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RESUMO: O referente artigo tem como finalidade elevar nos estudantes o sentimento de pertencimento à instituição de
ensino, por meio do resgate histórico da Escola de Ensino Fundamental e Médio Visconde do Rio Branco com os alunos
do 9º ano do Ensino Fundamental, através de atividades em grupo e individuais, observações em sala e construção de
narrativa própria sobre o sentido do ambiente escolar. Como fundamentação teórica, utilizamos a discussão de
Educação Neoliberal de Libâneo (2012) e o conceito de escola e relação com o saber de Charlot (2013), entre outros
autores. Os resultados mostraram que a escola ainda guarda um espaço de importância e significado na vida dos
estudantes, apesar de poucas vezes trabalhado e explorado nas relações internas, mas que são de suma importância
para o protagonismo e participação ativa dos educandos na educação e na sociedade.
 
Palavras-chaves: História, Narrativa, Pertencimento.
 
ABSTRACT: This article aims to raise the students the sense of belonging to the educational institution, through the
historical review of the Primary School and High School Visconde do Rio Branco with students of the 9th grade of
elementary school, through activities in group and individual, observations in class and narrative construction of the
meaning of the school environment. As a theoretical validity, we use the discussion of Neoliberal Education of Libâneo
(2012) and the concept of school and relationship with knowledge of Charlot (2013), among other authors. The results
showed that the school still holds a place of importance and significance in the lives of students, although rarely worked
and exploited internal relations, but which are of paramount importance for the role and active participation of students in
education and society.
 
Keywords: History, Narrative, Belonging.

 

Introdução:
O presente artigo é um estudo que procura analisar a relação dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II com a
Escola de Ensino Fundamental e Médio Visconde do Rio Branco, localizada na cidade de Fortaleza- CE, partindo de
narrativas e apropriações produzidas pelos próprios estudantes da referida instituição sobre o significado da escola na
sua vida.
Com o propósito de ressignificar o sentido do ambiente escolar e preservar a sua memória, bem como, o patrimônio
histórico da cidade de Fortaleza, existente desde a implantação do ensino gradual nesta capital em decorrência da
criação dos Grupos Escolares, desenvolvemos a pesquisa de Iniciação Científica – PIBIC, cadastrada na Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Ceará, financiada pelo Conselho Nacional de
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, intitulada “O significado do ambiente escolar na narrativa dos alunos:
memória, história e pertencimento” , no intuito de contribuir com a instituição pública de ensino elevando nos estudantes
o sentimento de pertencimento ao ambiente educacional.
Para tanto, o estudo foi realizado por meio de quatro intervenções quinzenais na referida turma, despertando nos
discentes o desejo de saber, que, conforme Charlot (2000) é comparado a uma mola propulsora para se atribuir um
significado valorativo ao objeto trabalhado, nesse caso, à escola.
Assim, nesse trabalho, iremos discorrer acerca da relação dos estudantes/escola com o saber, buscando perceber qual
o significado do ambiente escolar na narrativa dos alunos, que a partir do conhecimento da história da instituição de
ensino a qual fazem parte, vão se descobrindo protagonistas nesse percurso e, assim, atribuindo novos valores a esta,
de modo que, passam a desempenhar um papel ativo, como sujeitos participantes, e dão um novo sentido àquele
ambiente, que outrora, para alguns, seria apenas o cumprimento de um ciclo que percorre de geração em geração.
 
Contextualizando a Educação na perspectiva do Neoliberalismo:
 
Ao observarmos os processos de transformação vividos pela sociedade, nos âmbitos político, econômico, e cultural, nos
deparamos com o forte impacto das revoluções técnico-cientificas. As suas três etapas, desde o século XVIII, buscaram
avanços sociais que foram além da simples troca de matéria-prima ou fonte energética, pois propiciaram mudanças no
pensar, agir, comprar e viver da população.
Com o advento do capitalismo globalizado e os seus processos de fabricação em série, estes influenciaram a formação
de uma nova geração flexível, competitiva, centralizadora, individualista, em busca desses próprios ideais e
condicionada à qualificação constante. A globalização adentrou a essa realidade, ajudada pela revolução da
comunicação, com o surgimento da Internet, incorporando novas exigências como rapidez do raciocínio, contato global
de cultura, trocas de conhecimentos, velocidade de circulação e produção de saberes e outros.
Todas essas alterações, em pequena ou larga escala, não se restringiram aos impactos nos espaços específicos,
contudo se espalharam e atingem todos os setores, chegando na Educação. É nas escolas que a rapidez do
conhecimento é visualizada, as mudanças da tecnologia são sentidas e a excessiva exposição à ciência e comunicação
em rede é percebida. Dentro desse contexto, a educação culmina, assim, na formação de um mercado educacional. A
escola passou a ser considerada um serviço, cujos pais e filhos são os clientes, que na maioria das vezes, pagam por
essas atividades porque a educação e o conhecimento passaram a ser dentro do mercado globalizado como “força
motriz e eixos de transformação produtiva e do desenvolvimento econômico, [sendo], portanto, bens econômicos
necessários à formação da produção, à ampliação do potencial científico-tecnológico e ao aumento do lucro e do poder
de competição” (LIBÂNEO, 2012, p. 124).
Nessa perspectiva mercadológica da educação, as principais características de formação estão centralizadas na
concorrência, eficiência e produtividade, frutos diretos das ideias defendidas pela ordenação econômica e politica
internacional.
Atualmente, a escola trabalha para formar o indivíduo, prioritariamente, para o tecnicismo, no qual a prática dos saberes
é priorizada. Novas competências também surgem como habilidades cognitivas superiores como raciocínio lógico e
interpretação de situações; competências sociais no relacionamento de grupo e hierarquia; capacidades pessoais de
organização, flexibilidade, produtividade sob pressão e criatividade em meio a desafios, bem como, domínio da
linguagem escrita e oral e uso de tecnologias padrões como E-mail, planilhas e apresentações de textos virtuais.
Como consequência desse neoliberalismo, outros aspectos como avaliação e excelência são encontrados para regular
a qualidade e determinar os investimentos. É o caso, por exemplo, das excessivas avaliações do ensino público que
buscam classificar por ranking as escolas com a finalidade de investir recursos como bonificação ao resultado de
excelência. É nessa realidade que verifica-se a perda da função humanística da instituição educativa, na qual os fatores
social, econômico, familiar, de tempo e de controle rígido dos conteúdos são esquecidos como dimensões que
influenciam o processo de ensino, comprometendo os resultados a simples diagnósticos de falhas da atuação docente
ou desinteresse dos educandos. Fica claro o detrimento das questões emocionais na aprendizagem em contraposição a
elaboração organizacional e de gestão escolar.
O novo aluno é educado para a competividade do trabalho, sem a produção de relacionamentos pessoais sólidos e
embasados apenas nas competências exigidas, como Matemática e Língua Portuguesa, expressas no conceito de
qualidade total, característica do empreendedorismo. O professor se insere, também, em uma nova ótica, com as aulas
direcionadas para essas competências e exigências, pois a nova pretensão dos processos educativos é educar em
massa e rapidamente porque o desafio essencial da educação “consiste [...] em preparar trabalhadores/consumidores
para os novos estilos de consumo e de vida moderna” (LIBÂNEO, 2012, p. 126).  Além disso, os docentes precisam lidar
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com alunos mais antenados, com o maior desinteresse pelos livros, com os conhecimentos espalhados na Internet, com
todos os aparatos tecnólogos em sala, disseminando a criatividade ou reproduzindo a visão da geração.
Com todo o exposto, fica evidente que a Educação na perspectiva do Neoliberalismo é vista como um mercado que
busca reproduzir e direcionar os estudantes para o mercado de trabalho, com base no desempenho, avaliação,
eficiência, assim como, prioriza moldagem do caráter desses alunos para serem vencedores, competitivos, lutadores,
ambiciosos e muitos outros aspectos estreitamente relacionados com a economia e política.
 
Relação dos alunos com a escola e o saber:
 
Compreendendo as novas necessidades e os anseios da Educação contemporânea, é possível entender a relação dos
alunos com o saber e com o espaço educativo inserido.
Nessa perspectiva, a escola é entendida, segundo Charlot (2013) como um local específico, no qual há o aprendizado
de saberes que não podem ser apreendidos em outros ambientes. A escola é, portanto, “um lugar que requer uma
forma de distanciamento para com a experiência cotidiana e [...] fundamentalmente um espaço de palavras que
possibilitam a objetivação do mundo para outros espaços e tempos, para o imaginário e o ideal” (p. 126).
É no ambiente escolar que novas proposições e anseios da humanidade são satisfeitos, pois ao invés de trabalhar com
os aprendizados da comunidade, ele instiga o vínculo a essa sociedade, ou seja, apesar de não articular os mesmos
conhecimentos que são possíveis de serem transmitidos no contato de geração em geração, a escola propicia a relação
entre comunidade-estudantes ao desenvolver capacidades e habilidades úteis e imprescindíveis no convívio
mercadológico da modernidade.
Assim, além de entender as especificidades presentes nas relações sociais, a escola também é universal porque a sua
finalidade última é a de propagar saberes universais e sistematizados com regras e normas implícitas, ou seja, saberes
cuja veracidade não está associada ao senso comum ou interpretativo individual, mas sim está ancorada nos elementos
de um sistema comprovado e difundido pela Ciência.
É por meio do convívio no ambiente escolar, juntamente com todas as relações intrínsecas entre discentes e docentes,
que novos olhares se desenvolvem como se, até então, conseguissem apenas visualizar o mundo por uma janela, uma
lente; mas, a partir das aulas e das atividades, novas perspectivas de entendimento e de compreensão do mundo
aparecem. O que até então era considerado suficiente para viver passa a se tornar obsoleto frente às modernas e
variadas formas de perceber a realidade. Essa ampliação de conhecimento e, mais ainda, de percepção do ser como
individuo autônomo e ativo na sociedade é trabalhada apenas na escola, já que sua atuação é estreitamente
relacionada aos saberes tradicional e popular.
Assim, “o universalismo e a especificidade da escola são legítimos à medida que contribuem para esclarecer o mundo
particular da criança singular e ampliá-lo” (CHARLOT, 2013, p.128).
A escola, dentro desse contexto, passa a ser pensada na ótica do desenvolvimento econômico e social e como uma
“aventura intelectual”, na qual o educando somente pode aprender quando é capaz de desenvolver uma atividade
intelectual pessoal e intransferível, cujo ritmo, facilidades, dificuldades, tempo e espaço são mensurados pelo próprio
aluno, variando de caso em caso.
Igualmente, o ambiente educacional é marcado pela necessidade de construção de um currículo, de acordo com
Candau e Moreira (2012), considerando a diversidade cultural presente na sociedade, pois em meio à heterogeneidade
da população, fica cada vez mais difícil lidar com um currículo que acompanhe as diversidades de cultura, gênero,
sexualidade, gostos e religião. O currículo, até então, preso a uma estrutura que homogeneíza todos os alunos, precisa
considerar a escola como espaço de multiplicidades, diferenças e diversidades, trabalhando todos os processos de
identificação e respeito. Não é apenas trazer nas bases escritas que há diferenças entre os educandos ou os
profissionais, mas é atuar na prática para o desenvolvimento da aceitação e respeito por parte dos núcleos docente e
discente.
Segundo Charlot (2000), na análise da relação com o saber é necessário que se perceba qual a relação do sujeito com
o meio no qual se encontra, qual a relação que ele possui com ele mesmo e com o outro, portanto, infere-se que a
relação dos sujeitos com o saber está permeada pelas demais formas de relacionamento que este possui, ou seja, está
presente na sua subjetividade. Isso evidencia a importância de conhecer e respeitar as realidades de cada comunidade
escolar, porque quando o trabalho escolar busca alcançar todos esses fatos, considerando a individualidade de cada
indivíduo e contextualizando as estratégias de ensino às realidades diversificadas, esse trabalho se torna bem mais
atingível, no sentido de alcançar seus objetivos enquanto ambiente educacional.
Dessa forma, entende-se que muito mais que reproduzir ou aprender, a escola objetiva educar os estudantes para
serem cidadãos, e principalmente, para que “advenha um ser humano, membro de uma sociedade e de uma cultura,
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sujeito singular e insubstituível” (CHARLOT, 2013, p. 120), que para atingir essas qualidades, necessita de ordem,
disciplina, normas, ritmo e mediação.
 
Escola de Ensino Fundamental e Médio Visconde do Rio Branco: histórico e corpo discente.
 
A Escola de Ensino Fundamental e Médio Visconde do Rio Branco está localizada próxima ao centro da cidade de
Fortaleza e sediou, incialmente, o Grupo Escolar Modelo, criado pelo decreto nº 1635, de 4 de novembro de 1918,
instituído por ato de 27 de março de 1919. Posteriormente, com o lançamento da pedra fundamental em 12 de outubro
de 1923, pelo arquiteto Armando de Oliveira, e com a inauguração em 10 de julho de 1924, passou a chamar-se Grupo
Escolar Visconde do Rio Branco, recebendo a denominação de 9º e 10º Grupo.
Em virtude da relação de sua arquitetura preservada com o passado da cidade e da educação fortalezense, no período
dos antigos Grupos Escolares, evidenciada nas páginas do Almanaque do Ceará de 1952, a escola foi escolhida para o
desenvolvimento da referida pesquisa.
Por sua posição ser considerada estratégica em meio à distribuição de espaço em Fortaleza, a escola reúne estudantes
de vários bairros da cidade. Sendo assim, é notória a heterogeneidade da turma de nono ano do Ensino Fundamental II,
em que estão reunidos membros de classes sociais baixa e média, com diferentes percepções culturais e
personalidades, tornando o conjunto de relações ainda mais desafiante. É possível identificar nos educandos que alguns
nem sabem ao certo o que estão fazendo naquele ambiente, entretanto, há um desejo visível para se construir algo
novo e participativo, pois, ao serem desafiados a desenvolver atividades em que eles mesmos iriam elaborar como
grupo, alguns deles se empolgaram bastante e até produziram um hino para a instituição.
Durante a preparação do trabalho, que seria apresentado posteriormente a toda turma, ficou evidente o interesse e as
habilidades destes alunos sendo colocadas em prática, que, deixando o lugar de receptores do conhecimento,
passaram a ser os protagonistas e elaboradores de um trabalho que denota a importância do ambiente escolar em meio
a uma sociedade, que necessita de uma educação pública de qualidade.
Conforme Charlot (2000, p. 82), “Fazem sentido, para um sujeito, um “conteúdo de pensamento”, uma atividade, uma
relação, um lugar, uma pessoa, uma situação, e outros, que podem inscrever-se nesse conjunto de relações que o
sujeito é.” No entanto, mais do que possuir sentido, é essencial à preservação da memória escolar desses sujeitos o
valor que estes atribuem a tal objeto, que, segundo o referido autor, parte do desejo que estes tenham em si.
Então, partindo desse pressuposto, nos empenhamos em despertar o desejo dos estudantes em construir um
significado ao ambiente escolar, levando-os a atribuir um valor peculiar acerca daquele lugar. Assim, solicitamos a
construção de narrativas, evidenciando o significado que cada um atribui à escola, possibilitando, desse modo, o
desenvolvimento do sentimento de pertencimento ao ambiente escolar que, movidos pelo desejo de construir a história
da instituição de ensino a qual fazem parte, serão impulsionados a contribuir com o progresso de tal instituição.
 
Relação dos alunos com a escola: História e Memória
 
Para desenvolver a pesquisa “O significado do ambiente escolar na narrativa dos alunos: memória, história e
pertencimento”, estivemos presentes em quatro encontros quinzenais na referida escola com os alunos do nono ano do
Ensino Fundamental. Assim, no primeiro encontro, abordamos o assunto da investigação com os estudantes, explicando
o motivo de nossa visita e propondo atividades em grupos que culminariam na construção de narrativas individuais e
coletivas, acerca do significado do ambiente escolar em suas percepções.
Nesse sentido, iniciamos realizando uma retrospectiva histórica acerca do ambiente escolar, as metodologias de ensino
e os instrumentos utilizados em comparação com os dias atuais por meio de leitura e interpretação de texto e reflexões
sobre o assunto. Em seguida, propomos uma pesquisa a ser realizada pelos próprios estudantes em conjunto, no intuito
destes conhecerem a história escolar da instituição, na qual fazem parte, em busca de seus primórdios, para se
perceberem protagonistas dessa história, bem como, o seu significado para eles.
Dessa forma, com o material da pesquisa sobre a história da Escola de Ensino Fundamental e Médio Visconde do Rio
Branco, cada equipe produziu um trabalho que expusesse as principais descobertas do processo de investigação do
passado. E, então, por fim, de posse das informações necessárias para uma produção textual sobre as suas
percepções acerca do ambiente escolar, os alunos trabalharam na construção de uma narrativa individual, atribuindo
significado à vida escolar, bem como ao ambiente em que esse processo ocorre, ou seja, a escola, onde são
construídos laços afetivos e, também, criadas novas perspectivas de vida, que apontam para um futuro ascendente e
cheio de possibilidades.
As produções textuais tiveram como título: “O que a escola representa para você?” e demonstraram as diversas
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perspectivas dos educandos sobre a realidade escolar. Dentre as vinte e cinco narrativas produzidas, escolhemos dez
exemplares que refletem os posicionamentos diferentes entre os sujeitos trabalhados, mas que convergem em pontos
comuns, e denominamos de A1, A2 até A10 conforme a ordem alfabética.
Durante a análise das narrativas dos estudantes, evidenciamos que a relação com o saber está diretamente relacionada
ao contexto no qual estes estão inseridos, ou seja, com as relações do cotidiano, em seus aspectos sociais, econômicos
e afetivos. Percebemos que os discentes atribuem um valor à escola a partir do relacionamento existente entre eles com
os demais colegas de sala, professores e funcionários da escola, envolvendo a subjetividade humana. Desse modo,
nota-se a influência da dimensão afetiva nos estudantes em momentos de suas falas, como por exemplo: “Com o
passar do tempo, as amizades se tornam mais fortes e e especiais, até as pessoas a qual temos algo contra se tornam
significativas para nós de alguma forma, pois é nas piores horas que a turma/escola toda fica mais unida” (A10).
É perceptível a compreensão da escola como um segundo lar, um apoio e, principalmente, uma possibilidade de
mudança para o futuro. É nesse ambiente que os educandos passam cerca de quatro horas diárias, convivendo com
outros pares semelhantes e com situações conflitantes entre estímulos e amadurecimento intelectual, como fica explicito
nesses trechos:
“A escola para mim, acima de tudo, representa a base principal para um bom futuro” (A8).
 “O colégio para mim representa a minha segunda casa dando educação, respeito e principalmente comida por 200
dias” (A3).
 
A carga de novidade e tensão imposta nas relações entre docentes e alunos é enorme, porque muito mais que a
simples transmissão de informações, os professores atuam como mediadores do conhecimento, conselheiros da vida,
amigos para os problemas, vozes da experiência, e até mesmo, novos membros da família, porque desempenham um
vínculo de afetividade para além da sala de aula.
Esse espaço é o local em que as crianças e adolescentes se desenvolvem e constroem seu caráter, necessitando,
portanto, de ser um ambiente de confiança para que as transformações e solidificações do processo de crescimento
sejam eficientes. Igualmente, é entendido como um lugar de alegria porque é onde as amizades são erguidas -
característica tão própria da juventude-, bem como, um espaço de união cuja boa interação entre corpo gestor, docente
e discente seja responsável pela qualidade da formação. “Esse é o papel de uma escola, ensinar o aluno e ajudar no
seu aprendizado” (A6).
Logo, compreendemos que o saber adquirido na instituição de ensino tem relação com o saber já existente no intelecto
do sujeito, por meio de atividades realizados por este em seu contexto social, nas relações com as pessoas e em suas
próprias experiências, evidenciado por Charlot (2001, p. 17) quando afirma que “[...] não se pode ter acesso a um saber
ou, mais genericamente, aprender, se, ao mesmo tempo, não entrar nas relações que supõe (e desenvolvem) este
saber, este aprender”.
 
Considerações Finais:
 
Nessa pesquisa, buscamos, a partir da percepção dos alunos, constatar o papel da escola em meio à sociedade
contemporânea. Com todo o exposto, ficou evidente que a escola ainda guarda um espaço de importância e significado
na vida dos estudantes, apesar de poucas vezes trabalhado e explorado nas relações dentro de sala de aula. É
exatamente esses sentidos que devem fazer parte constantemente da rotina da escola, pois a educação é capaz de
introduzir o ser humano no contexto de cidadania e pertencimento da cultura.
Assim, com todas as transformações de valores, o enigma da educação humanística se instala e parece cada vez mais
inatingível. Entretanto, há a possibilidade de criar uma educação baseada nas perspectivas humanas e, ao mesmo
tempo, está inclusa na sociedade tecnológica e mercadológica. A educação pode utilizar-se da tecnologia como aliada
na produção de conhecimentos, sem abandonar as habilidades desenvolvidas pelas Artes, Filosofia, Sociologia e
outros, como a reflexão crítica, formação ética, sentimento de pertencimento, descobrimento de identidade,
preocupação ideológica, compreensão política, compreensão das relações internacionais e ampliação do olhar para
além das aparências expostas ao público.
O resultado poderá ser uma possibilidade concreta de usar a tecnologia em áreas especializadas e valorizar o trabalho
humano como mente pensadora e criativa, sem todos esses valores que separam e inibem as verdadeiras relações
pessoais. Será uma civilização apoiadora, crítica, sociável, harmoniosa e cuidadora dos bens coletivos e particulares,
compreendendo que os impactos das revoluções tecnológicas podem desencadear uma construção democrática de
sociedade, justa e solidária, na qual a singularidade e a falta de padronização são enaltecidas.
Ao finalizar, com posse dos dados das narrativas, concluímos, por meio das análises e das observações das visitas que
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a nova geração de educandos ainda não se reconhece e participa da história da educação local, distanciando-se ainda
mais das diferentes realidades separadas pelo tempo.
Todavia, sabemos que esse trabalho de pesquisa traz à tona essa ideia, a fim de que essa compreensão seja lembrada
e transmitida aos alunos, tornando possível às futuras gerações se reconhecerem nesse contexto histórico e participar
de modo pertinente da história de educação nos dias atuais, considerando a sua importância no protagonismo do
processo de ensino-aprendizagem.
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