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O objetivo deste texto é oferecer um olhar especial baseado na análise 

sociológico de concepções que delimitam o que  são os movimentos sociais, 

quanto ao seu aspecto conceitual e, particularmente, quanto ao seu projeto de 

mudanças dentro ou para além das condições societárias atuais. 

Para isso, foi desenvolvido junto aos alunos do primeiro ano noturno 

do Colégio Estadual “Antonio Raminelli”, em Cambé – Pr, uma proposta de 

estudo diferenciado, no que diz respeito ao conceito sociológico de movimentos 

sociais. O conteúdo programático para o segundo trimestre do ano de 2009 da 

disciplina de sociologia, prevê a discussão da temática “MUDANÇA, 

TRANSFORMAÇÃO E MOVIMENTOS SOCIAIS”.  Dentro desta perspectiva, 

tornou-se pertinente realizar um projeto que formaria multiplicadores em 

educação e formação para cidadania. 

Segundo Gohn (1997), que considera essas questões supramencionadas 

como não resolvidas do ponto de vista teórico, necessitando serem 

aprofundadas. Em seu livro teoria dos movimentos sociais, a autora realiza um 

itinerário histórico-conceitual de diferentes paradigmas, tais como o paradigma 

europeu, o americano e latino-americano, aos quais se vinculam, com suas 

particularidades, autores de influencia no campo das ciências sociais e, 

principalmente, nas análises sobre movimentos sociais. 

As divergências sobre diferentes e “novas” formas de organização dos 

sujeitos sociais em torno de interesses particulares com concepções de 

movimentos sociais defendidas pelos autores de inspiração marxistas está no 



marco de um debate em torno do papel dos movimentos sociais na superação 

das formas de dominação capitalistas e na construção de uma nova 

sociabilidade. 

Com este intuito, foi elaborado o projeto, que previa a elaboração de uma 

intervenção social pelos alunos, na sua própria realidade, uma vez que, eles 

deveriam se subdividir em grupos e orientar os participantes que se 

inscreveram em cada atividade sugerida. Importante lembrar, que cada oficina 

era composta por dois momentos.  

No primeiro, os alunos inscritos da quinta série assistiam a um filme de 

acordo com a temática da oficina, em seguida os multiplicadores conduziam 

uma reflexão sobre o assunto e desenvolviam as orientações das oficinas.  

No segundo momento, após o intervalo, os alunos multiplicadores 

orientavam as dinâmicas, que tinham por objetivo o desenvolvimento de uma 

atividade direcionada à prática da teoria discutida. 

 Cabe ainda dizer, que cada um destes momentos tinham duração de 

quarenta e cinco minutos, contando com a participação de uma banda dos 

próprios alunos para recreação.  

Assim, fez-se a avaliação para a existência de um movimento social de 

maneira efetiva e as indicações dos critérios que são: o projeto, que viabiliza as 

estratégias para a transformação social, a ideologia, que de maneira intelectual 

formaliza as ações a serem desenvolvidas e por fim, a organização, que indica 

a função de cada ator na realização e instrumentalização do projeto. 

Um ponto de fundamental importância está ligado ao conceito de 

movimento social, como esses movimentos são analisados quanto a sua 

formação, dinâmica interna e seu projeto de sociabilidade, tendo em vista que 

os critérios utilizados pelos autores em sua caracterização são variados, e 

como diferenciar um movimento social de outras ações coletivas que não 

necessariamente possam ser consideradas como movimentos sociais. 



Por “novos” movimentos sociais compreendem-se os movimentos das 

mulheres, ecológicos, contra a fome e outros, sinalizando em princípio um 

distanciamento do caráter classista que se configurava nos movimentos 

sindicais, operários em torno do mundo do trabalho, o que não significa que em 

determinados momentos históricos possam assumir uma contraposição com o 

sistema econômica e social vigente. 

Para Gohn (1995, p. 44), movimentos sociais são ações coletivas de 

caráter sociopolítico, construídas por atores sociais pertencentes a diferentes 

classes e camadas sociais. Eles politizam suas demandas e criam um campo 

político de força social na sociedade civil. Suas ações estruturam-se a partir de 

repertórios criados sobre temas e problemas em situações de: conflitos, litígios 

e disputas. As ações desenvolvem um processo social e político-cultural que 

cria uma identidade coletiva ao movimento, a partir de interesses em comum. 

Esta identidade decorre da força do princípio da solidariedade e é construída a 

partir da base referencial de valores culturais e políticos compartilhados pelo 

grupo. 

Neste caso, servirá para análise, de um movimento que além de teoria, 

requer condições para aplicação prática, não apenas do conceito, mas de todo 

conhecimento agregado durante o desenvolvimento dos trabalhos. 

         O Colégio Estadual “Antonio Raminelli” possui em média 120 alunos 

matriculados na primeira série do ensino médio noturno e cada um deles 

marcará sua participação no projeto de acordo com suas habilidades. O 

conteúdo teórico foi abordado em sala de aula no transcorrer do 2º trimestre , 

já as atividades de extensão baseadas em oficinas foram realizadas no sábado 

dia 31 de outubro de 2009, das 13:00 às 17:00 horas, com alunos da quinta 

série do ensino fundamental II dos períodos matutino e vespertino, que somam 

um total de 350 alunos. 

As oficinas foram coordenadas pelos alunos que neste momento 

seriam multiplicadores, realizando o desdobramento do conhecimento e 

transformando a própria realidade. O que deve ser ressaltado é o papel da 



Sociologia, como disciplina que insulta o aluno para o crescimento do seu 

conhecimento, mas principalmente do sujeito, ou melhor, do cidadão.  

Outros dez profissionais colaboraram na coordenação e 

desenvolvimento do projeto, todos de maneira voluntária. Seguem os nomes e 

as áreas de atuação: 

Professora Maria Luisa Marigo – Sociologia 

Professor Mateus Marcos Cortez – Biologia 

Professor Fernando Cesar Gouveia – História 

Professor Anderson Leandro Gonçalves Quilles – Matemática 

Professora Verônica Merlin Viana Rosa – Português 

Professora Cátia Almeida Soledade  -- Biologia 

Professor Rodrigo César Dias – Geografia e Administrador 

Professora Vânia --  Sociologia 

Professora Adriana -- Pedagoga 

Joseane Aparecida Dias – Assistente Social 

Glis Juliani de Souza – Administrador 

As atividades desenvolvidas tiveram temas variados, seguem os 

nomes das oficinas e suas respectivas dinâmicas: 

Primeiro ano A 

Oficina 1 -- O que comer?  

Professora orientadora: Maria Luisa Marigo 

Grupo: Patrícia, Thais, Josiane, Creica, Luiz e Aline 



Tema: Distúrbios Alimentares 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: Montar cartazes a partir de recortes de revistas. 

Objetivo: Produzir exemplos reais de dietas saudáveis. 

Lembrança: 25 maçãs enroladas no papel celofane com fita de presente. 

 

Oficina 2 – E agora mãe?  

Professora orientadora: Mateus Marcos Cortez 

Grupo: Alan. Ariane, Eduardo, Maicon, Vilma, Paulo, Paula. 

Tema: Gravidez na Adolescência 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinâmica: Montar cartaz compondo o retrato da maternidade. 

Objetivo: Promover o entendimento do que é ser mãe na sociedade atual. 

Lembrança: pirulito de chupetinha 

 

Oficina 3 – Esporte e Cidadania 

Professora orientadora: Anderson Quilles 

Grupo: Loaine, Renato, Willian, Alessandro, Rodrigo. 

Tema: Esporte e Transformação 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: Jogo de bola queimada 

Objetivo: Aplicar a interatividade promovida pelo esporte. 



Lembrança:25  apitos 

 

Oficina 4 – DST e AIDS 

Professor orientador: Cátia Soledade 

Grupo: Filipe, Fernando, Lucas, Sergio, Naiara. ( alunos 1NC Gisele, Luana, 

Vinicius, Bruno.) 

Tema: Doenças Sexualmente Transmissíveis 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: montagem de 2 painéis comparando o que é certo e o que é errado 

na prevenção e combate das DST”s e AIDS. 

Objetivo: Promover uma campanha de prevenção entre os adolescentes. 

Lembrança: fita vermelha símbolo do combate a AIDS. 

 

Primeiro ano B 

Oficina 5 – Direito de ser criança 

Professor orientador: Vânia  

Grupo: Jhonatas, Ana Karoline, Larissa, Bruno, Drieli, Amanda, Fernando, 

Jessyca, Maykon, Isabela. 

Tema: trabalho infantil 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: montagem de 2 painéis de classificados. O primeiro mostra como 

está o mercado de trabalho e o outro o que se quer ser. 



Objetivo: Demonstrar os pontos negativos exploração do trabalho infantil; 

                Incentivar os alunos ao estudo, como meio de adentrar o mercado de 

trabalho. 

Lembrança: marcador de livro com uma bala colada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina 6 – Iguais e Diferentes 

Professora orientadora: Fernando Gouveia 

Grupo:  Maykon, Fagner,Edson, Fábio, Patrícia, Rainer, Vando. 

Tema: Preconceito Racial  

Vídeo: edição 25 minutos do filme: Meu nome é rádio. 

Dinâmica: O feitiço vira contra o feiticeiro. 

Objetivo: Discutir sobre o direito de sermos diferentes e livres de discriminação. 

Lembrança: bonequinho branco e preto 



 

Oficina 7 – Amar pode!! Agredir não!!! 

Assistente social: Joseane Aparecida Dias 

Grupo: Alessandra, Alessandra, Jéssica, Alex, Beatriz, Camila, Flávio, 

Wellington. 

Tema: Pedofilia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: Jornal e união 

Objetivo: Salientar as campanhas de alertas contra agressores infantis. 

Lembrança: chupetinha de açúcar 

 

 Primeiro ano C 



Oficina 8 – O que é ser homem e o que é ser mulher!!!!! 

Professor Orientador: Verônica Rosa 

Grupo:Adriana, Fernando, Allan, Juliana, Willian. 

Tema: Sexualidade  

Video: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: montagem de 3 cartazes  

 

 

Objetivos: Mostrar que é ser mulher; 

          Mostrar o que é ser homem; 

Mostrar a relação entre homens e mulheres. 

Lembrança: símbolo de homem e mulher com uma bala. 



 

Oficina 9 – Tecnovida 

Professor orientador: Glis Souza 

Grupo:Jaqueline, Michele, Diego, Tatiane, Daniela, Lucas Fabiano, Pereira. 

Tema: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: pesquisa orientada na sala de processamento de dados. 

Objetivo: Inserir o aluno no contexto tecnológico atual. 

Lembrança: símbolo de @@@@@ com uma bala. 

 

Oficina 10 – Aprender 



Professor Orientador: Rodrigo Dias 

Grupo: Lucas, Meiriane, Dayane, Helenize, Camila, Marcos, Danielle, Ana 

Claudia, Bianca, Izamara. 

Tema: bulling 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: montagem de mini quadros pintados no isopor, com a imagem que 

cada um tem da escola. 

Objetivo: Conscientizar os alunos como se prevenir e também não praticar 

bulling. 

Lembrança: porta lápis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina 11 – Nós Homens e a Natureza 

Professora Orientadora: Adriana 

Grupo: Luiz Henrique, Claudinei, Wesley, Alison, Alexander, Jean, David. 



Tema: Preservação da Natureza 

Vídeo: 25 minutos e 20 explicação 

Dinâmica: Folha de sulfite para cada um, na qual pintarão o meio ambiente. 

Objetivo: Demonstrar como enxergam o meio ambiente e suas mudanças. 

Lembrança: um desenho de trevo de 4 folhas, com bala. 

Para isso, foi preciso aprender como são realizados estudos sobre os 

novos movimentos sociais, que prezam por uma nova  maneira de construir 

sociabilidade e transformação social. Os “novos” movimentos sociais estão 

ligados ao desenvolvimento de ações particularizadas relacionadas às 

dimensões da identidade humana, deslocada das condições socioeconômicas 

predominantes, de modo que suas práticas não se aproximam de um projeto 

de sociabilidade diferenciada das relações sociais capitalistas. 

Segundo Ilse Scherer-Warren (1996, p.49/50) tem emergido “novos” 

movimentos sociais que almejam atuar no sentido de estabelecer um novo 

equilíbrio de forças entre Estado (aqui entendido como o campo da política 

institucional: o governo, dos partidos e dos aparelhos burocráticos de 

dominação) e sociedade civil (campo da organização social que se realiza a 

partir das classes sociais ou de todas as outras espécies de agrupamentos 

sociais fora do Estado enquanto aparelho), bem como no interior da própria 

sociedade civil nas relações de força entre dominantes e dominados, entre 

subordinantes e subordinados. 

Segundo Touraine (1977; 1989) movimentos sociais podem ser definidos 

como ações coletivas associadas à luta por interesses, associados à 

organização social, a mudanças na esfera social e cultural. Na compreensão 

de Gohn (1997, p. 145), Touraine entende que os movimentos sociais são 

frutos de uma vontade coletiva. “Eles falam de si próprios como agentes de 

liberdade, de igualdade, de justiça social ou de independência nacional, ou 

ainda como apela à modernidade ou à liberação de forças novas, num mundo 

de tradições, preconceitos e privilégios” (TOURAINE, 1978:35). Eles, 



movimentos, não seriam heróis coletivos, acontecimentos dramáticos, mas 

simplesmente parte do sistema de forças sociais dessa sociedade, disputando 

a direção de seu campo cultural. Ao mesmo tempo, TOURAINE assinalou que 

os movimentos são as forças centrais da sociedade por serem sua trama, o 

seu coração. Suas lutas não são elementos de recusa, marginais à ordem, mas 

ao contrário, de reposição da ordem. Ele chegou a postular que a sociologia 

contemporânea seria o estudo dos movimentos sociais, pois tratar-se-ia de um 

objeto de análise que traz o ator social de volta (...).  

As vertentes teóricas abordadas esclarecem as condições que foram 

abordadas as atividades e os conceitos dispostos no decorrer do trabalho, que 

tem como objetivo principal, ensinar alunos que mantém um contato inicial com 

a sociologia, utilizar a pesquisa como instrumento de ensino e aprendizagem e 

estender o conhecimento para além da sala de aula.  

Enfim, o conteúdo teórico abordados em sala de aula no transcorrer 

do 2º trimestre foi utilizado na realização das oficinas que aconteceram, sob a 

coordenação dos alunos do primeiro ano e sob orientação dos professores 

citados. Neste momento os alunos se colocaram como multiplicadores em 

educação, numa perspectiva cidadã que prevê a ação e a interação social, 

realizando o desdobramento do conhecimento e transformando a própria 

realidade. O que se deve ressaltar é o papel da Sociologia, como disciplina que 

insulta o aluno para o crescimento do seu conhecimento, mas principalmente 

da sua condição enquanto sujeito ativo. Assim, o projeto apresentado assume 

como finalidade trabalhar a consciência crítica do indivíduo, promovendo a 

participação e a cidadania. 

Assim, pode-se justificar a visão freireana, que diz: “toda ação 

educativa deve ser antes de tudo uma ação cultural e essa ação cultural 

começa pela descoberta da razão instrumental como condicionante de 

libertação das estruturas de dominação. Levando as pessoas à crítica e a 

vontade de mudanças.” (FREIRE, 1982, p.22) 

Por isso, o movimento social é sem duvida um fator importante para 

educar no sentido pleno, realizar atividades pedagógicas dirigidas pela teoria 



sociológica, contando com a interdisciplinaridade, permite ainda considerar a 

real necessidade da sociedade que luta por uma vida digna. Nessa 

perspectiva, é necessário elaborar uma educação transformadora, que faça 

pertinente a diferenciação e a inovação, que viabiliza o desenvolver das 

potencialidades do ser humano, sua autonomia, tornando-o um ser social. 

Portanto a educação conjugada a sociologia, e as demais disciplinas, de forma 

multidisciplinar possibilita ao indivíduo o momento  para conhecer e construir o 

próprio ser, o seu papel pessoal no desenvolvimento social e na busca 

constante de novos conhecimentos. 
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