiadas no
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intelectuais e sócio-culturais, o qual é atribuído

com a área educacional, talvez contaminados por

como responsabilidade, em primeiro lugar, da

idéias capitalistas e individuais da sociedade

família e depois da escola. Considerando o ensino e

moderna, não tomem contato com os pressupostos

a escola atual embutidos num mundo globalizado
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