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1- Estado e Sociedade Civil no Brasil – Andrea Caldas Nunes

1.1 Segundo Gramsci o sistema escolar pode elaborar e difundir ideologias,
para Paulo Freire, a escola é um espaço onde se dá o diálogo entre os ho-
mens na perspectiva de uma prática pedagógica que liberta os homens das
ideologias alienantes.

Em Gramsci o termo ‘sociedade-civil’ designa o conjunto das organizações res-
ponsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o
sistema escolar, os Parlamentos, as Igrejas, os partidos políticos, as organiza-
ções profissionais, os sindicatos, os meios de comunicação, as instituições de
caráter científico e artístico etc.

Para Paulo Freire, grande expoente da educação brasileira, a escola é o espa-
ço onde se dá o diálogo entre os homens, mediatizados pelo mundo ao redor,
surgindo daí a necessidade de transformação do mundo. “ Não devemos cha-
mar o povo à escola para receber instrução, postulados, receitas, ameaças, re-
preensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um
saber, que vai além do saber de pura experiência feito, que leve em conta as



suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transfor-
mar-se em sujeito de sua própria história(...) Freire, 1980. Freire considera a
escola como um espaço político para a organização popular. 

Xpressao:Tirinhas-Educação  no  Brasiltiagoxpressao.  Disponível  em
blogspot.com/2011/07tirinhas-educacao-no-brasil.html. Acesso em 01 de dezembro de
2013.

Após a leitura das assertivas acima  e da Charge ,explique com o pedagogo pode letrar, 
os alunos na primeira etapa  Ensino Fundamental, evitando a difusão da ideologia em prol
da classe dominante, e ainda, contemplando as orientações de Paulo Freire.

2  –  Da  Sociedade  de  Massa  à  Sociedade  Civil:  A  Concepção  da
Subjetividade em Gramsci – Giovanni Semeraro

       Gramsci não trabalha para erguer um Estado que distribua benefícios e proteção, mas
para elevar intelectual e moralmente camadas cada vez mais amplas da população, ou
seja,“para dar personalidade ao amorfo elemento de massa”. A sua verdadeira preocupa-
ção é chegar a realizar nos indivíduos o salto revolucionário da condição de excluídos e de
assalariados à de cidadãos que tomam parte não apenas do processo de produção mas
também da direção política e cultural: “O valor mais importante não é que o camponês se



torne agrônomo ou que o pedreiro se torne mestre, mas que o cidadão chegue a ser go-
vernante.(p. )
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3 – A Política Como Liberdade em Hanna Arendt
A política é o local do  espaço entre o discurso e a ação. A liberdade para Han-
nah Arendt não se refere à interioridade, desta forma,é na coletividade que a li-
berdade se constitui, ou seja, na sua prática e, assim,é no espaço da política
que realmente somos e nos apresentamos. 

http://www2.sindbancarios.org.br/site2011/charges/charges/combate-a-pobreza-7563
http://offlinews.com/cartoon
https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=mafalda%20eu%20confio%20tu%20confias&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fofflinews.com%2Feu-confio-tu-confias&ei=q9ubUozcFdPqkQeP3YCIAg&usg=AFQjCNGAUKTx0m-kMHX-FxJbSp-M_m3mQA
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http://www2.sindbancarios.org.br/site2011/charges/charges
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A possibilidade da ação e do discurso acontece a partir do princípio de isono-
mia, que garante a igualdade precisamente porque os entes não são iguais. E
este então é o espaço para liberdade que se estabelece como a razão de ser
da política. Compreende se que um local não significa necessariamente que
exista  materialmente,  mas a partir  de  uma relação conjunta de construção.
Desta forma, a política esta como espaço não geográfico, mas ainda assim es-
paço para a ação e o discurso entre iguais a partir deste conceito de isonomia.
Assim, liberdade e política não são separadas, pois estão associadas à capaci-
dade do homem agir

4 – Controle Social – Maria Valéria Costa Correia

O uso recente da expressão controle social. A expressão controle social tem ori-
gem na Sociologia e é empregada, de forma geral,para designar os mecanismos
que estabelecem a ordem social disciplinando a sociedade e submetendo os indi-
víduos a determinados padrões sociais e princípios morais. Assim sendo, assegura
a conformidade de comportamento dos indivíduos a um conjunto de regras e prin-
cípios prescritos e sancionados. Mannheim (1971, p.178) a define como “conjunto
de métodos pelos quais a sociedade influencia o comportamento humano, tendo
em vista manter determinada ordem”. 

Professora Lucirene Santana
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