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Resumo: 
As disciplinas de Sociologia e Filosofia são ministradas em curto tempo no Ensino Médio Integrado, o
que, muitas vezes, dificulta a aprendizagem dos estudantes. O Coletivo Autônomo de Sociologia (CAS)
foi criado com intuito de aumentar esse espaço de tempo, organizando debates sobre a sociedade atual.
Além de resultar em um conhecimento maior sobre a sociedade, o grupo busca também a socialização de
alunos de cursos diferentes, professores, servidores e comunidade externa. O grupo trabalha na construção
da autonomia e de um fortalecimento no pensamento crítico de cada um, o que pode ser disseminado, tanto
dentro, quanto fora do grupo, nas salas de aula e/ou espaços do campus, além de meios sociais externos.
Iniciadas em Abril de 2016, as atividades realizadas dentro do coletivo são semanais, com uma hora e
meia de duração, nas instalações do IFRS - Campus Restinga. A metodologia de trabalho foi construída
coletivamente, sendo cada encontro organizado por um membro diferente do grupo, o qual escolhe o tema
que será discutido, podendo trazer textos, questões e recursos audiovisuais para a condução do debate. Em
uma avaliação parcial, na qual cada participante foi convidado a produzir um texto intitulado “O CAS aos
meus olhos”, percebeu-se o impacto que o projeto vem causando. Há a aprendizagem de alguns princípios
das Ciências Sociais, como a desnaturalização e o relativismo, presente na afirmação de um estudante:
“Ouvir o que cada um achava e as histórias que eles contavam sobre esses temas me fez ver que todo
assunto tem mais de um lado”. Também há relatos sobre o autoconhecimento propiciado pela experiência
coletiva: “Descobri fatos sobre minha pessoa que estavam lá dentro, e talvez, sem a ajuda do CAS nunca
teria desencadeado-os”. Por fim, também valoriza-se as trocas e a amizade: “É incrível para mim o jeito
como o CAS tem crescido cada vez mais e mais a cada encontro, e acho incrível o modo como todos ali se
sentem à vontade para conversar e falar sobre qualquer coisa com todos. Pra mim ele não é só um grupo, é
uma família que está crescendo a cada semana”.
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