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RESUMO 
 

Antonio Nelson Chaves Araújo. EXERCÍCIO DE CIDADANIA A PARTIR DA 

OCUPAÇÃO DO COLÉGIO ESTADUAL ANTÔNIO HOUAIS “OCUPATONHÃO”. 

Ano 2017. Produto Final do curso de Especialização em Docência da Educação Básica na 

Disciplina Sociologia – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Cultura, Rio de Janeiro, ano da defesa. 

 

 O presente trabalho buscou trabalhar o tema mudança social, a partir do movimento de 

ocupação da escolar pelos alunos da unidade escolar. O projeto foi desenvolvido ao longo do 

terceiro bimestre, com as turmas 3001 e 3002, do Colégio Estadual Antônio Houaiss, 

localizado no bairro do Méier. O projeto propôs a exibição de vídeos sobre o tema e em 

seguida promoveu discussões sobre democracia, cidadania e participação política com o 

objetivo de levar os jovens refletir sobre sua realidade social, em especial sobre a participação 

política. Partiu-se do pressuposto de que a conscientização dos/das estudantes acerca da 

importância da participação política para a construção da sociedade é um tema fundamental 

das aulas de Sociologia.  Não somente para compreender as estruturas e os fundamentos da 

democracia liberal, mas perceber que outras formas de participação e organização política são 

possíveis como mostraram as ocupações estudantis de 2016. Os resultados apontaram para a 

pertinência desse debate em turmas de ensino médio, permitindo um amadurecimento dos 

jovens participantes e uma superação de concepções de senso comum sobre a política e a 

democracia. 

  

  

 

Palavras - chave: Democracia, Participação Política, Cidadania, Ocupação. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

Minha trajetória como professor da rede pública estadual do Rio de Janeiro teve início 

em 2010. Inicialmente ministrava aula de sociologia nas três fases da Educação de Jovens e 

Adultos no Colégio Estadual Bento Ribeiro. Com a política de otimização e fechamento de 

turmas implantadas pela SEEDUC que teve como resultado final o fechamento da escola em 

2013, tive que trabalhar em diferentes escolas da rede. Entre os anos 2011 e 2014 trabalhei em 

seis escolas diferentes até minha chegada ao Colégio Estadual Antônio Houaiss.     

A redução da carga horária de sociologia para um tempo de aula na primeira e segunda 

série do ensino médio, a partir de 2011, interferiu na minha rotina, visto que precisei 

complementar minha carga horária em várias escolas e ministrar aulas em outras disciplinas. 

A partir de 2014 passei a atuar exclusivamente no Antônio Houaiss, ainda atuando em 

diversas disciplinas para cumprir a carga horária. Somente a partir de 2015, fui alocado 

exclusivamente em turmas de Sociologia. Essa realidade que vivenciei, indica muito da 

experiência profissional dos professores de Sociologia na SEEDUC. 

O ano de 2016 para a educação no Estado do Rio de Janeiro terá como uma de suas 

marcas os movimentos de ocupação de escolas promovidos por estudantes da rede pública de 

ensino.  Os recentes movimentos de ocupação estudantis se iniciaram em novembro de 2015 

no Estado de São Paulo, tendo como bandeira a luta contra a proposta do Governo Estadual de 

fechamento de escolas embutidas no projeto de reorganização escolar da secretaria de 

educação. A resistência dos estudantes contra o poder público além de surpreender o poder 

dominante, trouxe para uma geração com pouco interesse pela política partidária, uma nova 

forma de luta.   

No caso do Rio de Janeiro, as políticas de sucateamento da educação pública, que já 

ocorriam há anos, levaram à deflagração de uma greve de professores no início de 2016.  

Como forma de apoiar essa luta, mas ao mesmo tempo inserindo nela demandas e 

reivindicações específicas do alunado e de cada escola, os estudantes iniciaram o movimento 

de ocupação das escolas estaduais que duraram todo o primeiro semestre. 

Como afirmei no início, há uma relação direta entre o sucateamento da educação 

pública estadual e os movimentos de ocupação das escolas.  Por exemplo, no caso do Colégio 

Antônio Houaiss, onde se desenvolveu o projeto a ser apresentado como produto final, uma 

das motivações da ocupação foi a demissão de inspetores e a falta de infraestrutura dos 

laboratórios. 
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O ensino de Sociologia na rede estadual sofre as mesmas dificuldades verificadas em 

outros sistemas de ensino. O reduzido tempo de aula que implica em carga horária exaustiva 

para os docentes, a falta de estrutura para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, a 

polivalência na regência de turmas que faz com que professores com outra formação sejam 

colocados como regentes de turmas de Sociologia, entre outros que compõem a rotina diária 

dos professores da disciplina. Além disso, compartilha com as demais disciplinas os 

problemas vividos no cotidiano das escolas estaduais, como turmas com excesso de 

estudantes, frequência intermitente dos alunos e alunas, fechamento de turmas no meio do ano 

letivo e um progressivo desconsolo de servidores e discentes com os rumos da educação. 

 Do ponto de vista pedagógico, o Estado do Rio de Janeiro adota o denominado 

currículo mínimo que estabelece os conteúdos a serem discutidos com os estudantes. Um dos 

temas propostos por esse currículo para o terceiro ano do Ensino Médio é o da mudança 

social. De acordo com a proposta da SEEDUC/RJ, os objetivos das aulas de Sociologia no 

terceiro bimestre devem permitir ao estudante: Compreender o papel da participação política 

para o exercício da cidadania; Compreender o papel da sociedade civil na construção de uma 

sociedade democrática; Compreender as diversas formas de exercício do poder, bem como as 

relações entre as esferas públicas e privadas na sociedade brasileira1. 

 Minha participação no Programa de Residência Docente (PRD) é motivada pela busca 

de novas formas de ação pedagógica com minhas turmas.  A dura realidade vivida como 

professor de três séries do ensino médio, com planejamentos múltiplos e horários 

intermitentes e dependentes de decisões que fogem à minha vontade, torna bastante difícil o 

processo de formação.  

O que me motivou a fazer o PRD foi a necessidade de aprimorar minha prática 

pedagógica e a busca por novas estratégias de ensino-aprendizagem. Cheguei ao PRD, por 

indicação de uma colega que realizou o curso em 2015, ela falou da qualidade do curso, das 

oficinas e minicursos que contribuíram para melhorar sua atuação enquanto professora.      

 A participação nas oficinas e atividades do PRD me permitiram ampliar o olhar sobre 

o ensino de Sociologia. Enquanto as oficinas me fizeram conhecer outras formas de mediação 

pedagógica e de uso dos materiais didáticos, a observação e participação nas aulas de Ciências 

Sociais e Sociologia no Campus Realengo II, indicaram novas possibilidades de temáticas e 

intervenções em sala de aula.  

 As OCNEM indicam que uma das tarefas da Sociologia escolar é proporcionar aos 

                                                 
1 Versão completa do currículo mínimo de sociologia no site da SEEDUC/RJ. Educação e planejamento escolar: 

currículo mínimo – confira as orientações. Disponível em: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=759820. Acesso em 11/02/2017. 
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estudantes a desnaturalização e o estranhamento dos fenômenos sociais, o que se traduz em 

perceber a Sociologia como um conhecimento capaz de desenvolver nos jovens uma postura 

mais crítica e reflexiva diante da realidade social que os cerca. 

 Por outro lado, minha observação da ocupação no Colégio Antônio Houaiss, me fez 

questionar o quanto os estudantes conseguiam refletir sobre o próprio movimento e 

estabelecer reflexões e descobertas para além do ser contra ou a favor da ocupação. Em 

especial me chamou a atenção a pouca participação dos estudantes de terceiro ano na 

ocupação. “Por que eles não se envolviam?” “Será que eles que mais sofreram com os 

problemas da escola, não percebiam as razões do movimento?”   

 Com essas questões em mente e considerando que o tempo sem aulas afetou o 

planejamento anual pensado para 2016, escolhi o tema da mudança social como aquele que 

me permitiria, simultaneamente, atingir os objetivos previstos para a Sociologia no terceiro 

ano do ensino médio, realizar uma reflexão sociológica sobre o movimento de ocupação e 

construir uma análise, deles e minha, dos processos sociais vividos ao longo do ano e seu 

impacto no cotidiano deles como estudantes e cidadãos e meu enquanto docente. 

 Para adequar ao tempo disponível para sua realização, o produto apresentado tem 

como proposta demonstrar a importância do ensino de Sociologia e da mediação 

pedagógica na escola básica para a construção de uma consciência política por parte 

dos/das estudantes. Para isso foi desenvolvido um projeto que teve por objetivo proporcionar 

aos/as estudantes uma reflexão crítica sobre mudança social, a partir do movimento de 

ocupação do Colégio Antônio Houaiss. 

Me parece que pensar movimentos estudantis se reveste hoje, mais que nunca, de 

extrema importância e atualidade, visto que se trata de um acontecimento de suma 

importância no contexto educacional da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro e cujo 

impacto ainda deverá ser objeto de pesquisas e reflexões.  

Entretanto, fica evidente a pertinência das discussões sobre algumas categorias 

sociológicas (democracia, cidadania, participação política) e o papel importante que a 

mediação pedagógica do professor de Sociologia exerce na transformação da experiência em 

compreensão sociológica da realidade. 

 Apesar dos percalços, o desenvolvimento do projeto demonstrou sua importância 

pedagógica, visto que a participação dos/ das estudantes na ocupação associada às discussões 

e debates promovidos durante a intervenção pedagógica que realizei, contribuíram para que 

eles e elas pudessem dar sentido à sua experiência e em diversos casos, superar a 

compreensão de senso comum sobre os movimentos e sobre a própria educação. 
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 Este trabalho está dividido em quatro partes, sendo a primeira parte dedicada à 

explicação do projeto, composta por objetivos, justificativa e metodologia e procedimentos 

desenvolvidos ao longo do trabalho e que constituem os itens 1 a 4 do texto. 

 No item 5, o foco será a reflexão teórica em torno dos conceitos de democracia, 

cidadania e participação política. Trarei aqui diferentes contribuições de autores das ciências 

humanas buscando apresentar um leque das visões sobre esses temas. Ainda nessa parte do 

texto, vou discutir o ensino de Sociologia e o papel da mediação pedagógica do professor na 

construção do conhecimento discente. 

 Na terceira parte, o item 6, iremos falar do movimento de ocupação. Nesse momento 

falarei mais especificamente da ocupação no Colégio Antônio Houaiss, de suas diferentes 

etapas, objetivos e sujeitos da ocupação e das questões que influenciaram na elaboração do 

projeto.  Aqui também vou trazer algumas reflexões, mesmo que preliminares, sobre os 

movimentos de ocupação dos estudantes.   

 Por fim, apresentarei o desenvolvimento do projeto e a análise dos resultados, 

propondo algumas reflexões sobre os objetivos alcançados e as possibilidades e limitações do 

ensino de Sociologia na escola. 
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2. OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho tem por objetivo geral demonstrar a importância do ensino de 

sociologia e da mediação pedagógica para a construção de consciência política por parte 

dos/das estudantes da escola básica, contribuindo assim para uma formação mais humana e 

orientada para a construção de uma sociedade menos individualista. 

Como objetivos específicos podem ser elencados: 

 Estimular os estudantes do terceiro ano do Colégio Antonio Houaiss a refletir sobre as 

categorias sociológicas de cidadania, democracia, participação política, a partir do 

movimento “Ocupa Tonhão”.  

 Proporcionar aos estudantes um espaço de reflexão e troca de conhecimento acerca do 

movimento de ocupação estudantil ocorrido em 2016. 

 Contribuir para a diminuição de atos de intolerância e violência entre os estudantes 

envolvidos no movimento de ocupação e os demais estudantes. 

 Demonstrar aos estudantes que o respeito às diferenças de ideias, étnica e religiosa é 

fundamental para a construção de uma sociedade mais democrática e cidadã. 

 

Espera-se com esse trabalho, que esses jovens se percebam como agentes de 

transformação de sua realidade social, compreendendo que cidadania é algo socialmente 

construído onde o respeito à pluralidade de ideias e à diversidade deve ser o elemento 

norteador da participação social.  
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3.  JUSTIFICATIVA 

 

O ambiente escolar do segundo semestre de 2016, onde os reflexos da ocupação da 

escola resultam em um cenário onde os conflitos e as tensões geradas pelo movimento, bem 

como a compreensão de suas consequências e impactos na estrutura escolar, ainda não estão 

dimensionados, se converte em um local ideal para que se desenvolva um projeto que leve 

estudantes a refletirem sobre a ocupação, tendo como fio condutor os conceitos trabalhados na 

disciplina de Sociologia. Além disso, a atividade proposta vai de encontro aos objetivos 

traçados em diferentes documentos oficiais e acadêmicos para o ensino de Sociologia na 

escola básica, entre eles a desnaturalização das concepções de senso comum acerca dos 

fenômenos sociais.   

Nesse sentido, acreditamos que esse é um momento muito interessante para o 

desenvolvimento do projeto, visto que, por meio do movimento de ocupação da escola foi 

possível a aproximação de categorias sociológicas abstratas, (muitas vezes distantes da 

realidade dos estudantes da educação pública estadual), da realidade dos / das estudantes das 

escolas ocupadas.    

O objetivo do projeto procura superar a simples decoreba de conceitos sociológicos, e 

possibilitar que os estudantes possam relacionar os conceitos de democracia, cidadania e 

participação política ao movimento de ocupação da escola, por meio da exibição de vídeos, de 

discussões e debates em sala de aula, fazendo assim com que a Sociologia possa “[...] não 

somente contribuir para a formação de uma juventude mais autônoma, democrática e 

transformadora, como também encontrar o seu lugar efetivo no processo de transformação da 

escola brasileira.” (LIMA, 2015, p. 3).  
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 4. METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS 

  

 A metodologia adotada neste trabalho combina diferentes recursos de mediação 

pedagógica como aulas dialogas, exibição de vídeos e debates sobre conceitos das Ciências 

Sociais e reflexões críticas sobre a educação escolar e a ocupação estudantil.  Nesse aspecto, 

procura-se adequar as possibilidades de mediação proporcionadas pelas Ciências Sociais à 

estrutura escolar do colégio Antônio Houaiss.  

Em um primeiro momento foram exibidos vídeos que traziam questões para motivar o 

debate dos estudantes.  De acordo com Moran “O vídeo parte do concreto, do visível, do 

imediato, do próximo, que toca todos os sentidos. Mexe com o corpo, com a pele – nos toca e 

"tocamos" os outros, que estão ao nosso alcance, através dos recortes visuais, do close, do 

som estéreo envolvente” (MORAN, 1995, p. 28).  

No segundo momento foram desenvolvidas aulas expositivas e dialogadas para dar 

maior sistematização às discussões da primeira etapa. De acordo, com Anastasiou e Alves 

apud Moreira (2015, p. 9) aula expositiva é “(...) uma exposição do conteúdo, com a 

participação ativa dos estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode ser 

tomado como ponto de partida (...)”. Sobre o mesmo tema, Moraes e Guimarães (2010) 

argumentam que o recurso de aula expositiva é bastante contraditório, visto que “ao mesmo 

tempo em conserva o tradicionalismo original da sala de aula, guarda um universo de 

possibilidades de que o professor pode lançar mão ao associar sua exposição oral a diferentes 

recursos didáticos” (MORAES e GUIMARÃES, 2010, p. 56). 

Em seguida os alunos e alunas responderam à enquete “o que eles pensam ou sabem 

sobre mudança social?”, procurando estabelecer relação entre sua resposta e a ocupação da 

escola. O objetivo foi que a reflexão sobre o tema/conceito permitisse aos estudantes se 

instrumentalizarem para uma discussão coletiva que colocasse em pauta suas próprias ações 

enquanto sujeitos. 

A última etapa consistiu no debate sobre a ocupação e seu papel nas possibilidades de 

mudança social. O protagonismo juvenil na visão de Silva, Cruz e Silva (2013, p. 14-15) pode 

modificar a situação e a posição de estudantes dentro do sistema escolar, inclusive em sua 

resposta às experiências de aprendizagem.  Entende-se protagonismo quando “o jovem atua 

de forma autêntica e participativa, propondo iniciativas e assumindo lideranças”.  Deixando o 

papel de coadjuvante da aprendizagem para torna-se “dinamizador de atitudes e ações não só 

individuais, mas também na sua comunidade”.  Por conta disso, os debates realizados 
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procuraram estimular a participação ativa dos estudantes, para que percebessem a importância 

de serem protagonistas da educação. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

  

São dois os objetivos que pretendo desenvolver neste tópico. Discutir de maneira 

preliminar algumas das concepções de democracia moderna, cidadania e participação política 

e realizar uma breve análise da trajetória da Sociologia como disciplina da educação básica.  

 

5.1 Reflexões sobre o Estado e a democracia moderna 

 

As origens do que podemos chamar de democracia moderna estão relacionadas 

diretamente à construção da sociedade capitalista.  Nesse aspecto, ainda que mantenha 

relações com a experiência grega da antiguidade, ela adquire características próprias que 

respondem principalmente aos interesses de consolidação do modelo liberal de sociedade. 

 A democracia como forma de governo, surgiu na Grécia Antiga, entre os séculos VI e 

IV A.C. em Atenas, era percebida como o governo ou poder do povo, uma vez que os 

cidadãos gregos costumavam se reunir em praças públicas (Ágoras) para discutir os 

problemas da cidade e encontrar soluções. Deve ser ressaltado que a noção de cidadania dos 

gregos era diferente da que temos atualmente, na medida em que cidadãos eram apenas os 

homens nascidos na polis grega e que não fossem escravos por algum motivo.  Portanto, 

mulheres, crianças e escravos não participavam da assembléia. Outra diferença importante se 

refere à natureza da democracia praticada. Segundo Bobbio apud Pierini: 

 

Para os antigos a imagem da democracia era completamente diferente: falando de 

democracia eles pensavam em uma praça ou então em uma assembléia, na qual os 

cidadãos eram chamados a tomar eles mesmos as decisões que lhe diziam respeito. 

“Democracia” significava o que a palavra designa literalmente: poder do emos e 

não, como hoje, poder dos representantes do demos.   (PIERINI, 2008, p. 127 - 128) 

 

A partir do século XVIII, o tema democracia volta a ser discutido nas arenas políticas, 

os defensores dos ideais liberais passam a pregar a necessidade da instauração de um “Estado 

de Direito” que garantisse as liberdades individuais, a igualdade jurídica perante a lei, assim 

como o direito de participar das decisões políticas. A questão que se colocava era: “como 

instituir um regime democrático em um território tão extenso e muito populoso, que era 

característico dos estados modernos? Seria inviável, por exemplo, realizar a democracia como 

nos moldes da Grécia Antiga”. E constatando a impossibilidade de reunir todos os cidadãos 

em uma praça pública (como acontecia na “ágora” ateniense), “os liberais instituíram o 

sistema representativo de democracia. Neste sistema, todos aqueles que possuem “direitos 
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políticos” são chamados a escolher representantes para tomarem decisões políticas em seu 

nome” (Pereira, 2012, p. 6).  

Entretanto, a democracia moderna não pode ser analisada separadamente do 

desenvolvimento do Estado. Nesse sentido, Estado, democracia e cidadania são faces de um 

mesmo processo de construção social. Por conta disso, propomos a discussão dos diferentes 

modelos de Estado pensados e implementados na sociedade contemporânea. Vamos explorar 

aqui três autores que se destacaram na defesa da legitimidade do Estado moderno.  São eles, 

os ingleses Thomas Hobbes (1588- 1679), e John Locke (1632-1704) e o franco-suíço Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778).  

Hobbes apresenta uma visão negativa do homem, em seu estado de natureza o homem 

é governado pela ganância, pela inveja e por isso, viveria em constante estado de guerra de 

todos contra todos. Para fugir dessa guerra, do medo e em busca de segurança os homens 

assinariam um “pacto ou contrato social2” transferindo seus direitos a um soberano e assim 

criando o Estado. Hobbes é um dos defensores do Estado Absolutista. De acordo com ele: 

 

[Da] igualdade quanto à capacidade deriva a igualdade quanto à esperança de 

atingirmos nossos fins. Portanto se dois homens desejam a mesma coisa, ao mesmo 

tempo que é impossível ela ser gozada por ambos, eles tornam-se inimigos. E no 

caminho para seu fim (que é principalmente sua própria conservação, e às vezes 

apenas seu deleite) esforçam-se por se destruir ou subjugar um ao outro. E disto se 

segue que, quando um invasor nada mais tem a recear do que o poder de um único 

outro homem, se alguém planta, semeia, constrói ou possui um lugar conveniente, é 

provavelmente de esperar que outros venham preparados com forças conjugadas, 

para desapossá-lo e privá-lo, não apenas do fruto de seu trabalho, mas também de 

sua vida e de sua liberdade. Por sua vez, o invasor ficará no mesmo perigo em 

relação aos outros. (HOBBES, 2008, CAP. XIII, P. 74-76). 

 

Diferentemente de Hobbes, Locke acreditava que a vida no estado de natureza não era 

sinônimo de guerra ou insegurança. As pessoas já teriam direito à propriedade do que 

produzissem. Como homens livres que são resolvem criar o Estado como forma de resolver 

conflitos.  Esse poder é limitado e o governante pode ser derrubado sempre que atentar contra 

a liberdade e o direito à propriedade, visto por ele como direitos naturais. No embate entre 

essas ideias, o pano de fundo são as transformações sociais ocorridas na Inglaterra do século 

XVII e que dão origem ao estado liberal inglês. 

No século XVIII e em outro momento histórico, Rousseau afirma que no estado de 

natureza os indivíduos eram livres, iguais e felizes. E pouco a pouco os homens iam se 

importando cada vez mais com a opinião alheia e tentando ser melhor que seus iguais. “aos 

                                                 
2 Contrato Social – acordo entre os membros de grupo, pelo reconhecem a legitimidade, igualdade sobre todos, 

de um regime político ou de um governante. (SILVA, A  et al., 2013,  p. 170) 
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poucos, deixaríamos de ser iguais, e o golpe final contra a igualdade viria com a invenção da 

propriedade. Após a invenção da propriedade, seria necessária a criação do Estado e de leis 

para proteger os homens. (MACHADO, AMORIM E BARROS, 2013, p. 217)”  

 A perda da liberdade natural dos homens seria compensada pela conquista da 

“liberdade cidadã”. Segundo Rousseau, a única maneira de preservar a liberdade após a 

criação do Estado seria se todos os aceitassem entregar seus direitos uns aos outros (não ao 

governante como na teoria hobbesiana). Com isso, “o indivíduo não teria interesse em exigir 

demais das outras pessoas, porque tudo o que exigisse poderia ser e exigido dele também 

(MACHADO, AMORIM E BARROS, 2013, p. 217). Nesse contexto, ganha força a ideia de 

participação popular na política do país, especialmente nas elaborações de suas leis. Para 

Rousseau o Estado só seria considerado legitimo quando suas leis fossem criadas por meio da 

participação dos indivíduos na elaboração das leis.   

A breve explanação das ideias desses três pensadores nos ajuda a compreender um 

pouco sobre o Estado do ponto de vista liberal. Segundo Bobbio (2004), a queda dos antigos 

regimes absolutistas ou ditatoriais e a substituição por regimes democráticos em diversos 

países do mundo deram à democracia o status de forma ideal de governo ou de menos 

prejudicial para o povo. Nas suas palavras: "[...] a democracia foi considerada como a melhor 

forma de governo, como a menos má, como a forma de governo mais adaptada às sociedades 

economicamente, civilmente e politica  

Essa relação entre democracia e estado moderno aparece tanto em autores adeptos do 

modelo liberal como naqueles que o criticam de diferentes lugares.  Por exemplo, Lipson 

define democracia como:  

 

(...) um sistema regularizado de eleições periódicas, com uma livre escolha de 

candidatos, sufrágio universal para adultos, oportunidade de organização de partidos 

políticos concorrentes, decisões majoritárias a par de salvaguardas para a proteção 

dos direitos das minorias, judiciário independente do Executivo e garantias 

constitucionais para as liberdades civis fundamentais. (LIPSON apud PIERINI 

(2008, p. 129) 

 

 No entanto, há outras possibilidades de reflexão sobre Estado e democracia nas 

sociedades contemporâneas. Marx afirmava que o Estado do século XIX era fruto das lutas de 

classe que levaram a burguesia ao poder político. Dessa forma, suas ações têm como objetivo 

defender os interesses do capital e não de toda a sociedade. Pensar assim, significa 

compreender que o Estado e a democracia são elementos para sustentação do sistema 

capitalista, o que explica porque muitos autores liberais limitam a participação democrática da 

sociedade ao processo eleitoral. Gramsci (1980) analisa que o Estado é um elemento essencial 
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para a produção do consenso na sociedade, fundamental para o exercício do poder por parte 

das classes dominantes. 

 Santos (1982, p. 18) define o Estado como uma relação social que condensa uma série 

de articulações de forças sociais que no capitalismo tem como força dominante as relações de 

produção que essencialmente são desiguais e permeiam todo o tecido social.  Contudo, isso 

não implica dizer que o Estado opera exclusivamente com a exclusão para as classes 

dominadas.  Santos (1998) afirma que tanto o Estado como a democracia são parte de um 

contrato que funda a sociedade moderna.  Segundo ele, há o reconhecimento nos autores 

contratualistas de que o caminho adotado pelos homens ao criarem o Estado é irreversível.  

Contudo, as contradições da relação entre Estado e sociedade civil são inerentes ao seu 

desenvolvimento histórico.  A legitimidade do Estado está diretamente relacionada à 

capacidade deste de ampliar a democracia e a cidadania. Em paralelo, há o desenvolvimento 

de uma identidade cultural ligada ao Estado nação que permite a manutenção equilibrada do 

sistema, em que pese a constante tensão entre os interesses do capital e a democracia. 

 Segundo Bauman (1999, p.157), a democracia liberal é uma das utopias mais 

significativas da sociedade moderna, responsável pela consolidação do sistema. Para ele:  

 

A democracia liberal, tanto na sua versão visionária quanto na sua versão prática, é 

uma tentativa de manter a eficiência política do Estado no seu papel de guardião da 

paz e de mediador entre os interesses do grupo e dos indivíduos, permitindo a livre 

formação dos grupos e a livre auto-afirmação dos indivíduos e sua livre escolha do 

estilo de vida que quiserem seguir.     

 

Sendo assim ganha importância o aspecto subjetivo da relação dos indivíduos com o 

Estado e democracia, mediada pela ideia da representação.  De acordo com Campilongo 

(1988), há basicamente há três tipos de representação política: a representação popular, que 

tem como base os direitos da cidadania, a representação de interesses – fundamentadas em 

grupos ocupacionais- e a representação funcional, baseada em categorias profissionais. O 

problema do sistema democrático estaria na sobreposição das representações de interesses 

sobre as representações de caráter popular. O que implica em decisões e políticas públicas que 

muitas vezes não atendem às demandas da população em tese representada pelos eleitos. 

Nesse aspecto, a constituição da sociedade democrática e dos direitos de cidadania, que lhes 

são inerentes, é resultado de lutas sociais nas quais as classes populares reivindicam 

transformações na estrutura social.  

Nesse contexto, pode se tornar realidade a proposta de que a democracia moderna 

diferentemente da ateniense seja uma forma de inclusão efetiva de todos e não apenas de uma 

parcela minoritária da população, algo que também está presente nas reivindicações dos 
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estudantes que ocuparam as escolas. Por meio do movimento de ocupação da escola os /as 

estudantes demonstram que querem ser bem mais que meros espectadores no processo de 

ensino e a aprendizado, desejam uma escola mais democrática e cidadã.  

 

5.2 Reflexões sobre cidadania e participação política 

 

A intenção aqui é fazer uma reflexão em torno do conceito de cidadania moderna e os 

diferentes caminhos percorridos pelos estudiosos para entender o processo de ampliação da 

noção de cidadania e lançar luzes sobre a atividade ou ações entendidas aqui como 

participação política.  De lado temos um grupo de estudiosos que analisa as conquistas e 

ampliação dos direitos que caracteriza a noção de cidadania moderna a partir do 

desenvolvimento do próprio Estado. Nessa perspectiva, há pouco espaço para perceber a 

cidadania como parte da ação das classes trabalhadoras na luta por direitos. Predomina assim, 

uma noção esquemática de cidadania.  

Por outro lado, entendemos que os conceitos de cidadania e participação política, 

expressam um movimento de luta cotidiana dos trabalhadores por direitos na sociedade 

capitalista que no passado e no presente são consequência dos caminhos seguidos pela luta de 

classes.  

Para Marshall (1967) a ideia de cidadania, está intimamente ligada às conquistas dos 

direitos civis (direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei etc.), 

políticos (participar da vida política, votar e ser votado etc.) e sociais (Direito à educação, 

saúde, etc.). O cidadão pleno seria aquele que fosse titular dos três conjuntos de direitos. No 

caso da Inglaterra, a conquista da cidadania se deu com o avanço dos direitos Civis no Século 

XVIII, dos direitos políticos no século XIX e dos direitos sociais no século XX. 

Santos (1991) analisa a questão da cidadania moderna a partir da relação entre 

subjetividade, cidadania e emancipação. E a relação entre essas três categorias é complexa e 

por isso é urgente identificar o que é negado ou negligenciado nestes três marcos da história 

da modernidade (SANTOS, 1991, p.135). 

Segundo Santos (1991) “o projeto da modernidade é caracterizado, em sua matriz, por 

um equilíbrio entre regulamentação e emancipação, convertido em dois pilares sobre o qual se 

sustenta a transformação radical da sociedade pré-moderna”.  

 

O pilar da regulamentação é constituído por três princípios: principio de Estado 

(Hobbes) o principio do mercado (Locke) e o principio de comunidade (Rousseau). 

O Pilar da emancipação é constituído pela articulação entre três dimensões da 
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racionalização e secularização da vida coletiva: a racionalidade moral – prática do 

direito moderno; a racionalidade cognitiva – experimental da ciência e da técnica 

modernas; e a racionalidade estética – expressiva das artes e da literatura moderna.  

(SANTOS, 1991, p. 136) 

 

 O desenvolvimento dos dois pilares não se deu de forma harmoniosa. A aproximação 

das trajetórias do pilar da regulamentação com o desenvolvimento do capitalismo favorece o 

avanço do pilar da regulamentação em detrimento do pilar da emancipação.  Acrescente se a 

isso, o fato de que os três princípios e as três dimensões dos dois pilares sofreram também 

desequilíbrios no seu desenvolvimento. Esses desequilíbrios resultaram, por um lado, numa 

“hipertrofia da racionalidade cognitivo-instrumental”, “em detrimento das demais 

racionalidades e acabou por colonizá-las, um processo com múltiplas manifestações” 

(SANTOS, 1991, p. 137). E a teoria política liberal seria a expressão mais visível desse 

desequilibrio, na qual as individualidades (subjetividade) se sobre saem as coletividades 

(SANTOS, 1991, p. 138).   

 

Segundo Marshall, na linha da tradição liberal, a cidadania é o conteúdo da pertença 

igualitária a uma dada comunidade política e afere-se pelos direitos e deveres que o 

constituem e pelas instituições que dá azo para ser social e politicamente eficaz. A 

cidadania não é, por isso, monolítica; é constituída por diferentes tipos de direitos e 

instituições; é produto de histórias sociais diferenciadas protagonizadas por grupos 

sociais diferentes. [...] Por último, os direitos sociais só se desenvolvem no nosso 

século e, com plenitude, depois da Segunda Guerra Mundial; têm como referência 

social as classes trabalhadoras e são aplicados através de múltiplas instituições que, 

no conjunto, consistem o Estado-Providência (SANTOS, 1991, p. 146).   

 

Para Santos (1991) “o mérito um dos principais méritos da análise de Marshall 

consiste na articulação que opera entre cidadania e classe social e nas consequências que dela 

retira para caracterizar as relações tensionais entre cidadania e capitalismo” (SANTOS, 1991, 

p. 146). O alargamento da noção de cidadania foi uma conquista da mobilização da classe 

operária “se a classe operária não foi o sujeito monumental da emancipação pós-capitalista, 

foi sem dúvida o agente das transformações progressistas (emancipatórias, neste sentido) no 

interior do capitalismo” (p. 244). 

Partindo da categoria de cidadania desenvolvida por Marshall, José Murilo de 

Carvalho analisou o caso da cidadania brasileira. A conquista da cidadania teria começado 

pelos direitos sociais (período de 1930 a 1945), quando chega a Presidência da Republica, 

Getulio Vargas e dar grande atenção as questões trabalhistas e elaborando e implementando as 

Leis Trabalhistas, conhecida como Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT “O período de 

1930 a 1945 foi o grande da legislação social” (CARVALHO, P. 110, 2009). Entretanto, neste 

momento histórico os direitos Políticos e Civis foram deixados de lado, visto que o País vivia 

um Regime autoritário. Entre 1946 e 1964 a conquista dos direitos políticos teve avanço 
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expressivo, mas esse processo foi interrompido pelo golpe militar de 1964  

Ainda no caso da cidadania no Brasil o cientista político Wanderley Guilherme dos 

Santos (1989) trabalha com o conceito de “cidadania regulada” segundo o qual, os direitos 

que caracterizam a cidadania seriam uma concessão do Estado, como uma maneira de 

conciliar os interesse de classes diferentes ou mediar os conflitos entre elas. “neste caso, o 

Estado controlaria os grupos sociais a partir das práticas regulatórias” oscilando entre 

aumento da participação e redução da liberalização o exemplo dessa prática seria o governo 

de Vargas que ao mesmo tempo em que cria leis trabalhistas, cria também mecanismos de 

controle dos sindicatos. “A classe trabalhadora conquista direitos, mas perde poder de 

contestação” (SILVA, et al. 2013, p.180) 

 Por outro lado, há um grupo de pesquisadores que analisa as conquistas ou ampliação 

dos direitos, no tocante a cidadania como sendo resultado de intensa pressão popular via 

movimentos sociais, numa perspectiva marxista. No que tange aos movimentos sociais, as 

teorias marxistas não abandonaram as questões das classes sociais “ela é utilizada para refletir 

sobre a origem dos participantes, os interesses do movimento, assim como o programa 

ideológico que fundamenta suas ações” (GOHN, 1997, p. 174). Aqui está o grande diferencial 

da teoria marxista “na análise dos movimentos sociais consiste em possibilitar apreender, para 

além dos aspectos imediatos, a essência dos fenômenos e a contraditória aparência entre 

essência e aparência” (GUIMARAES e GUERRA, 2013, p. 65). 

Gohn (1997) afirma que “A análise dos movimentos sociais sob o prisma do marxismo 

refere-se a processos de lutas sociais voltadas para a transformação das condições existentes 

na realidade social, de carências econômicas e/ou opressão sociopolítica e cultural” (GOHN, 

1997, p. 171).  

Nesta perspectiva a ampliação na noção de cidadania é fruto de lutas sociais. 

Inicialmente lutas por liberdades e igualdade, lutas pelos humanos no final do século XVIII, 

lutas pelo o sufrágio universal século XIX e no século XX lutas pelos direitos sociais. E os 

movimentos sociais visto como instrumentos de construção ou exercício de cidadania.     

Para Bomeny e Medeiros (2013, p.305) “democracia e cidadania não fazem parte da 

natureza, não são universais e nem óbvias, não são dadas para que nos apossemos delas 

quando quisermos. Dependem da ação de indivíduos e grupos, de esforços, de as pessoas 

terem tido ou não a chance de aprender e incorporar seus princípios”. E quando os indivíduos 

se organizam de alguma forma para lutar por direitos, sejam eles civis, políticos ou sociais 

estão aprimorando a democracia, exercendo sua cidadania por meio da participação política. 

Grosselli e Mezzaroba (2011) apontam que a participação popular constitui um 
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requisito fundamental no “fortalecimento das instituições políticas e democráticas, uma vez 

que o desenvolvimento de uma cultura política de participação pode interferir diretamente na 

capacidade do indivíduo de influenciar o processo decisório” Grosselli e Mezzaroba (2011, p. 

7129).  

Para Bonifácio (2012, p. 37) participação política é uma atividade realizada por 

cidadãos com o objetivo de influenciar no processo de decisão governamental. Assim ser 

cidadão é está dentro de um processo, usufruir de um conjunto de benefícios, participar dos 

ganhos e que uma sociedade produziu, seja eles políticos, sociais ou econômicos. 

Grosselli e Mezzaroba apud Pateman (2011): argumentam que a participação mais 

ampla na esfera política começa necessariamente com a participação em micro-esferas da vida 

social. “De acordo com a autora, quanto mais os indivíduos participam, mais capacitados se 

tornam para fazê-lo”. 

 

(...) a participação política caracteriza-se pelas ações coletivas ou individuais, de 

apoio ou de pressão, que são direcionadas a selecionar governos e a influenciar as 

decisões tomadas por eles. Trata-se de uma participação ativa dos cidadãos nos 

processos políticos, sociais e comunitários e tem como objetivo influenciar as 

decisões que contemplem os interesses coletivos e o exercício da cidadania. 

(GROSSELLI E MEZZAROBA, 2011, p. 7131)   

 

Todas as referências acima nos ajudam a compreender a importância da reflexão sobre 

o processo de ocupação do Colégio Antônio Houaiss por seus estudantes.  A participação 

democrática é algo que se “aprende” a partir do próprio exercício cotidiano. Ainda que uma 

parcela pequena dos estudantes de terceiro ano tenha participado ativamente da ocupação da 

escola, a discussão e a reflexão embasada por textos e vídeos sobre as origens, 

desenvolvimento e legado desse evento, podem ser um instrumento formador para todos os 

estudantes.  

Assim, a ocupação da escola foi o caminho que estudantes encontraram para lutar pelo 

que achavam certo. Como estudante da escola eles precisam ser consultados sobre o 

funcionamento, sobre qualquer mudança no âmbito da escola. 

Compreender democracia e cidadania como um processo em andamento e não como 

algo pronto e acabado. E que os indivíduos, por meio de participação política podem dar sua 

contribuição nesse processo de construção de uma sociedade mais justa e igualitária, mais 

cidadã. E que em contexto democrático como é o caso da sociedade brasileira a participação 

dos estudantes na ocupação das escolas públicas, contribui e muito para a melhoria da infra-

estrutura das escolas ocupadas3 e com isso os jovens se perceberem como agentes de sua 

                                                 
3 A escola em que trabalho, o movimento “Ocupa Tonhão” conquistou verba para a reforma de todos os 
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própria história.     

 

5.3 Sociologia na educação básica e nos documentos oficiais 

 

De acordo com as OCNEM (2006), uma das tarefas do ensino de Sociologia na escola 

básica é ajudar os discentes a desnaturalizar e estranhar os fenômenos sociais que vivenciam 

em seu cotidiano. Nesse sentido, segue uma recomendação que já havia sido feita no PCNs: 

 

A LDB Lei nº 9.396/96, uma das finalidades centrais do ensino médio é a 

construção da cidadania do educando. Aqui a sociologia desempenha um papel 

muito importante, tendo em vista que o objetivo da sociologia no ensino médio é 

instrumentalizar os jovens com ferramentas teóricas que o possibilite a 

investigar/explicar todos os fatos relacionados à vida social, logo permite equipar o 

aluno para que possa decodificar a complexidade da realidade social (BRASIL, 

2000, p.37) 

 

Para Pina (2014) é função da sociologia é dar ordem a uma percepção caótica dos 

fenômenos sociais, por meio de seu papel de desnaturalização dos fenômenos sociais. Em 

outras palavras, ela ajuda a liberar o homem de ações cegas sobre a realidade social. A 

Sociologia se ocupa a orientação dos fatos. Assim, ela ajuda pensar com mais rigor, 

possibilitando aos jovens desenvolver um olhar critico em relação à sociedade e as relações 

sociais. Permite ainda a compreensão de como funcionam os grupos e a dinâmica de inclusão 

e exclusão; “Ensina a respeitar o diferente, a aceitar culturas e realidades distintas; Afasta o 

estudante do senso comum, capacitando-o a formar ideias de qualidade sobre o mundo e sobre 

a própria vida” (PINA, 2014, p. 9).  

Por outro lado, para Lima (2015), o processo de formação do jovem deve ser pensando 

como um espaço de disputas e forças que lhe é transmitido na escola e fora dela também. 

Assim, a sociologia pode exercer um papel de “transformador na formação dos jovens, 

mesmo sendo a escola, um espaço de desenvolvido para difusão das práticas e valores das 

classes dominantes, elas podem ser reapropriadas e como espaço de disputas de diferentes 

visões de mundo, inclusive as subalternas” (LIMA, 2015, p.2)  

Na BNCC se afirma que: “A Sociologia deve ser capaz de despertar entre os/as 

estudantes a necessidade de formular perguntas sobre as causalidades e consequencias desses 

eventos, e estimular sua disposição para a realização de pesquisas e leituras que permitam sua 

melhor compreensão” (BNCC, p. 164). E ainda mais com o auxilio do conhecimento 

sociológico, o “educando pode construir uma postura mais reflexiva e crítica diante da 

                                                                                                                                                         
banheiros da escola, conserto das janelas e vidros quebrados, e a nível estadual foi conquistado à eleição direta 

para a direção da unidade escolar etc. 
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complexidade do mundo moderno”. Sendo assim, ao compreender o funcionamento da 

sociedade em que está inserido “poderá perceber-se como elemento ativo, dotado de força 

política e capacidade de transformar e, até mesmo, viabilizar, através do exercício pleno de 

sua cidadania, mudanças estruturais que apontem para um modelo de sociedade mais justo e 

solidário” (BRASIL, 2006, p. 37). 

Documentos como OCNEM e BNCC estabelecem alguns parâmetros sobre qual seria 

a função da sociologia na educação básica.     O histórico de descontinuidades que marcou a 

Sociologia como disciplina do ensino médio parece ser a causa de alguns problemas 

enfrentados hoje por esta ciência. Questões que envolvem as metodologias de ensino da 

disciplina, a escolha dos conteúdos programáticos e o desenvolvimento de estratégias 

pedagógicas voltadas para a transposição ou mediação pedagógica. 

No tange ao conteúdo programático a criação do currículo mínimo em 2011, e a 

inclusão de livros de sociologia ao programa nacional de livros didático do governo federal 

foi atenuado.    

No que diz respeito ao desenvolvimento da mediação pedagógica do conhecimento 

sociologia. Compartilho com Leal e Yung (2014) que entende mediação pedagógica no ensino 

como “mecanismo didático-cognitivo de transposição do conteúdo de ciências sociais a partir 

da adequação da linguagem acadêmica própria do ensino na graduação para o ensino escolar 

no nível médio, sem comprometer a densidade do saber sociológico”. Levando em 

consideração a singularidade da “cultura escolar” e a necessidade de transforma teorias, 

conceitos e resultados de pesquisas cientificas em “saberes escolar” (LEAL e YUNG, 2014, p. 

2). 

Assim, programas como CESPEB da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e 

PRD do Colégio Pedro II, se mostra de suma importância para a produção de novas 

estratégias de transposição do saber sociológico na educação básica.    
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6. O MOVIMENTO OCUPA TONHÃO 

  

Neste item discutiremos o movimento de ocupação que serviu de base para as 

reflexões propostas no projeto realizado com os estudantes.  É importante ressaltar que este 

movimento está relacionado a diferentes fenômenos da realidade da educação pública no 

Estado, entre eles, a falta de estrutura das escolas e as condições para o processo de ensino e 

aprendizagem disponibilizados para servidores e estudantes.  

  

6.1 A escola Antônio Houaiss 

 

Como informei no início do texto, minha chegada à escola ocorreu em 2014. O 

Colégio Estadual Antônio Houaiss está localizado no bairro do Méier, em uma das vias de 

acesso ao Complexo do Lins. A unidade escolar em questão encontra-se com 

aproximadamente 70 % de seu espaço físico interditado pela defesa civil (laboratórios de 

química, física e biologia, vestiário e teatro e quadra esportiva etc.), por causa do risco de 

desabamento e outros acidentes aos servidores e estudantes da escola.  

No que diz respeito aos recursos humanos, a unidade escolar tem duas diretoras (geral 

e adjunta) e, duas orientadoras pedagógicas. Não há carência de professores. Quatro agentes 

de leitura e apenas uma inspetora (trabalha no turno da manha e parte do turno da tarde) para 

um quantitativo de aproximadamente 1500 alunos e também não tem porteiro.  

Da estrutura escolar, encontra-se em funcionamento uma quadra esportiva, o 

refeitório, a sala de leitura, o auditório, a sala de informática4, a sala de multimídia5 e uma 

sala com televisão e um aparelho de DVD, a sala de artes e as salas de aulas propriamente 

ditas. Antes da ocupação a grande maioria dos ventiladores das salas não funcionava6. Ao 

todo o edifício onde funciona o colégio em questão é composto por quatro andares, sendo no 

primeiro andar pátio interno e refeitório e secretária. O segundo andar é reservado à 

administração (sala da diretora), sala da coordenação pedagógica, salas dos professores, 

auditório, sala de departamento de pessoal, sala de informática, sala de leitura. Nos terceiro e 

quarto andar salas de aulas, sala de televisão e DVD e sala de multimídia e sala de artes. As 

salas de aulas são muito quentes e isso interfere no processo de ensino e aprendizado do corpo 

discente.  

                                                 
4  Sem sinal de internet. 

5 Porém todos os datashows está com defeitos e sem previsão de quando serão consertados. 

6 Antes mesmo de a ocupação acabar a diretora deu inicio a instalação de ventiladores nas salas de aula.   
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Figura 01: Foto do laboratório de química do C. E Antônio Houaiss interditado. 

 

 

Na figura acima, o que vemos é o laboratório de química da escola, um dos três 

laboratórios da escola que está interditado e só com a ocupação, pais, alunos e a maioria dos 

professores tomaram conhecimento do problema, ainda que no cotidiano houvesse a dúvida 

sobre o não uso do espaço. Várias salas e laboratórios da escola foram saqueados por 

criminosos que roubaram tudo que podiam. Cabe alertar que isso ocorreu antes do movimento 

de ocupação da escola. 

 

Figura 02: Foto do teatro do C. E. Antônio Houaiss interditado. 

 

A foto da figura 02 foi tirada no teatro e retrata uma reunião em que foi explicado aos 
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pais, alunos e professores sobre como era a escola e como pouco a pouco foi sendo 

desmontada, conforme os ambientes iam apresentando problemas por falta de manutenção a 

direção restringindo o uso até chegar à situação atual.       

No início do ano letivo de 2016, em 02 de março, os professores da rede estadual de 

ensino entraram em greve, por melhores salários e melhoria do ambiente de trabalho e 

também contra a política de contenção de despesas da Secretaria de Estado de Educação do 

Rio de Janeiro que dispensou no inicio do ano letivo, inspetores de alunos, porteiros e parte 

do pessoal de limpeza terceirizado. E em 13 de março o Colégio Estadual Antônio Houaiss é 

ocupado por alunos e alunas da unidade escolar.  

De acordo com Borja e Martins (2014, p. 94) “A evasão escolar constitui uma temática 

atual em diversos ambientes e níveis educacionais, relativas às políticas públicas brasileiras” e 

tem ocupado espaço significativo no âmbito das políticas públicas brasileiras. No entanto, há 

uma dificuldade da instituição escolar de compreender e superar os diversos fatores que 

contribuem para que isso ocorra.  De acordo com Baggi (2010) esse é um fenômeno social 

bastante complexo. É fato que fatores como ingresso no mercado de trabalho, gravidez na 

adolescência, necessidades familiares, entre outros fatores externos à escola contribuem para a 

evasão escolar. Porém, há que se considerar que as dificuldades de compreensão dos 

conteúdos, a falta de estrutura das escolar e principalmente, a falta de perspectivas quanto ao 

papel da escola na construção de um futuro melhor, são fatores essenciais para compreender 

esse processo.   

Este é um adendo importante na medida em que o ano de 2016 marca uma ampliação 

da evasão nas turmas de terceiro ano do ensino médio, principalmente para que não se 

coloque a culpa nas ocupações e nas greves dos professores, o que recorrentemente é feito nos 

meios de comunicação. As transferências, abandonos e desestímulos observados nos 

estudantes e que têm impacto na pesquisa, possuem causas diversas e bastante complexas. 

Nesse quadro, muitos alunos só voltaram a freqüentar as salas aulas depois do fim da 

ocupação e outros só retornaram em setembro, após o fim das Olimpíadas.  

Outro ponto muito importante é a intermitência dos alunos. Parece haver um 

revezamento de alunos uns vêm uma semana e outros vêm na semana seguinte, prejudicando 

assim o andamento do projeto político pedagógico da escola. Essas não são uma 

exclusividade do Antonio Houaiss, mas uma recorrência na rede estadual de educação. 

 Mais um problema comum na rede estadual de ensino é a carência de pessoal de 

apoio, inspetores de alunos, porteiros e auxiliares de serviços gerais etc. Esse problema se 

agravou no inicio do ano letivo de 2016 com a demissão de todos os inspetores de alunos e 
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porteiros contratados e metade dos auxiliares de gerais da escola. A ausência de inspetores e 

porteiros criou um cenário em que, após os recreios as salas de aula e os corredores ficam 

vazios e a quadra esportiva e o pátio cheio. No turno da manhã isso acontece a partir das dez 

horas da manhã, quando os professores começam a liberar os alunos para o almoço7. No turno 

vespertino e no turno da noite, isso se repete, respectivamente, a partir das catorze e vinte 

horas, quando os alunos são liberados para almoçar ou jantar. Nas turmas de Educação de 

Jovens e Adultos – EJA isso é menos freqüente8 por dois motivos: primeiro por que as turmas 

são muitos menores em media dez alunos por turmas e segundo porque eles buscam na 

educação uma possibilidade de ascensão profissional, melhores salários e para isso buscam 

concluir o ensino médio. Vários foram os motivos que levaram a escola; gravidez, 

necessidade de trabalhar e o próprio modelo de educação que é excludente e pouco atraente 

para os jovens. 

        

6.2 A ocupação 

 

O movimento de ocupação do Colégio Antônio Houaiss teve início quando o Colégio 

Estadual Visconde de Cairu foi ocupado em 02 de março de 2016. A partir da ocupação 

naquela escola, houve uma mobilização do corpo discente do C. E. Antônio Houaiss. No dia 

11 de abril, estudantes de nossa escola participaram ativamente da ocupação do Colégio 

Estadual Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto.  

No dia 13 de abril, após o recreio, aconteceu a primeira assembléia entre alunos do 

turno da manhã que aprovou a ocupação. Outra assembléia aconteceu à tarde, novamente após 

o recreio, que também aprovou a ocupação. Em seguida, informaram a direção de sua decisão 

e receberam as chaves da escola. Não ouve resistência por parte da direção ao movimento dos 

estudantes, o que evitou maiores tensões, como observadas em outras escolas.  A única 

controvérsia nesse momento foi em relação às turmas noturnas que se sentiram excluídas do 

processo, o que motivou algumas reações violentas de alguns alunos. No mesmo dia os alunos 

organizados no movimento “ocupa Tonhão” anunciaram uma reunião como os pais de anos no 

sábado dia 15 de abril para esclarecer o porquê da ocupação e convidar os pais e mães a 

                                                 
7 Na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro o almoço é começa a ser servido as dez horas e vinte minuto para 

o turno da manhã e as catorze horas e vinte minutos para o turno vespertino e as vinte horas.   

 

8 No turno da noite a escola oferece as modalidades: ensino médio regular e Educação de Jovens e Adultos - 

EJA. 
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participar e apoiar o movimento de ocupação deles9.     

 

Figura 03: Foto tirada no dia da ocupação logo após a assembléia em foi aprovado a ocupação turno da manhã. 

 
 

Após a assembléia do turno da manhã. Os alunos se reuniram no refeitório para 

discutir estratégias para conversar com os alunos do turno da tarde. Vale lembrar que os 

professores não participaram das assembléias de estudantes que deliberaram a ocupação.   

Num primeiro momento foram realizadas reuniões para decidir as comissões de 

limpeza, de comunicação e organização, de segurança, de manipulação de alimento. Também 

foram criados dois grupos um que ficaram responsáveis ficar no colégio e cuida da ocupação 

em si e outro que ir aos movimentos de rua. Durante o dia muitos alunos freqüentavam a 

ocupação, participando das palestras, das oficinas e das sessões de filmes que aconteceram 

durante a ocupação e a noite, voltam para suas casas. No inicio algo em torno de 20 alunos 

dormiam na ocupação e no final apenas dois alunos resistiram ficam para dormir. 

No turno vespertino a assembléia aconteceu no refeitório e novamente a ocupação foi 

aprovada pelos alunos do turno vespertino e ao término da assembléia os estudantes se 

dirigiram a secretaria da escola que fica no mesmo espaço do refeitório do outro lado e 

anunciaram a ocupação para as diretoras que aguardava o resultado da assembléia.  

 

 

 

                                                 
9 Todas as reivindicações do movimento “Ocupa Tonhão” encontra se em anexo.  Anexo 03. 
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Figura 04: Foto tirada na assembléia em foi aprovado a ocupação turno da tarde. 

 

  

  No dia 15 de abril, a reunião de pais contou com a presença de poucos responsáveis e 

servidores. Os estudantes mostraram todo espaço da escola, inclusive a parte interditada e 

explicaram que a ocupação era contra a política do governo do estado de sucateamento da 

educação pública. Os pais manifestam apoio ao movimento, mas demonstraram preocupação 

com os jovens sozinhos na escola, pois a maioria deles era menor de idade e a escola está 

localizada em uma área de risco. Alguns professores se propuseram a dormir na escola para 

acompanhar os alunos e não deixar-los sozinhos.     

Podemos dividir a ocupação em duas etapas. Na primeira que se estendeu até o dia 06 

de junho, a equipe diretiva estava impedida de entrar na escola, mas o corpo docente podia 

entrar e participar das atividades na condição de convidado. Professores e professoras podiam 

ministrar palestras, organizar sessões de filmes, oficinas ou aulões sempre de acordo com o 

interesse e disponibilidade dos alunos.  No C. E. Antônio Houaiss a ocupação foi realizada 

com participação majoritariamente de alunos da primeira e segunda série.  Inicialmente 

apenas 4 alunos da terceira série participavam da ocupação (uma menina e três meninos), 

sendo que um deles foi obrigado a sai da escola porque foi ameaçado de morte por outro 

aluno do turno da noite.  
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Figura 05: Foto tirada em reunião entre aluno de doutorado e professores e estudantes da ocupação para ouvir 

destes, quais atividades eles queriam que fosse realizada. 

 

 

Neste dia um doutorando do programa de pós-graduação em educação da UFRJ, veio 

ouvir dos alunos que tipo de atividades eles queriam na escola e eles pediram atividades 

ligadas a musica e poesias e atividades práticas e menos teóricas.   

No dia 01 de junho a juíza Gloria Heloiza Lima da Silva, titular da 2ª Vara de Infância 

da Juventude e do Idoso da Capital expediu uma ordem de liberar o acesso da escola à direção 

e aos estudantes que quisessem assistir aulas. “Na decisão, a juíza também garantiu o direito 

de continuidade do movimento “Ocupa”, desde que não impedisse o acesso de alunos, 

funcionários e professores à escolas” 10. Iniciou-se então a segunda etapa da ocupação, com o 

uso compartilhado da escola que foi até o final de agosto.  

No período da ocupação compartilhada a diretora geral se comprometeu a 

providenciar as refeições para os estudantes da ocupação (almoço e jantar) e os lanches 

independentemente do turno em que estivessem matriculados e a quadra de esporte e os 

materiais esportivos e de jogos, deveriam ficar permanentemente no pátio e à disposição dos 

alunos e alunas. Além disso, os/as estudantes que estivessem participando ativamente do 

movimento de ocupação não receberiam faltas, desde que no horário das mesmas 

participassem de um compromisso relacionado à luta política estudantil.  

 

                                                 
10 Fragmento de texto retirado do site do Poder Judiciário do estado do Rio de Janeiro. Acesso em 09/02/2017. 

http://www.tjrj.jus.br/web/guest/home/-/noticias/visualizar/34703. 
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Figura 06: Foto tirada em oficina de bijuterias.  

 

  

Um exemplo de atividade realizada nesse período da ocupação foi à oficina de 

bijuteria realizada pela esposa de um professor da escola. As alunas produziram brincos, 

pulseiras e colares. A oficina fez tanto sucesso que alunos e alunos pediram para que 

acontecesse novamente.     

Enquanto a ocupação tinha controle da escola os alunos da noite não manifestaram 

suas insatisfações com a ocupação. Quando tem inicio a ocupação compartilhada, começaram, 

por parte desses, as ações de violência por varias vezes os alunos da ocupação foram 

ameaçados verbal e fisicamente.  No episódio mais grave, os estudantes da ocupação, para 

fugir de agressões, se trancam na sala de multimídia e os agressores ficaram do lado de fora 

chutando a porta e fazendo ameaças. Acuados, os estudantes ligaram para os professores que 

os apoiavam e pediram socorro. Dois professores que moram próximo a escola correram para 

lá e quando chegam os alunos da noite recuaram.  
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Figura 07: Foto tirada em reunião dos professores que apoiavam a ocupação para discutir e ações para evitar 

possíveis retaliações a alunos da ocupação por parte da direção ou SEEDUC. 

 

 

Os professores que apoiavam a ocupação se reúnem para discutir ações que proteja os 

alunos e alunas que participaram de possíveis retaliações por parte da direção, da SEEDUC ou 

mesmo de professores que não apoiavam o movimento de ocupação da escola.    

O resultado desse episódio foi que um estudante teve que sair da escola porque foi 

ameaçado de morte e os professores solicitaram uma reunião com a diretora para tratar do 

assunto. Essa reunião foi marcada pela tensão, já que alguns professores acusaram a diretora 

de estar por trás dos ataques aos estudantes da ocupação. A diretora por sua vez abriu um 

processo de calunia e difamação contra alguns professores.  Essa situação acabou precipitando 

o fim do movimento de ocupação que terminou duas semanas depois. 

Os danos causados pelo movimento chamado pelos alunos de “desocupa” foram 

muitos, visto que várias agressões físicas e psicológicas aconteceram tanto entre alunos 

(especialmente no turno da noite), quanto entre professores e estudantes.  
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7.  O PROJETO  

 

Diante do cenário de uma escola ocupada e dos conflitos resultados da ocupação, 

percebi que seria mais interessante desenvolver um projeto que levasse os / as estudantes a 

refletir sobre o movimento de ocupação e mudança social. E como o presente trabalho se 

propõe a evidenciar a importância da sociologia na educação básica e da mediação 

pedagógica no desenvolvimento de jovens mais críticos e atuantes esse projeto se encaixa 

perfeitamente na proposta de produto final.  

Nesse sentido, o presente trabalho apresenta como objetivo geral demonstrar a 

relevância do conhecimento sociológico e da transposição pedagógica no desenvolvimento da 

consciência política por parte dos / das estudantes do ensino médio.  

Como objetivo específico, possibilitar o corpo discente das turmas 3001 e 3002 da 

unidade escolar a refletir sobre as categorias sociológicas de cidadania, democracia, 

participação política, a partir do movimento “Ocupa Tonhão”. Contribuindo assim, para a 

redução de atos de intolerância e violência, não só no espaço escolar, mas também na vida em 

sociedade.  

Por meios de debates e discussões, demonstrar aos estudantes a importância de se 

respeitar a diversidade de ideias, étnica e religiosa para a construção de uma sociedade mais 

democrática e cidadã. 

O desenvolvimento do projeto ocorreu nos dias e horários das aulas, em espaços como 

salas de vídeos e sala de aulas. Dividido em quatro fases: primeira etapa, exibição de vídeos 

seguida de discussões sobre o tema abordado no vídeo; segunda fase, aulas discursivas sobre 

democracia, cidadania e participação política; na terceira fase, os alunos responderam a uma 

enquete com questão “O que você pensa ou sabe sobre mudanças sociais?” no qual deveriam 

relacionar o tema “mudança social” à experiência vivida por eles na ocupação; e como 

conclusão aconteceu um no debate, em 27 de outubro de 2016.  

Para efeito de avaliação, adotamos os seguintes critérios para pontuação:   

  Comprometimento dos alunos e alunas na execução de tarefas; 

 Participação dos alunos nas discussões e pertinência das questões levantadas; 

 As respostas da enquete dos alunos e alunas; 

 Participação no debate final e pertinência das questões levantadas. 
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Figura 08: Foto tirada no primeiro vídeo e discussão sobre exercício de cidadania. 

 

  

 Esse primeiro momento ocorreu em 22 de setembro de 2016, na sala de vídeo. Neste 

primeiro momento foi exibido o vídeo sobre o Artigo 5º da Constituição Federal com duração 

de 24 minutos e 57 segundos de duração, e em seguida a turma foi dividida em grupos e todos 

os grupos devem suscitar questões sobre o tema apresentado no vídeo. 

 É interessante notar que a primeira questão, surgiu de uma questão muito presente na 

unidade escolar que é a questão “homofobia”. Perguntaram “se todos são iguais perante a lei? 

Como mostrou o vídeo. Por que ainda há tanto preconceito e violência? Por que algumas 

pessoas batem e até matam outras só por que são gays?” Várias outras questões surgiram, 

como por exemplo, a questão de que na prática os agentes da lei (policias) não tratam todos da 

mesma maneira, agindo de maneira agressiva com os negros e de maneira mais “educados” 

com os brancos. Outro grupo questionou “de que adianta professor todos tem acesso à 

educação, mas a educação não é a mesma para todos?” 

  Diante de muitas questões levantei mais algumas para eles pensarem. “Vocês acham 

que os casos de agressão aos homossexuais aumentaram? Porque será? De que maneira 

podemos reduzir a violência dos policiais contra a população negra?” “No que diz respeito à 

educação o que fazer para melhorar a educação pública?” Após as indagações entreguei uma 

folha com o Artigo 5º da Constituição Federal segundo o qual:  

 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes (...) 

(BRASIL, 1988)”. 
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 Na sequência, apresentei o conceito de sociedade civil organizada e as diversas 

formas de participação política e que quanto mais as minorias se organizam, mais tendem a 

conquistar direitos. Procurei demonstrar que nas últimas décadas, os movimentos de defesa de 

homossexuais, negros e mulheres vêm colocando em debate as opressões sofridas por esses 

grupos e têm alcançado conquistas importantes, tanto no aspecto legal quando no aspecto 

social.  Ressaltei, no entanto, que essa mudança de mentalidade passa necessariamente pela 

participação direta deles, como ocorreu no movimento “ocupa Tonhão”. 

 

Figura 09: Foto tirada no segundo vídeo e discussão sobre participação popular na política.             

 

 

 No segundo encontro dia 29 de setembro de 2016, teve inicio na sala de vídeo, foi 

exibido um vídeo sobre Participação popular na política, com duração de 26 minutos e 38 

segundos. Houve uma frequência muito baixa nesse dia o que dificultou a realização da 

atividade. Mesmo assim procurei instigar-los a falar, propus aos alunos e alunas que 

pensassem em atividades políticas das quais tivessem participado. Como esperado, apenas 

uma das estudantes – que havia participado da ocupação – se manifestou. Segundo ela, o 

movimento na escola foi o primeiro do qual participou e a partir daí foram sendo citadas 

outras formas de participação política pelos estudantes. 
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Figura 10: Foto tirada no segundo vídeo e discussão sobre participação popular na política.             

 

   

 Nos dias 06 e 13 de outubro do ano corrente, aconteceu à segunda etapa do projeto. 

Composta por aulas discursivas sobre democracia, cidadania e participação política. Na qual 

apresentamos aos / as estudantes algumas discussões sociológicas em torno das categorias 

apresentas acima, as relacionando com as experiências vividas por eles na ocupação.  

 No dia 20 de outubro do mesmo ano, ocorreu a terceira fase do projeto, no qual os / as 

estudantes respondessem individualmente a enquete sobre mudança social e produzissem uma 

reflexão sobre a relação entre este tema e o movimento Ocupa Tonhão.  

 

Figura 11: Foto tirada na última aula do projeto.             
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 Em 27 de outubro, antes de iniciar as atividades com o auxilio de alguns alunos 

arrumamos as cadeiras em uma circulo e comecei a atividade falando aproximadamente vinte 

minutos sobre democracia, cidadania, enfatizando a importância da participação da sociedade 

em atos como Passeatas, Greves, Paradas ou da participação por meio dos movimentos 

sociais. O objetivo era recuperar as discussões e debates realizados nas aulas anteriores. 

Encerrei essa abordagem inicial citando a ocupação da escola e os movimentos de rua que 

eles haviam realizado.  

 Dei espaço para comentários e o estudante aqui identificado como A2, fez um 

questionamento tanto do movimento quanto da ideia de mudança social defendida por autores 

das Ciências Sociais. “pra mim a ocupação é uma bagunça e os alunos estão sendo 

manipulados por professores socialistas e que querem destruir o Brasil”, reproduzindo assim o 

que escreveu na enquete:  

 

A2 - Mudança social não é nada, mas que uma ruptura com a estrutura social que 

não foi criada desde princípio da sociedade e por causa de alguns revolucionários 

como Karl Marx e Marx Weber, eles visaram o progresso social, mas não 

conseguiram muita coisa. 

Já na “ordem” que não apoiava essa mudança que não aceita a ruptura social onde o 

estado conservador existe mais ordem e disciplina para todos, agora com a reforma 

mudou um pouco. 

Hoje estamos passando por uma reforma onde estão querendo tirar de vez o lado 

conservador do estado deixando uma política de “esquerda”, onde todos são o que 

são e crianças recém nascidas não podem ser denominadas com nenhum sexo ou 

gênero. Estamos passando vivendo uma reforma do “mimimi” e esta acontecendo e 

se continuar. Deus nos ajude. 

 

 Deixei-o falar à vontade e quando concluiu,  o aluno A3 pediu a palavra e começou a 

refutar a fala do aluno A2.    

 Disse ele: “Primeiro o que para você é bagunça para mim é divergência de opinião e 

por meio de discussão e muitas conversas chegamos a um consenso isso é democracia”.  

“Segundo ninguém na ocupação esta sendo manipulado, manipulado são os que acreditam 

que alguma coisa vai mudar ficando sentado e obedecendo as ordens, ou esperar que a 

educação melhore só assistindo aula e esperando que as coisas melhores”.  

Em seguida interferi e argumentei que o indivíduo achar que somente seus valores e 

regras são válidos é um equívoco. O mais importante é perceber a diferença entre estudantes 

que participaram da ocupação ou foram simpáticos a ela e a postura daqueles que são 

influenciados por interpretações de senso comum acerca da participação política. O aluno A2 

reproduz em sua fala muito das posições de grupos conservadores que têm procurado limitar 

as possibilidades de uma educação crítica e que coloque em xeque valores dominantes. 

Após essa divergência, o debate prosseguiu. Inicialmente os alunos mostraram-se 
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pouco participativos ou interrompiam as falas dos colegas e só se manifestavam quando 

instigados. Mas no decorrer do debate final ficou evidente a mudança no comportamento dos 

estudantes, respeitando as falas dos outros alunos.  

Durante as discussões sempre foi ressaltado que em uma sociedade democrática é 

fundamental respeitar as opiniões diferentes, desde que essas respeitem os princípios 

fundamentais de convivência democrática. Como vivemos em uma democracia e isso se 

reflete na escola, os alunos que ocuparam a escola estão lutando por uma educação de melhor 

qualidade e ser cidadão é lutar por aquilo que acredita ser melhor, é lutar por uma sociedade 

mais justa e igualitária. 
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8. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Ao final das discussões, revendo os trabalhos escritos dos alunos foi possível perceber 

uma mudança no comportamento deles, principalmente na demonstração de suas visões para 

outros, o que antes do projeto era algo restrito. Seguem abaixo algumas das falas dos 

estudantes.  

 

A1 - A mudança social pode ocorrer de varias maneiras na sociedade pela ordem, 

conflito, reforma e revolução11. É fato que mudança sempre deve haver na 

sociedade, ainda mais em um país tão conturbado quanto é o Brasil. A mudança 

sempre deve existir e deve partir de todos. As pessoas acabam se costumando com a 

mesmice e não fazem nada para mudar, o que é tanto quanto ruim para a 

sociedade12.   

 

A3 - (...) Por isso qualquer sociedade não permanece a mesma por muito tempo com 

o tempo o povo encontra atalho e com isso tentando facilitar e vive o ano por ano 

(...). 

 

A5 - (...) Mudança social deveria ser uma transformação que deveria melhorar tudo, 

desde a vida do cidadão ou os transportes até os empregos com melhores condições 

de trabalho e, para isso poder acontecer, eu acho que deveria acontecer uma 

revolução para poder quebrar este ciclo vicioso onde a elite se beneficia mais, 

entretanto uma revolução através do conflito, ou seja, com greve e passeatas, pois, 

se temos o direitos de eleger alguém para governar-nos, tomas conta de nós de 

maneira mais generalizada, temos todo direito de tira-lo (a) se o povo acha que o 

governante não esta desenvolvendo o país em beneficio da sociedade como um todo. 

 

 Mesmo com toda limitação do vocabulário, essas passagens das enquetes 

respondidas por alunos, demonstram que uma parcela deles entendeu que as mudanças sociais 

são frutos das ações coletivas e essas ações de grupo; nada mais são que o exercício da 

cidadania que acontece por meio da participação política, com isso aperfeiçoando a 

democracia. Portanto, evidenciando, ainda que de modo limitado, que cidadania e democracia 

são construções feitas a partir das ações dos indivíduos na sociedade e na escola. 

 No entanto, algumas reflexões que devem ser feitas. Um ponto que chamou atenção 

foi ver que eles entenderam os conceitos trabalhados ao longo do projeto, como mostra essa 

passagem A1 “A mudança social pode ocorrer de varias maneiras na sociedade pela 

ordem, conflito, reforma e revolução”, mas mesmo assim, continuam se colocando de 

foram, como se não fizesse parte dessa realidade usando categorias genéricas como “deve 

partir de todos” e “o povo” e nunca eu ou nós. 

 Por outro lado, também foi possível ver que nem todos se empenharam da mesma 

forma. Em vez de ler o capitulo do livro recomendado e prestar atenção nas aulas, preferiram 

                                                 
11 Grifo nosso. 

 

12 O texto foi digitalizado por mim e a versão manuscrita encontra se na integra em anexo. Anexo 2.  



44 

 

o caminho mais fácil que foi procurar resumos na internet como ficou evidente nas falas dos 

alunos (as) A6 - A mudança social é a transformação da sociedade e de seu modo de 

organização em decorrência de hábitos e costumes, que deixam de fazer ou começam a 

fazer parte do cotidiano das pessoas, nessa passagem o / a estudante fala de mudança social 

como algo que acontece sem a interferência dos indivíduos. Já o aluno (a) A9 - Mudança 

social pode influenciar de certa forma na nossa vida na sociedade, pois somos seres 

sociais (...) temos a necessidade de viver em grupos, (...) criamos nossas próprias leis, 

culturas (...) somos nos que mudamos nosso meio social. Aqui o ou a jovem já se percebe 

como “ser social” e como agentes de transformação de seu meio “somos nos que mudamos 

nosso meio social” e “criamos nossas próprias leis, culturas” evidenciando assim algumas 

noções sociológicas trabalhadas em sala de aula.  

 Nos casos a seguir os alunos demonstram não ter entendido os conceitos trabalhados 

em sala de aula A7 – “Mudança social, um conjunto de pessoas que tomam uma decisão 

coletiva de importância alheia e social de relevância e mudança. Poderá gerar conflito e 

divergência de opiniões, sendo progressistas ou conservadoras que possam favorecer a 

elite (...)”. Já o próximo relato da primeira parte do texto que fala de mudança social as falas 

são confusas e desconexas A8 – “O ser humano modifica constantemente devido a certas 

mudanças. Quando se uma mudança social, que usa a mudar a realidade da sociedade, 

temos nos ajustar e conviver com elas (que nem sempre é uma algo bom) (...)”. Por outro 

lado, a segunda parte da escrita apresentou uma principio básico da democracia A8 “Essa 

mudança esta ligada a nossa democracia que permite a nós dar palpite sobre uma certa 

decisões. (...), por exemplo, mesmo com tanta violência podemos sonhar com um mundo 

melhor”. Dando a entender parte do que foi abordado em sala de aula sobre democracia foi 

aprendido por ele.   

 Através do que foi exposto cima sobre as discussões, enquete e debate realizados no 

decorrer do projeto pode-se concluir que os resultados alcançados foram bastante positivos, a 

interação proporcionada por essa metodologia de aula criou condições aos / as estudantes de 

compreender o tema abordado e permitir a busca por conhecimento por meios de suas 

reflexões sobre a realidade social em que está inserido, seja a escola, o bairro ou cidade em 

que vive. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O objetivo central desse trabalho consistiu em um diálogo com os alunos sobre 

democracia, cidadania participação política, que proporcionou uma análise crítica dos / das 

estudantes sobre o movimento “Ocupa Tonhão”. É importante salientar, que o intuito das 

discussões e debates não foi fazer com que esses jovens viessem aderir ao movimento de 

ocupação, mas sim proporcionar uma reflexão crítica sobre a importância de cada indivíduo 

se posicionar na sociedade em busca de seus direitos. 

 Como objeto de estudo da sociologia são os fenômenos sociais, pensar a ocupação é 

efetivamente uma tarefa da disciplina na escola. Por meio do conhecimento sociológico os 

jovens, especialmente os jovens da periferia podem compreender as estruturas da sociedade e 

seu funcionamento e se perceberem nesta estrutura como agentes de transformação e não 

como mero instrumento de reprodução das desigualdades. “O ensino de Sociologia, na escola 

básica, pode romper com uma certa contemplação crítica da vida social para se constituir em 

instrumento de intervenção efetiva da juventude no espaço social (LIMA, 2015, p. 2)”. Por 

meio do projeto os estudantes foram estimulados a refletir sobre diferentes aspectos desse 

fenômeno social que foram as ocupações de 2016. 

 Nesse sentido a o movimento de ocupação das escolas, em especial a ocupação do 

Colégio Escola Antonio Houaiss apresenta-se como fenômeno social para discutir a 

participação política, visto que neste acontecimento os estudantes se apresentam como 

principal ator social abandonando – ao menos em parte – a condição de meros observadores e 

se colocando como agentes da mudança social.  

 A participação dos estudantes na ocupação contribuiu para desenvolvimento do 

sentimento de pertencimento e de coletividade no ambiente escolar. A partir da ocupação eles 

perceberam que tem poder de mudar ou influenciar as decisões no âmbito da escola e isso só 

será possível por meio de sua participação política via movimentos sociais. E isso eles podem 

levar para vida. Todavia, nem todos os estudantes concordam com a ocupação da escola, 

argumentam que os que “participam da ocupação são aqueles alunos que não assistem às 

aulas e não gostam de estudar” e “só querem ficar nos corredores e pátio fazendo bagunça”. 

Essas falas se fazem presente também entre professores que foram contrários à ocupação e 

refletem discussões mais amplas presente em nossa sociedade sobre qual é o papel da 

educação, formar para o mercado de trabalho ou uma formação mais humanística, baseada 

nos valores coletivos e visando a emancipação do educando.  

 Apesar das tensões e percalços da execução do projeto, a proposta pedagógica 
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possibilitou aos estudantes refletir sobre o movimento de ocupação e relacionar este com as 

possibilidades de mudança social. As resistência e incompreensões das ações estudantis são 

parte do processo de construção de novas formas de ação política por parte da juventude. 

Cabe à Sociologia enquanto disciplina problematizar e levar os estudantes a refletirem sobre 

seu papel na sociedade. 
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ANEXO A: Enquete aplicada aos estudantes das turmas 300 e 3002  
 

Questionário de Sociologia (Professor – Antonio Nelson) 

Tema: “Mudança Social na percepção de alunos do ensino médio” 

 

Nome: ________________________________________________________ Idade _______ 

Bairro em que reside: ________________________________________________ 

 

01 - O que você pensa ou sabe sobre mudanças sociais? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Anexo B: Respostas à enquete aplicada aos estudantes das turmas 3001 e 3002 
 
A1                                                                      A2 
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A3                                                                     A4 

 
 

A5    

                                                                        A6 
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A7 

 

 
 

A8 

 

 
 

 

A9 
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Anexo C: Lista com exigências do movimento Ocupa Tonhão 
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