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Neste trabalho procuro discorrer sobre desafios relacionados a perspectiva de realização

de  uma  etnografia  na  escola,  lançando  algumas  reflexões  metodológicas,  e  sobre  a

relevância  desse  investimento  liminar  (entre  a  antropologia  e  a  educação),  enquanto

apresento dimensões do campo que projeto em minha pesquisa. Partindo de algumas

questões em aberto a partir da minha dissertação, onde abordei proposições do corpo no

discurso  publicitário,  procuro  projetar  um  olhar  sobre  sobre  tensões  que  sustentam

algumas conjugações (e pedagogias) do corpo e do cuidado com ele no contemporâneo,

pensando sobre a produção de investimentos sobre o corpo jovem na escola (foco da

minha pesquisa atual). Destaco a complexidade do lugar ocupado pela escola, como um

campo e um cenário de disputas,  onde variados investimentos e narrativas compõem

contextos  que  articulam e  conjugam formas  de  estar  no  mundo.  Proponho  pensar  a

escola como um lugar onde os jovens produzem variados deslocamentos, entre vínculos

e  engajamentos  em meio  a  essas  narrativas,  através  dos  quais  projetam formas  de

valorizar o corpo e produzir sentidos sobre ele. Buscando formas de pensar o corpo como

foco de normatizações, e alvo de investimentos, proponho revolver em campo, nas ações,

processos  e  gramáticas  de  valorização  e  desvalorização  deste  dentro  da  escola  –

pensando sobre como coadunam (ou não) imposições escolares com outras “externas” a
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elas, nas formas de conceber, produzir e valorizar o corpo jovem.

Palavras-chave: corpo, escola, educação, etnografia.

Apresentação

Neste ensaio procuro discorrer sobre alguns desafios relacionados a perspectiva

de realização de uma etnografia na escola. Apresento, inicialmente, algumas dimensões e

objetivos do campo que projeto em minha pesquisa a partir  dos quais procuro lançar

algumas questões metodológicas, à luz de referenciais da antropologia. Neste sentido,

abordo aspectos da interação entre  o etnógrafo e seus interlocutores (desenvolvendo

algumas reflexões sobre o encontro  etnográfico),  e  sobre a construção do objeto  em

antropologia,  buscando  nessa  reflexão,  quando  possível,  explorar  desafios  e

particularidades na abordagem da escola enquanto campo empírico (e a própria noção de

trabalho  de  campo).  Pretendo,  assim,  pensar  sobre  a  relevância  desse  investimento

liminar, na interface entre o campo da antropologia e o da educação, não só em torno das

questões que uma abordagem etnográfica da escola possa suscitar para a antropologia

(em  termos  metodológicos),  mas  para  considerar  também  a  contribuição  que  essas

etnografias  possam  dar  para  repensar  os  desafios  colocados  para  a  educação  no

contemporâneo,  tomando  a  escola  mais  do  que  como  um “campo”  privilegiado  para

pensar sobre investimentos que incidem sobre os jovens na atualidade mas como um

lugar  de  suma  importância  social,  que  nunca  deixa  de  suscitar  questões  e  inquietar

aqueles que se ocupam dela. Nesse sentido, como sugerem Gupta e Ferguson, 

Rather than viewing anthropologists as possessing unique knowledge and
insights that they can then share with or put to work for various "ordinary
people," our approach insists that anthropological knowledge coexists with
other  forms  of  knowledge.  We  see  the  political  task  not  as  "sharing"
knowledge with those who lack it,  but  as forging links between  different
knowledges that are possible from different locations and tracing lines of
possible alliance and common purpose between them. In this sense, we
view a research area less as a "field" for the collection of data than as a site
for strategic intervention. (GUPTA e FERGUSON, 1997, p. 39, grifo dos
autores)

Assim,  entendo  que  as  formas  como  os  jovens  habitam  (ou,  produzem  seus

percursos e sua presença dentro d)a escola tem, evidentemente, muito a dizer sobre ela.

Considero  que  investigar  antropologicamente  os  investimentos  sobre  o  corpo  na

juventude,  no  contexto  escolar  (foco inicial  da  minha pesquisa),  envolve  adentrar  em

intrincados e complexos jogos de estimulação que sutilmente (ou não tão sutilmente)

participam das  formas  de  conceber  e  valorizar  ou  desvalorizar  o  corpo  em torno  da

escola,  ou  os  tantos  corpos  conjugados  nas  dinâmicas  e  lógicas  que  constituem ou

atravessam  a  escola  hoje  em  dia.  Penso,  por  exemplo,  em  diversas  narrativas  que



participam das formas de conceber o corpo e os modos como encontram o cotidiano na

escola; narrativas produzidas nesses diversos encontros entre os quais a escola aparece

como  cenário,  talvez  ainda  mais  do  que  como  mediadora,  para  a  realização  e

apresentação de cada participante dela, como aspirações de consumo, de trabalho e de

sociabilidade. Como já observou Geertz (2001), enquanto comentava direcionamentos na

obra de Jerome Bruner,

Crescer entre narrativas – as próprias, as dos professores, colegas, pais,
zeladores e vários outros tipos daquilo que Saul Bellow chamou, certa vez,
sarcasticamente, de “professores de realidade” - é o palco essencial  da
educação: “vivemos num mar de histórias”. Aprender a nadar nesse mar, a
construir  histórias,  entender  histórias,  classificar  histórias,  verificar
histórias, perceber o verdadeiro sentido das histórias e usar as histórias
para descobrir como funcionam as coisas e o que elas são, é nisso que
consiste, no fundo, a escola, e além dela, toda a “cultura da educação”.
(GEERTZ, 2001, p. 173)

Pretendo  pensar  a  escola  como  parte  do  cenário  dessas  histórias,  e  procurar

nesses encontros e errâncias (com a escola e na escola) as formas como os corpos

jovens  situam  distâncias,  quando  querem  aparecer  ou  desaparecer  entre  variados

contextos de investimentos e presenças que atravessam as escola. Almejo assim, em

minha pesquisa, explorar demarcações do corpo, em formas como o corpo jovem aparece

ou não aparece no ambiente escolar, no que é dito sobre seus corpos e no que é calado,

no que é reforçado e valorizado e no que é negado ou experimentado no negativo ou na

margem de outras experiências.  Como, dentro das formas de investir em seus corpos,

produzem-se diferentes posições, entre frustrações, desejos e compensações, entre as

variadas formas de conceber e realizar investimentos no corpo e do corpo na escola.

Como propõe o pensamento  de Mauss (2011)  quando se debruça sobre  as  técnicas

corporais, poderia dizer que pretendo pensar, no contexto da educação (tomada de forma

plural),  sobre  projeções  sociais  que  se  inscrevem  nos  corpos  dos  jovens,  e  sobre

valorizações na produção cultural do corpo dentro da escola. Quando falo em cultura aqui,

tomo  a  definição  proposta  por  Geertz  (2008),  abordando-a  como  sentidos  tecidos  e

retecidos socialmente, significados corporizados em símbolos e concepções por meio das

quais os homens se comunicam e desenvolvem suas atitudes perante a vida.

Para começar a conceber o contexto desses encontros e enveredar em narrativas

e  histórias  em  torno  do  corpo  e  da  escola  hoje  em  dia,  pretendo  começar  pela

problematização, nesse caminho, da construção e da atualidade da noção de juventude e

da  própria  instituição  escolar  enquanto  tecnologia  pedagógica.  Acredito  que  seja

pertinente  explorar  em  campo  a  complexidade  dessas  operações  sob  a  máxima

antropológica  do  estranhamento,  para  alçar  a  desnaturalização  das  formas  do  nosso



modelo comum de escola (e dos derivados que orbitam em torno dele), de juventude (ou

poderíamos  ainda  levantar  o  controverso,  popular  e  relativamente  atual  conceito  de

adolescência)1 e dos modelos de corpos que pairam como ideais em torno de uma ou de

outra. Pensar o que é produzido enquanto comum no cotidiano sem partir da forma como

tanto a escola quanto a juventude são habitualmente pensadas a partir do que é dado e

condensado sob estas noções em nossa sociedade; então, ao mesmo tempo em que

buscarei  problematizar  em  campo  esse  encontro  na  produção  dos  corpos,  pretendo

explorar  também  diferentes  formas  como  escola  e  a  juventude  são  efetivamente

(re)produzidas. Acredito que partir desse exercício de estranhamento permitirá em campo

melhor relacionar as positividades e negatividades nas formas como a escola participa da

produção dos corpos. Entendo  que  os  corpos  são  produzidos  (se  esculpem)  em

práticas cotidianas relacionadas a esses contextos que,  de alguma forma, configuram

modos de estar no mundo e de se relacionar, que podem por vezes escapar e recriar o

que está comumente colocado na disciplinarização do corpo na passagem por  essas

instituições. E que por constituírem assim vias alternativas de investimento e convocação

do corpo, em outras linguagens e competências, produzem engajamentos e valorizações

distintas. 

Assim,  busco  aqui  diferentes  experiências  em  torno  da  escola  a  partir  das

valorizações ou desvalorizações de marcadores ou caminhos de investimento corporal,

com  os  quais  entendo  que  a  escola  estabelece  relações,  sejam  conflituosas  ou

complementares,  produzindo  engajamentos  e  dissidências.  A  valorização  ou

desvalorização da escrita, por exemplo, as formas distintas de conceber a performance, o

peso da imagem nas relações sociais, o enaltecimento (ou não) do protagonismo, formas

de conceber, valorizar e exercer a criatividade, em diferentes interpretações, operações e

conexões realizadas: como são valorizadas?

Para mencionar um exemplo nessas valorizações ou desvalorizações, apontado

por Sibilia (2012):

Às vezes, diante de uma nota ruim obtida numa prova, os alunos procuram
explicar ao professor o que realmente queriam expressar,  algo que não
teria sido corretamente compreendido pelo docente em sua leitura. Esse
tipo  de  atitude  também revela  a  mudança  de  estatuto  da  leitura  e  da
escrita,  já  que o autor  do texto não consegue se distanciar  da palavra
inscrita no papel,  precisando interceder com o corpo e com a fala para
respaldar  o  sentido  do  que  tentou  assentar  por  escrito..  Isso  também
parece remeter a mudanças importantes na constituição da subjetividade.
A era  contemporânea  estimula  modos  performáticos de  ser  e  estar  no
mundo mais aptos a agir ante o olhar do outro, ou mesmo diante da lente

1 Nessa direção, de repensar a produção e reiteração da noção de adolescência e juventude como moeda corrente para
explicar e justificar fenômenos sociais e o lugar da escola na produção dessas noções, cabe mencionar também as
contribuições de Ariès (1978) e Fischer (1996).



de uma câmera (o reluzente universo da imagem), do que a se retraírem
na sua própria interioridade (o mais antiquado império da palavra). Assim,
costuma ser mais fácil e eficaz pôr o corpo em cena para falar ou atuar,
inclusive numa tela, ao passo que ler e escrever são tarefas tão solitárias
quanto  silenciosas.  Longe  da  linhagem das  “artes  performáticas”,  ler  e
escrever  são  atividades  aparentadas  com  o  trabalho  artesanal,  como
esculpir ou trabalhar o barro, como costurar ou tecer. Para realizá-las, é
preciso  exercer  certa  pressão  contra  os  ritmos  da  atualidade.  Nessa
divergência aloja-se também o problema da timidez como uma “falha” cada
vez mais intolerável,  que chegou a ser catalogada como uma patologia
passível  de  tratamento  neuroquímico.  (SIBILIA,  2012,  p.  73,  grifos  da
autora)

Quando  planejo  situar  a  escola  (com  seus  projetos  e  margens)  como  cenário

dessas produções, pretendo explorar e evidenciar também as formas como ela atualiza,

conjuga e dialoga com estes investimentos, na incitação ou na disputa com relação a

essas  produções:  o  complicado  jogo  travado  na  escola  entre  interioridades  e  a

concentração (no que é colocado por ela),  ou entre exterioridades e descentramentos

(com relação a ela enquanto espaço de aprendizagem e preparação). Em outras palavras,

como a escola se situa na produção de tipos de investimentos corporais sobre as formas

de estar no mundo que configuram, em especial no último ano da escola, a complexa

elaboração  da  saída  da  escola  ou  preparação  para  a  vida,  sob  diferentes  marcas,

fronteiras e juízos que a perspectiva dessa passagem possa envolver.

Quando Foucault (2012) nos provoca, comentando sobre as formas do poder atuar

sobre os corpos, sobre a sexualidade, desde que deixe-se gradativamente de reconhecer

variações sobre formas de controlá-los por via da repressão, mas cada vez mais pela

estimulação  e  pela  incitação,  ele  nos  leva  a  reconhecer  nessas  conformações  e

tecnologias operações fundamentais entre poder e saber, entre os sujeitos e verdades.

Foucault  é  lembrado  muitas  vezes  por  suas  aterradoras  descrições  e  análises  da

tecnologia disciplinar, como exercícios do poder no investimento e produção de corpos.

Pela  anatomia  política  do  detalhe:  arranjos  meticulosos  que  determinavam  horários,

espaços e usos, aplainavam espaço e tempo, na produção de corpos dóceis que rendiam

nas  diferentes  “esteiras”  de  produção.  Embora  possamos  encontrar  resquícios  dessa

forma de manifestação do poder em nossa sociedade – vale destacar aqui principalmente

sua  presença  no  funcionamento  ou  nas  formas  de  pensar  as  escolas  (mas  também

repartições  públicas,  prisões  e  fábricas)  –,  o  próprio  autor  reconhece  que  é  uma

tecnologia de época, a partir da qual ele vislumbrava uma passagem para outras formas

do poder se exercer sobre o corpo.

Não  pretendo  aqui   reduzir  (ou  ampliar)  essa  investigação  à  exploração  das

distinções  ou  das  desarmonias  produzidas  no  contemporâneo  entre  um  modelo



ultrapassado de escola (disciplinar) e a complexidade das incidências que participam na

produção  dos  corpos  hoje  (com  todas  as  operações  que  participam  da  chamada

sociedade de controle, do espetáculo, líquida ou pós-moderna), mas abordar (sob o foco

do corpo) essas relações produzidas entre os jovens e/na escola superando as limitações

de  pensá-las  sob  uma  visão  negativa  do  poder  (com  domesticações,  moldagens  e

repressões) que competiria na produção dos corpos. Com Foucault (2012), entendo que o

poder opera sobre os corpos principalmente a partir  de investimentos e estímulos, ao

invés de repressões. É um poder positivo, que produz corpos e sujeitos. Ou seja, poder

que, nas variações de suas tecnologias e táticas, produz corpos distintos que respondem

a  variadas  estratégias  e  disposições  sociais.  Poder  intrinsecamente  relacionado  a

discursos que circulam amplamente em nossa sociedade. Um poder que produz sujeitos e

verdades,  entendidos  como  efeitos  e  instrumentos  desse  poder.  Nessas  correlações

Foucault  (2012)  nos  faz  perceber  resistências  nas  próprias  tramas  (capilares)  que

constituem  o  poder,  escoras  que  podem  tanto  produzir  resistência  quanto  articular

guaridas. O que está colocado para os jovens na escola e em torno dela, e nos espaços

vazios e distâncias produzidas pelo que está colocado, penso, sob essa perspectiva, que

pode servir para fixar interdições, para normatizações e opressões, ou para articular e

produzir  diferenças.  Ao  abordar  a  complexidade  de  pertencimentos,  linguagens  e

influências que permeiam os cultivos do corpo jovem no contemporâneo, engendrando

fronteiras que atravessam o contexto escolar (pensar e falar em fronteiras aqui é pensar e

falar em encontros),  não pretendo simplesmente pensar o lugar da escola como reativa a

eles.  Ou  seja,  não  procuro  reconhecer  aqui  discursos  “externos”,  investimentos

produzidos como estando  do outro lado das relações de poder que operam na escola,

como um contraposto ou simples efeito de disposições atuais sobre o corpo, mas sempre

como  elementos  que  participam  e  constituem  as  correlações  de  força  na  escola.

Discursos que não servem necessariamente a alguma estratégia, que não marcham em

uma única direção em progressões lineares, mas que são polivalentes e descontínuos.

Interessa-me explorar, então, a multiplicidade das formas de convocar os corpos

dos jovens hoje,  entendendo que eles  se  produzem como alvos de investimentos  de

forma múltipla e complexa (e não unívoca sob as prescrições escolares). Entendo que a

escola congrega essa multiplicidade enquanto um espaço de enunciação, e que essa

conjugação de investimentos composta  por esse espaço escolar constitui e evidencia um

aspecto fundamental: estes corpos devem. Devem diante do mercado de trabalho, diante

de  diferentes  ideais  de  beleza,  devem  dizer  algo  mais  sobre  si,  algo  mais  sobre  a

atualidade que se apresenta para eles, devem realizar coisas – devem ser mais. A partir



de seus corpos os jovens devem mostrar o que são. Entendo que seus corpos, na mesma

medida  em  que  devem  tanto,  constituem  assim  um  capital  a  ser  investido

constantemente.

Pretendo,  ao  apresentar  essas  considerações  hipotéticas  que  orientam  essa

abordagem (do corpo enquanto um capital), destacar a complexidade do lugar ocupado

pela escola, como um campo e um cenário de disputas, onde variados investimentos

compõem contextos que articulam e conjugam, na produção dos corpos, formas de estar

no mundo. Reconhecendo que trato, na materialidade desses investimentos, de práticas e

produções  altamente  complexas  que  envolvem  projeções,  frustrações,  valorizações,

exclusões,  normatizações,  pretendo  observar  em  campo  as  diferentes  (re)soluções

corporais dos jovens em sua presença na escola, nos modos como elas processam ou

recriam valores, juízos, desvios e rótulos. Acredito que a investigação conduzida nesta

direção permitirá, posteriormente, lançar e atualizar questões sobre o lugar ocupado pela

escola  na  produção  e  participação  nos  percursos  desses  jovens,  consonâncias  e

dissonâncias,  poderíamos  dizer,  nas  formas  atuais  dos  processos  de  produção  de

subjetividade.

Pereira  (2012),  tecendo  comentários  sobre  a  etnografia  que  realizou  em  uma

escola  pública  de  São  Paulo,  enfatiza  elementos  de  tensão  com  as  diferenças  que

observou  entre  os  alunos,  nas  relações  de  chacota  e  aviltamento  de  tudo  que  não

correspondesse a um determinado padrão. Nesse processo, ele observa que “o corpo

aparecia como elemento importante, principalmente no que dizia respeito a uma vigilância

de formas e usos legitimados política e socialmente” (PEREIRA, 2012, p. 185). Destaca

assim, na esteira  do pensamento de Foucault,  o  corpo como objeto de imposição de

disciplinas. Mas observa que,

[n]o caso das escolas, deve-se destacar que também os alunos realizavam
esse controle dos corpos de maneira convergente ou divergente com o
domínio  da  instituição,  pois  suas  zoeiras  e  relações  de  sociabilidade
desenvolvidas  no espaço escolar  não apenas romperiam com a ordem
institucional, como também criariam outras ordens. Isso demonstra que a
dimensão dos poderes, ou dos micropoderes, acionada em rede na prática
cotidiana dos atores sociais, se estabelece também de baixo para cima, e
não  apenas  de  cima  para  baixo.  Ou  seja,  não  apenas  as  instituições
imporiam a afirmação e o sentido de relações de poder ou de padrões de
comportamento  e  normalidade,  mas  também  as  pessoas  subjugadas
nessas instituições. O que se deve acrescentar à análise de Foucault é
que, nesse processo de múltiplas afirmações de poderes, essas mesmas
pessoas, esquadrinhadas pelas redes de poderes das instituições, em seu
cotidiano também impõem padrões dissonantes de comportamento e de
corporalidade, com grande poder de desestabilização. Cabe ressaltar que
esses padrões dissonantes não são necessariamente contra-hegemônicos,
pois podem não se contrapor ao que seria uma ordem social mais geral,
mas reafirmar outras ordens estabelecidas socialmente e apreendidas de



outras instituições que não a escolar, como a grande mídia, por exemplo.
(PEREIRA, 2012, p. 186)

Cabe pontuar que falar em resistências e dissonâncias, no fundo, não consiste em

um acréscimo à análise de Foucault (2002), uma vez que este, quando esmiuça aspectos

da tecnologia disciplinar parte da máxima (que soa como um refrão, ainda que tantas

vezes esquecido): onde há poder há resistência. Atualizar esse pensamento diante dos

desafios colocados para a escola hoje em dia parte, a meu ver, muito de considerar uma

complexa trama de transições e manutenções, por vezes aferrada à lógica disciplinar, por

vezes distante.  Acredito  que as  dissonâncias  são em grande parte  produzidas nesse

ambiente  de  disputas,  onde  os  jovens  produzem  como  resistência,  reação  ou

consonância com o que se apresenta para eles. Deleuze, no célebre ensaio onde aponta

a transição dessa lógica da sociedade disciplinar para a sociedade de controle, aponta

para um fenômeno que suscita reflexões sobre incitações a partir das transições entre o

que  se  apresenta  enquanto  tecnologia  de  poder,  diz  ele  que  “muitos  jovens  pedem

estranhamente  para  serem  'motivados',  e  solicitam  novos  estágios  e  formação

permanente; cabe a eles descobrir a que estão sendo levados a servir, assim como seus

antecessores descobriram, não sem dor, a finalidade das disciplinas” (DELEUZE, 2008, p.

226). Essa observação é provocante por seus deslocamentos, por antecipar questões em

aberto diante (e a partir) dos novos modos de produção de subjetividade. Considerando

que embora a escola caiba nessas análises e descrições da tecnologia disciplinar, essas

transições apontadas por Deleuze (2008, e sugeridas pelo próprio Foucault) em torno da

dívida  e  do  controle  sutil  na  extrapolação  da  lógica  do  confinamento  ou,  em outras

palavras, do que estaríamos deixando de ser, apresentam uma pista da complexidade

desses encontros e atravessamentos da/na escola na atualidade, com o mercado, com a

mídia e com as novas tecnologias (que poderiam ser pensados como bastiões dessas

transições na atualidade). 

Tomando seus corpos como o campo de lutas que é feito deles é que pretendo

trabalhar o prescrito na escola. Se algo ganha espessura em um contexto como valor ou

como  desvio,  é  percorrendo  este  que  pensarei  a  produção  da  norma  e  dos  juízos.

Pretendo pensar o culto e o cultivo do corpo, por exemplo, não partindo das máximas

trabalhadas pelos profícuos analistas contemporâneos dessa situação, ou de um foco em

alguma  situação  prototípica  ou  campo  exemplar  dessa  realização,  mas  explorar  a

complexidade  dos  apelos  relacionados  aos  investimentos  do  corpo  e  no  corpo  na

espessura  do  que  se  constitui  como  comum  no  cotidiano  escolar.  Pensar  as

corporalidades  envolvidas  e  evocadas  nas  palavras,  identidades  e  marcadores



apresentados na escola. Mas o exercício de olhar para essas presenças, investimentos e

percursos,  considero que é mais do que tentar  produzir  um registro  ou problematizar

ambientes  educacionais  ou  práticas,  é  conceber  e  tentar  entender  deslocamentos

complexos; como já disse Silva (2009, p.  18),  “se o olhar é a captação de instantes,

coisas,  pessoas e paisagens,  ele não é um registro (como uma fotografia)  e sim um

travelling, a melhor palavra para indicar seu sentido porque o recupera no deslocamento”.

As posições em campo e o teatro de impressões

Proponho explorar assim, nessa observação dos jovens na escola (de perto e de

dentro)  os agregadores e elementos estruturantes vividos como recorte  de fronteira e

diferença nas formas de cultivar o corpo nessas escolas (uma pública e uma privada).

Rocha e Eckert  (2008)  destacam a obervação direta como ferramenta privilegiada no

método etnográfico para reconhecer ações e representações entre saberes e práticas na

vida cotidiana. As autoras observam ainda que esse fazer

[é]  se engajar em uma experiência de percepção de contrastes sociais,
culturais,  e  históricos.  As  primeiras  inserções  no  universo  de  pesquisa
conhecidas como “saídas exploratórias”, são norteadas pelo olhar atento
ao contexto e a tudo que acontece no espaço observado. A curiosidade é
logo  substituída  por  indagações  sobre  como  a  realidade  social  é
construída.  Esta  demanda  é  habitada  por  aspectos  comparativos  que
nascem  da  inserção  densa  do  pesquisador  no  compromisso  de  refletir
sobre a vida social,  estando antes de mais nada disposto a vivenciar a
experiência de inter-subjetividade,  sabendo que ele próprio passa a ser
objeto de observação […]. (ROCHA e ECKERT, 2008, p. 2)

Concebo  essa  observação  intensiva  das  formas  como  os  (mesmos)  corpos

aparecem em variados momentos e espaços na realidade escolar (sala de aula, espaços

recreativos, educação física, encaminhamentos “disciplinares”) a ser desenvolvida no dia

a  dia  de  duas  escolas  como  principal  estratégia  metodológica,  considerando  as

dificuldades envolvidas nas negociações para adentrar os muros das escolas e articular

aproximações entre antropologia e educação – atestada por diversos antropólogos que

realizaram abordagens etnográficas em escolas, mas nesses dois aspectos cabe destacar

respectivamente  as  observações  de  Pereira  (2012)  e  Gusmão  (2014).  Considero

fundamental para esta pesquisa, além de investigar com jovens em diferentes condições

e  contextos  sobre  esses  investimentos  sobre  o  corpo,  conseguir  acompanhar  a

construção da realidade social entre diversas dimensões do cotidiano escolar, pensando

sobre como os mesmos corpos operam entre diferentes convocações dentro da escola.

Como  bem  observam  Resende  e  Gouveia  (2014)  percorrendo  analiticamente  esses

cruzamentos, usos e passagens na multifacetada realidade escolar:



[…] à medida que aumenta o tempo de permanência na escola, de um
lado,  e  à  medida  que  os  alunos  transitam  de  ciclo,  de  outro,  a
aprendizagem na utilização desses espaços decorre de acordo com as
especificidades, quer do trabalho e das atividades escolares, quer da sua
natureza funcional,  que nem sempre é a mesma. Tal como nos relatam
estar numa sala de aula a usar um mapa ou um globo terrestre requer um
cuidado e uma destreza corporal da distinta habilidade corpórea pedida no
uso de um outro recinto, como por exemplo o ginásio, onde existem outros
objetos  diferentes  […].  Finalmente,  o  observador  atento  a  todos  os
pormenores associados a cada um destes espaços verifica ainda haver um
grande território a que os habitantes deste espaço designam como recreio.
Ora, tal como indica a denominação dada, este espaço serve para recrear
a utilização do corpo na sua globalidade. (RESENDE e GOUVEIA, 2014, p.
99)

Cabe aqui, mais uma vez, observar a pertinência de tomar turmas do último ano da

escola como campo empírico nesta pesquisa. Onde supõe-se que os jovens, já em vias

de  concluir  sua  passagem  pela  instituição  escolar,  a  conheçam  bem  e  tenham

desenvolvido e cristalizado suas formas de habitar esses espaços que a compõem, e ao

mesmo tempo projetem e vivenciem entre os engajamentos com as atividades escolares,

sua saída da escola (poderíamos pensá-la como um marcador tradicional do caminho

para  a  inserção  no  “mundo  adulto”  ou  “mundo  do  trabalho”,  até  onde  possam  ser

pensados como apartados do “ciclo”  escolar). 

Como Rocha e Eckert (2008) salientam, ainda antes de construir suas indagações

sobre  a  realidade social  através da observação a  ser  realizada,  o  etnógrafo  torna-se

objeto  de  observação.  Ou  ainda,  como  sugere  Clifford  (2014,  p.  179),  a  partir  de

considerações de Griaule sobre o poder agressivo e disruptivo do olhar, “a investigação,

ao penetrar o olhar em algo, nunca é neutra”, os pesquisadores sentem-se também alvo

de vigilâncias: “centenas de olhos nos seguem. Estamos em pleno campo de visão da

aldeia; em cada buraco do muro, atrás de cada celeiro, um olho está atento” (GRIAULE,

1943; citado em CLIFFORD, 2014, p. 179). Ou seja, ainda antes de pensar e “estranhar”

as produções de corpos no cotidiano da escola, a aparição do corpo do antropólogo no

espaço escolar (não sendo um dos habituais do espaço) é algo que desperta olhares,

elaborações e estranhamentos. Assim, esta proximidade pretendida nesta aproximação,

implica observações e impressões de ambos os lados, em arranjos de posições a serem

estabelecidas, ou seja, muito distantes de uma “neutralidade”. Berreman (1975) observa

que a pesquisa etnográfica pode ser vista como um sistema que envolve interação social,

o  controle  de  impressões  teria,  portanto,  um  significado  tanto  metodológico  quanto

substancial  para os etnógrafos – “o etnógrafo surge diante de seus sujeitos como um

intruso  desconhecido,  geralmente  inesperado  e  frequentemente  indesejado”

(BERREMAN, 1975, p. 141). Quanto a isso, o autor realiza uma reflexão interessante:



Ao chegar ao campo, todo etnógrafo se vê imediatamente confrontado com
a sua própria  apresentação  diante  do  grupo,  que  pretende  aprender  a
conhecer. Só depois de tê-lo feito, poderá passar à sua confessada tarefa
de procurar compreender e interpretar o modo de vida dessas pessoas. Na
literatura antropológica, a segunda dessas tarefas é mais frequentemente
discutida que a primeira, conquanto o êxito do esforço dependa tanto de
uma quanto da outra. Ambas tarefas, como toda interação social, envolvem
controle  e  interpretação  de  impressões,  nesse  caso,  impressões
mutuamente manifestadas pelo etnógrafo e seus sujeitos. As impressões
decorrem de um complexo de observações e inferências,  construídas a
partir do que os indivíduos fazem, assim como do que dizem, tanto em
público,  isto  é,  quando  sabem  que  estão  sendo  observados,  quanto
privadamente, isto é, quando pensam que não estão sendo observados. As
tentativas de dar impressão desejada de si próprio, e de interpretar com
precisão o comportamento e as atitudes dos outros são uma componente
inerente  de  qualquer  interação  social  e  são  cruciais  para  a  pesquisa
etnográfica. (BERREMAN, 1975, p. 125)

Essas observações se fazem muito pertinentes quando vislumbramos a realização

de uma abordagem etnográfica no ambiente escolar,  que envolve frequentar  diversos

contextos e dimensões em torno da escola, e que passa necessariamente por uma série

de  apresentações,  entre  a  equipe  diretiva,  professores,  funcionários  e  alunos,  o  que

envolve uma apresentação gradual do antropólogo e da pesquisa, passando por mais de

um mediador  (e cada um deve realizar  suas próprias inferências e contribuir  para as

impressões  iniciais  do  antropólogo  e  sobre  o  antropólogo).  Sendo  o  antropólogo  um

estranho nesse contexto, e sendo a escola em geral marcadamente fechada para os que

não  participam  diretamente  de  seu  funcionamento,  sua  presença  pode  também

inicialmente suscitar algumas desconfianças e dissimulações. Como bem observa Pereira

(2012),

[…] a instituição escolar fecha-se física e simbolicamente para o mundo
exterior. O cotidiano escolar assume assim uma forma ritual com papéis
definidos,  ainda  que  estes  possam  ser  transgredidos  em  diferentes
momentos,  nos  quais  quem  não  possui  uma  posição  clara  em  seus
inúmeros procedimentos cotidianos tem grande dificuldade para entrosar-
se. (PEREIRA, 2012, p. 170)

O etnógrafo seria avaliado pelos diferentes atores nessa entrada em campo, em

sua  entrada  e  passagem  pelas  diferentes  esferas,  possivelmente  apresentado  por

diferentes personagens com diferentes posições no contexto escolar. Nesse sentido, é

inspirador o aprendizado metodológico apresentado por Foote-Whyte (1990) a partir de

sua experiência etnográfica em Cornerville. O autor comenta sobre o leque de atividades

e conversas nas quais participava e de um aprendizado gradual (através do contato em

campo) sobre até onde poderia  ir  nessa espécie de “ideal”  de imersão no lugar,  que

podemos relacionar com essa discussão sobre as impressões em campo. Na ocasião em

que, procurando uma proximidade no modo de falar, o autor relata ter falado algumas



obscenidades em uma conversa, comenta que recebeu reprimendas dos demais,  que

consideraram que essa atitude não combinava com ele, como se o etnógrafo estivesse

fingindo ser algo que não era, quando era aceito e entendido como sendo diferente. Como

Geertz (2001, p. 40) apontou com perspicácia: “de um modo que não é absolutamente

fortuito, a relação entre um antropólogo e um informante repousa sobre um conjunto de

ficções  parciais  que  são  mais  ou  menos  percebidas”.  Evans-Pritchard  (2005)  já

observava, nessa direção, que escrever levando a sério o ponto de vista do “nativo” não

tem a ver com a pretensão de virar o outro, mas se envolver com ele, compreendendo

seus  valores  e  (poderia  acrescentar  uma  ênfase  inspirado  no  trabalho  de  Geertz:

principalmente)  como  esses  valores  fazem sentido  nos  contextos.  Outro  aprendizado

interessante relatado por  Foote-Whyte (1990,  p.  81),  com relação ao ímpeto de fazer

perguntas: “é preciso aprender o momento apropriado para perguntar, assim como o que

perguntar”. 

Magnani  (2002)  observa  que  o  método  etnográfico  é  antes  um  modo  de

acercamento e apreensão do que um conjunto de procedimentos, que parte ao mesmo

tempo do arranjo nativo e do arranjo de questões com as quais o pesquisador inicia a

pesquisa, projetando um olhar capaz de, aos poucos, arranjar um novo entendimento e

perspectiva  a  partir  da  organização  de  informações  dispersas  e  indícios  soltos.

Poderíamos acrescentar, com base nas reflexões de Berreman (1979), que um elemento

(e  etapa)  significativa  desse  processo  de  acercamento  e  apreensão  consiste  em um

mapeamento de impressões entre os indícios recolhidos em campo. O autor, em muito

inspirado nas metáforas dramáticas de Irving Goffman, entende que o etnógrafo e seus

sujeitos  de  pesquisa  são  simultaneamente  atores  e  público;  podemos  pensar,  em

continuidade  a  essa  metáfora  do  autor,  a  escola  como  o  grande  palco  de  todas  as

impressões e distâncias projetadas que pretendo, aos poucos, percorrer e analisar. 

A construção das narrativas e os nexos para pensar a ação

Como  minha  articulação  está  focada  na  produção  de  contextos  (em  torno  da

escola) a serem observados a partir  das diferentes formas de produção do corpo dos

jovens, considero fundamental observar ao menos duas escolas, uma da rede pública e

uma da  rede  privada.  Julgo  importante  assumir  e  contemplar  assim a  polissemia  da

escola em seus aspectos espaciais e temporais em diferentes contextos, sem isolá-la.

Para evitar esse risco, pretendo observar as experiências e sentidos produzidos sobre os

corpos dos jovens em cada situação pensando também sobre fronteiras simbólicas que

se estabelecem e se recriam. Pensar assim, com esse recorte: como o estar na escola,



como um momento da vida, (e a permanência na escola) ganha sentido nas formas de

conceber  os  investimentos  que  pretendo  observar.  Quando  a  escola  é  passagem,

empecilho,  suporte,  martírio,  resistência,  lugar  de  encontro,  de  desencontros,  para

inclusão ou evasão. Quando e como a escola se situa com relação a preparação para o

vida contemporânea, que letramentos e gramáticas disputam nessa direção e em que

sentido  são  mobilizados  e  percebidos,  em  outras  palavras,  pretendo  pensar  assim

também as diferentes formas como a escola é posicionada na vida desses jovens com

relação a sua inserção no contemporâneo.

Quando planejo situar a escola (com seus projetos e margens) como palco dessas

produções  e  projeções,  pretendo  explorar  e  evidenciar  também  as  formas  como  ela

atualiza,  conjuga  e  dialoga  com os  investimentos  sobre  o  corpo,  na  incitação  ou  na

disputa  com relação  a  essas  produções:  o  complicado  jogo  travado  na  escola  entre

interioridades e a concentração (no que é colocado por ela), ou entre exterioridades e

descentramentos (com relação a ela enquanto espaço de aprendizagem e preparação).

Em outras  palavras,  como a  escola  se  situa  na  produção  de  tipos  de  investimentos

corporais sobre as formas de estar no mundo que configuram, em especial no último ano

da escola,  a  complexa  passagem cultural  para  a  vida  adulta,  sob  diferentes  marcas,

fronteiras  e  juízos  que a  perspectiva  dessa passagem possa envolver.  Inspirado  nas

contribuições de Magnani (2002) para a antropologia urbana, diria que com esse enfoque

etnográfico busco pensar nessa articulação dos investimentos sobre o corpo dos jovens

na escola, tomando-a não como um mero cenário, mas como parte constitutiva desses

práticas.  Talvez  seja  interessante  pensar  essa  dinâmica  entre  a  ação  dos  jovens  na

escola e as proposições reificadas pela escola a partir da discussão em torno da teoria da

agência.  Entendo  que  agência,  dentre  outras  coisas,  supõe  uma  relação  com

constrangimentos, destaco aqui a definição de agência humana desenhada por Emirbayer

e Mische:

the  temporally  constructed  engagement  by  actors  of  different  structural
environments – the temporal-relational contexts of action – which, through
the  interplay  of  habit,  imagination,  and  judgment,  both  reproduces  and
transforms those structures in interactive response to the problems posed
by changing historical situations. (EMIRBAYER e MISCHE, 1998, p. 970)

Essa enorme definição procura conjugar elementos que os autores destacam como

constitutivos  da  agência:  interação,  projetividade  e  avaliação  prática.  A  dimensão

interacional da agência, se refere (na proposição que os autores elaboram a partir  do

pensamento de George Mead) a reativação seletiva por parte dos atores, de padrões de

pensamento  e  ação passados  (a  agência  enquanto  a  capacidade de  escolher  certos



padrões). No caso dos jovens na escola, podemos pensar que essa dimensão se referiria

a sua capacidade de perceber  os padrões que participam e compõem a escola e se

colocar diante deles, em cada situação, com suas escolhas. O que seria uma maneira de

pensar  a  produção  de  rotinas  sem  perder  de  vista  os  movimentos  de  produção  e

reiteração em torno de padrões. A dimensão projetiva diria respeito a imaginação dos

atores  com  relação  a  suas  ações;  digamos,  da  presença  dos  jovens  na  escola,  na

concepção de suas estratégias e reflexões com relação ao seus percursos e projetos. A

dimensão prático-avaliativa diria respeito a capacidade dos atores (pensando ainda aqui,

esses “atores” como os jovens em sua presença na escola), de fazer julgamentos práticos

em resposta a demandas, dilemas e ambiguidades que se apresentam para eles. Nesse

sentido podemos pensar, na esteira dos autores, que diferentes cenários e instituições

demandam engajamentos  diferentes,  e  que a  ação  sempre implica  escolhas frente  a

essas ambiguidades e contradições;  poderia pensar então,  recuperando o campo que

proponho, que me interessa pensar os modos como se dão as escolhas, na ação e nos

projetos dos jovens diante das ambiguidades, movimentos e situações que se apresentam

para eles na sua passagem pela escola: o que aparece em seus repertórios de ação (para

usar um linguajar próximo dessa discussão da agência). Julgo que pensar a ação (ou a

agência, ou performance ou apresentação) dos jovens na escola a partir dessa contínua

reconstrução  de  orientações  temporais,  permitirá  aprofundar  a  reflexão  sobre  o  lugar

ocupado  por  ela  nesses  percursos  e,  em  certa  medida,  escapar  de  discutir  a

complexidade desses encontros somente pela dicotomia, por assim dizer, “espacial”, entre

a escola e o exterior, ou entre a disciplina estrutural e as “reações”. Mas pensar sobre

como concebem a escola no presente, entendendo como implicado nisso suas projeções

sobre a relação dessa passagem com o futuro e a partir do passado. 

Admitindo, de partida, diferentes formas de produzir experiências de investimento

sobre o corpo, diferentes contextos e significados produzidos socialmente. Como sugere

Dauster (2014), 

No lugar de pensarmos em termos de espaços sociais e fronteiras bem
delineadas, confrontamos um mundo com maneiras de viver distintas, que
se misturam e se interpenetram tal qual uma  colagem, cujas bordas são
irregulares  e  moventes.  Essa  imagem,  na  sua  riqueza,  significa  nossa
experiência  urbana  cotidiana  e,  também,  a  vida  escolar  e  o  sistema
educacional. (DAUSTER, 2014, p. 29, grifo da autora)

A autora  assim,  utilizando  a  noção  de  colagem tal  como  proposta  por  Geertz

(2001), destaca os desafios de pensar a diversidade e as intermediações das colagens,

ao  construir  um  objeto  de  pesquisa  dentro  da  instituição  escolar.  Segundo  ela,  este

desafio  exige  um  olhar  descentrado,  que  busca  um  ponto  de  vista  em  relação  aos



significados do “outro” nos seus próprios termos. Ao propor pensar sobre os modos como

se dão esses investimentos do corpo na imensa montagem das diferenças justapostas no

âmbito escolar, parafraseando Geertz (2001), almejo abordar diferentes modos como os

corpos são posicionados, significados e valorizados socialmente. Pretendo estar aberto

para  redirecionar  e  redimensionar  a  pesquisa  em  campo,  a  partir  desse  olhar

relativamente descentrado para o cotidiano escolar. Mas, observa Evans-Pritchard (2011,

p. 65), com algum humor e perspicácia para ressaltar a importância do que pode ser dado

como  óbvio,  “a  investigação  antropológica  não  se  pode  levar  a  cabo  sem  teorias  e

hipóteses,  pois  as coisas só se encontram se se procuram, embora muitas vezes se

encontre  algo  diferente  do  que  se  pretendia  encontrar”.  Entendendo  que  a  escrita

etnográfica  se  desdobra  por  “retrodição”,  como  sugere  Goldman  (2008)  a  partir  das

reflexões de Paul Veyne sobre a história, ou seja, por meio do preenchimento gradual de

lacunas de informação por novas descobertas e comparação, entre o campo e a teoria. 

Diria que procuro, inicialmente, investigar diferentes formas como o corpo possa

aparecer como uma demanda, através da qual a responsabilidade do sujeito sobre sua

própria  vida  é  constantemente  reforçada  (temática  que  explorei  em  minha  pesquisa

anterior: Borba, 2015). Interessa-me explorar em campo a multiplicidade das formas de

convocar os corpos dos jovens hoje, entendendo que eles se produzem como alvos de

investimentos de forma múltipla e complexa (e não unívoca sob as prescrições escolares).

Entendo que a escola congrega essa multiplicidade enquanto um espaço de enunciação,

e que essa conjugação de investimentos composta por esse espaço escolar constitui e

evidencia um aspecto fundamental: estes corpos devem. Devem diante do mercado de

trabalho, diante de diferentes ideais de beleza, devem dizer algo mais sobre si, algo mais

sobre a atualidade que se apresenta para eles, devem realizar coisas – devem ser mais. A

partir de seus corpos os jovens devem mostrar o que são. Entendo que seus corpos, na

mesma  medida  em  que  devem  tanto,  constituem  assim  um  capital  a  ser  investido

constantemente.

Pretendo,  ao  apresentar  essas  considerações  hipotéticas  que  orientam  essa

abordagem (do corpo enquanto um capital) traçar algumas questões iniciais que levo a

campo, destacando a complexidade do lugar ocupado pela escola, como um campo e um

cenário de disputas, onde variados investimentos compõem contextos que articulam e

conjugam, na produção dos corpos, formas de estar no mundo. Então, buscando ampliar

as formas de pensar o corpo como critério de normatização e classificação, e alvo de

investimentos,  pretendo revolver  em campo processos e  gramáticas  de valorização e

desvalorização deste dentro da escola – poderíamos pensar na produção concomitante



de pedaços (Magnani, 2002) nessas valorizações, classificações e investimentos, noção

que evoca a constituição de laços de pertencimento e estabelecimentos de fronteiras.

Assim,  almejo  ir  a  campo  pensando  inicialmente  sobre:  como  se  dão  diferentes

aprendizados e pedagogias no sentido da efetivação de diferentes formas de valorização

e  desvalorização  dos  corpos?  Quais  aprendizados  aparecem  como  centrais  e  quais

ocupariam o lugar  de aprendizados periféricos ou compensações nessa economia do

corpo? Como a escola produz, propicia ou borra diferenças relacionadas aos usos do

corpo? Nessas diferenças: como coadunam (ou não) imposições escolares com outras

externas  (e  que  efeitos  têm na  escola)?  Assim,  vislumbro  seguir  nessas  vias,  nessa

economia  do  corpo,  também  formas  de  exclusão  e  inclusão  produzidas  a  partir  dos

contextos escolares, nas formas como eles operam com a diferença.

Recuperando ainda a discussão sobre a teoria da agência, mais especialmente

agora as contribuições de Latour (2012) sobre a teoria ator-rede2, poderíamos perguntar

ainda: o que age na escola? Que mediadores participam das formas como a ação se

apresenta? Entendendo com o autor que,  dentre outras coisas,  a ação é assumida e

coletiva, e que os objetos também agem. Reconhecendo que vou lidar, na materialidade

dos  investimentos  que  pretendo  analisar,  com  práticas  e  produções  complexas  que

envolvem  projeções,  frustrações,  valorizações,  exclusões  e  normatizações,  pretendo

percorrê-las, e traçar seus esquemas,  observando em campo as diferentes (re)soluções

corporais dos jovens em sua presença na escola, nos modos como elas processam ou

recriam valores, juízos, desvios e rótulos nesse contexto. Cumpre pensar essas questões

a partir do fluxo social, em sua aparência provisória (e não de sua existência contínua ou

substancial).  Nos  modos  como  “mapeiam”  o  contexto,  “rastreiam”  agrupamentos,

“desenham”  fronteiras,  performam  distâncias.  Como  recomendava  Geertz  (2008),  é

através do fluxo de comportamento (da ação social) que as formas culturais encontram

articulação, “quaisquer que sejam, ou onde quer que estejam esses sistemas de símbolos

'em  seus  próprios  termos',  ganhamos  acesso  empírico  a  eles  inspecionando  os

acontecimentos e não arrumando entidades abstratas em padrões unificados” (GEERTZ,

2008, p. 13). Acredito que a tarefa não é fácil, somado a dificuldade de investigar o que

nos é (relativamente) familiar (um cenário que, em sua estrutura, parece não mudar muito,

mas que muda anualmente nas formas como é habitado) circulam (no senso comum e na

literatura  científica)  leituras,  estereótipos  e  teorias  que  se  propõem  a  explicar  e

2 Sobre esse ator na rede: “o 'ator', na expressão 'ator-rede', não é a fonte de um ato e sim o alvo móvel de um amplo
conjunto de entidades que enxameiam em sua direção […] Empregar a palavra 'ator' significa que jamais fica claro
quem ou  o  quê  está  atuando  quando  as  pessoas  atuam,  pois  o  ator,  no  palco,  nunca  está  sozinho ao  atuar”
(LATOUR, 2012, p. 75).



estabelecer diferentes padrões de comportamento sobre novas gerações, suas falhas,

vícios, desejos e potências, e uma crescente descrença na capacidade da escola de se

adaptar aos imperativos da atualidade, que seriam a razão de sua falência gradual. 

Nesse sentido, cabe observar que pululam narrativas, diagnósticos e projetos de

transformação da escola, ou reposicionamentos do que deveria ser o lugar e a função

desta a partir de leituras sobre sua situação atual (algumas das quais sugerem direções

que considero preocupantes), como iniciativas para corrigir esses desencontros, como o

projeto Nave Oi Futuro (Núcleo Avançado em Educação) e o projeto (de lei) Escola Sem

Partido.  O  primeiro  é  um  programa  de  ensino  médio  integrado  profissionalizante

encabeçado pela Oi  (empresa privada de telecomunicações),  que propõe uma escola

mais afinada com a atualidade, “um lugar onde professores e estudantes se preparam

juntos  para  um  mundo  cada  vez  mais  digital  e  desafiador”3,  cujo  texto  institucional

destacava até início de outubro de 2015 o fato de o projeto ter despertado a atenção da

Microsoft como o indicativo de que se tratava de uma das melhores escolas do Brasil (a

agraciada pelo projeto). O projeto de lei Escola Sem Partido4 faz parte de um movimento

que  propõe  (dentre  outras  coisas,  mas  principalmente)  reduzir  a  autonomia  dos

professores  em  sala  de  aula,  argumentando  que  deveriam  ser  instrutores  (e  não

educadores), aferrados aos conteúdos (sem citar exemplos de fora da escola), propondo

um requisito bizarro de “neutralidade” como critério para contratação ou afastamento de

professores  (sem  envolvimento  em  movimentos  sociais,  sindicatos  ou  passagem  por

partidos políticos), e propondo canais para denuncia anônima destes, divulgados através

de cartazes a serem fixados em todas as salas de aula do Brasil. Tudo para prevenir o

que eles chamam de “doutrinação ideológica de esquerda” que seria o grande mal da

educação, que deveria preparar para o mercado de trabalho ao invés de se propor a

produzir  cidadãos/desenvolver  a  cidadania,  como  a  maioria  dos  professores  (77%

segundo uma pesquisa  encomendada e  divulgada  pelos  elaboradores  e  divulgadores

desse projeto, nas redes sociais e site) consideraria ser a principal função da escola.

Acredito  que  tomar  a  sério  a  recomendação  de  percorrer  as  disposições  nos

termos  “dos  nativos”  (leia-se  aqui,  seguir  os  jovens  que  habitam  essas  escolas  e

“aprendem a  nadar”  cotidianamente  entre  as  narrativas  que  as  atravessam),  em um

exercício de estranhamento de tudo que está colocado ou proposto, estando aberto para

reformular  e   reacomodar  as  questões  de  pesquisa  a  partir  desse  contato  permitirá,

3 Citação de texto do site de divulgação do projeto:  http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/ (acessado em 24 de
outubro de 2015)

4 Informações sobre esse movimento extraídas dos perfis ligados a ele nas redes sociais, do site e de
discussões  e  manifestações  pontuais  ou  organizadas,  contra  e  a  favor  da  iniciativa.  O  site:
http://www.escolasempartido.org/   .   (acessado pela última vez em 26 de outubro de 2015)

http://www.escolasempartido.org/
http://www.oifuturo.org.br/educacao/nave/


posteriormente,  lançar  e  atualizar  também,  em  um  olhar  próximo  desses  itinerários,

algumas questões mais gerais, que de alguma forma acrescentem nas discussões sobre

a escola no contemporâneo, a partir do lugar ocupado por ela na produção e participação

nos percursos desses jovens. Pensando através desse encontro sobre essas narrativas

que  disputam tanto  o  que  deveria  ser  o  lugar  da  escola,  quanto  os  nexos  a  serem

produzidos por ela no sentido de uma passagem ou preparação para a vida adulta, até

onde possamos pensar em “vida adulta” como algo que estaria esperando os jovens na

sua saída da escola.
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