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Resumo 

Objetivando discutir de que modo uma instituição escolar, por meio de práticas soberanas de dupla 

suspensão na vida do povo criança, produz, em seu interior, vida nua, este texto propõe discutir a 

escola como um dispositivo biopolítico que opera na suspensão política da vida das crianças que 

não se adaptam aos valores de aluno estabelecidos por ela. Para tanto, toma como intercessores 

teóricos privilegiados Agamben, Foucault e Pelbart, discutindo com eles conceitos de biopolítica, 

sacralização e profanação em contextos escolares. Em termos metodológicos, a pesquisa foi 

realizada por meio de redes de conversações com crianças e adolescentes enviados à coordenação 

de uma escola de periferia de Vitória/ES. Aponta, contudo, que é justamente ali, onde a dupla 

suspensão é realizável, o local em que as crianças não são nem mais alunos, nem crianças, é que 

elas se veem na condição de responder à ameaça política de suas vidas. Ou seja, é onde a vida 

parecia ser unicamente biológica (zoé) que elas encontravam a força profanatória da biopotência. 

Palavras-chave: Cultura. Identidade. Diferença. Vida nua. “Estado de exceção”. 

 

 

Abstract 

Aiming to discuss how a school institution, through sovereign practices of double suspension in 

the lives of the children people, produces, inside, bare life, this text proposes to discuss the school 

as a bio-political device that operates on the political suspension of the lives of children who do 

not adapt to student values established by it. Therefore, take as privileged theoretical intercessors 

Agamben, Foucault and Pelbart, discussing with them concepts of bio-political, sacredness and 

profanity in school contexts. In terms of methodology, the research was conducted through 

conversations networks with children and teenagers sent to the coordination board of a school in 

the outskirts of Vitória/ES. Points out, however, that it is precisely there where the double 

suspension it is achievable, the place where children are not more students, not children, it is that 

they find themselves in the condition of answering the political threat to their lives. That is, where 

life seemed to be only biological (zoé) that they discover the profanatory strength of biopotency. 

Key-words: Culture. Identity. Difference. Bare life. “State of exception”. 
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A regra da exceção 
 

Na biopolítica moderna 

o soberano é aquele 

que decide do valor ou da falta de valor 

da vida enquanto tal. 

(Peter Pál Pelbart) 

 

Peter Pelbart não fala de escola, ainda que fale, de certo modo, de aprendizagem, de 

educação, de filosofia da educação; Giorgio Agamben também não fala, embora fale de 

instituições, de soberania, de vida e, principalmente, da vida nua
1
. Parece-nos até irônico 

afirmar que eles não falam de escola, visto que, a cada vez que lemos seus ensaios sobre 

biopolítica, estamos convictos de que eles se sentam do nosso lado para falar. Sentam-se 

ali, em uma cadeira de escola na sala dos professores ou da coordenação
2
 e, a cada leitura, a 

cada passagem, a cada movimento da escola, somos perturbados por um duplo entre 

resmungo e riso que eles soltam. 

É a vida, a própria vida, que lhes faz resmungar-sorrir. 

E, na escola, a vida não é outra que a própria vida produzida no tecido doentio da 

sociedade. À luz da penumbra que, aparentemente, esses dois autores evocam, parecemos 

desabitados de esperanças: o tecido doentio se alastra, não apenas criando perturbações, 

mas fazendo-se norma. É o “estado de exceção” descrito por Agamben (2014, p. 25) como 

aquele "[...] próprio espaço no qual a ordem jurídico-política pode ter valor" – valor em 

efetivar e valor em suspender. A vida, nessa ordem, parece sempre à mercê de um juiz, de 

um soberano, de quem lhe diga se é válida ou não, legítima ou não, defensável ou não. Para 

todos os efeitos, a vida passa, então, a ser não sacrificável, ainda que matável. 

Ordenada por essa lógica, a biopolítica
3
 contemporânea parece assaltar a vida em todo 

lugar. Como Pelbart (2011) afirma, é a vida, em todo lugar, que é pega no pulo e curvada 

subalternamente. As escolas parecem nos lembrar dessa vida controlada, vida vivida em 

biopoder – crianças adentram a escola e, automaticamente, parecem deixar de ser crianças. 

Em um movimento quase imperceptível, as crianças – crianças potência de vida, como 

devir – ao adentrarem o plano organizacional da escola, a dimensão política de suas vidas 

parece ser sequestrada para introduzi-las num jogo identitário. Aos corpos das crianças é 

introjetada uma identidade apriorística da instituição escola – a criança torna-se, com efeito, 

aluno e estudante e carrega consigo toda uma carga de valores e signos dessa nova 

identidade da qual precisa dar conta. 

Há, contudo, uma constante sabotagem no funcionamento desse jogo. Como Pelbart 

(2011, p. 64) nos lembra, na "[...] biopolítica moderna o soberano é aquele que decide o 

valor ou falta de valor da vida enquanto tal". Não cabe à escola apenas criar um jogo de 

suspensão da vida-criança em seu interior; no ápice de sua existência soberana, a instituição 

dá-se, ainda, o direito de criar uma dupla suspensão (suspende também a vida-aluno)
4
 e, 

assim, produz vida nua desse que não é mais nem criança, nem aluno. No lugar de juízo de 

valores sobre a vida-aluno, a escola diz-lhe "Falta-lhe algo!" e, com efeito, a criança – ou 
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melhor, o povo criança (AGAMBEN, 2015a) – é exposta e expropriada de suas 

possibilidades. Restar-lhe-ia apenas a vida zoé, a vida biológica que, sob o jugo do 

soberano, é punível de todas as formas. 

É nesse contexto que nos inserimos na escola, movidos por uma problemática que nos 

afeta no lugar de docentes: como a vida escolar se conecta com a produção de processos de 

significância e de subjetivação de alunos e coordenadores, de uma escola de ensino 

fundamental, em suas possibilidades de composição de vida nua e vida política? 

Por meio do estabelecimento de redes de conversações (CARVALHO, 2006) com 

crianças e adolescentes de uma escola de periferia da Rede Municipal de Vitória/ES, 

procuramos tecer junto a eles de que modo uma escola opera práticas soberanas de dupla 

suspensão na vida do povo criança, produzindo, em seu interior, vida nua e, ao mesmo 

tempo, engendrando potência de vida inventiva, crianceira. Dados nossos objetivos, 

dispomo-nos no lugar em que essa vida nua aparecia com mais frequência na escola, ou 

seja, no lugar em que a valoração da vida do aluno era posta em xeque, a saber, a 

coordenação
5
. Andarilhando, entretanto, por todo o espaço escolar.  

Percebemos, entretanto, como Foucault (2014) já apontava, que ali, na coordenação, 

onde a vida é mais controlada, algo verte em sentidos inesperados; ou, nos dizeres de 

Agamben (2015b), ali onde a vida sacra e a vida nua são a única opção, algo as profana. É 

nesse sentido que nos lançamos à escrita com nossos ensaios de vida, vida nua, povo, 

biopolítica, profanações, discutindo, nos meios e entremeios, a produção da identidade e da 

diferença. 

 
 
Cultura-valor, cultura-alma, cultura-mercadoria... e a produção da identidade 

e da diferença 
 

A cultura de massa produz exatamente indivíduos: indivíduos normalizados articulados 

uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas de submissão. 

Esses sistemas de submissão não são os visíveis e os explícitos como nas sociedades 

arcaicas ou pré-capitalistas, mas sistemas de submissão muito mais dissimulados, uma 

produção de subjetividade social que se pode encontrar em todos os níveis da produção de 

consumo. 

Guattari e Rolnik (1986) pontuam uma produção da subjetividade inconsciente – essa 

grande fábrica, essa poderosa maquina capitalística produz inclusive aquilo que acontece 

conosco quando sonhamos, quando fantasiamos, quando nos apaixonamos, quando vamos à 

escola e assim por diante.  

Os autores apontam três posturas relativas ao conceito de cultura na sociedade 

capitalista:  

A primeira postura busca inspiração no sentido mais antigo da palavra cultura – 

“cultivar o espírito”. Portanto, visualizam cultura como cultura-valor por corresponder a 

um julgamento de valor que determina quem tem cultura e quem não tem cultura; ou quem 

pertence a meios cultos ou a meios incultos. Neste caso, quem tem escolarização e quem 
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não tem. Nessa perspectiva, os educadores reconhecem o pluralismo cultural e promovem 

uma atenção deliberada, programada e positiva às diferenças, entretanto, visando à 

integração da diferença à cultura hegemônica. Pensam, pois, a cultura numa lógica binária 

(tem – não tem), em identidades fixas, centradas e homogêneas, atribuindo uma essência 

fixa, modelar a qualidades do existente, a partir de uma política de enquadramento e 

rotulação. 

A segunda postura assume a perspectiva da existência de uma cultura alma coletiva – 

desta vez, já não é mais ter ou não ter cultura, mas, numa visão essencialista, concebe o 

outro como sujeito pleno de uma marca cultural. Cultura negra, cultura underground... 

Corresponde à postura dos educadores que afirmam os diferentes grupos e “universos” 

culturais como comunidades homogêneas de crenças e estilos de vida. 
Essa postura baseia-se no mito da consistência cultural em que o indivíduo adquire identidade plena a 

partir de uma única marca de identificação, como se as culturas não fossem todas atravessadas por relações de 

poder e hierarquia, por exemplo, a suposição de que todos os negros ou os pobres vivam a negritude e a 

miséria da mesma forma. Desse modo, o mito da consistência interna das culturas fomentará a crença de uma 

escola encerrada na pura diferença, entretanto bastante identitária, visto que a identidade é fechada e 

essencialmente constituída. 

A terceira postura corresponde à cultura de massa, e os autores a denominaram de 

cultura-mercadoria. A cultura são todos os bens: todos os equipamentos (como as casas de 

cultura), todas as pessoas (especialistas que trabalham nesse tipo de equipamento), todas as 

referências relativas a esse funcionamento, tudo que contribui para a produção de objetos 

semióticos (tais como livros e filmes), difundidos num mercado determinado de circulação 

monetária ou estatal. 

Esses três sentidos, para a cultura, que aparecem sucessivamente no curso da história 

continuam a funcionar simultaneamente. Há uma complementaridade entre esses tipos de 

núcleos semânticos. A produção dos meios de comunicação de massa e a produção da 

subjetividade capitalista geram uma cultura com vocação universal. Nas últimas décadas, 

essa produção capitalista se empenhou, ela própria, em produzir suas margens e, de algum 

modo, equipou novos territórios subjetivos: a família, os grupos sociais, as chamadas 

“minorias” etc. 

Portanto, a cultura não é apenas uma transmissão de informação cultural, uma 

transmissão de sistemas de modelização, de produção de identidade, mas é, principalmente, 

uma maneira de as elites capitalísticas exporem o que Guattari e Rolnik (1986) 

denominaram de mercado geral de poder.  

Um poder não apenas sobre os objetos culturais, ou sobre as possibilidades de 

manipulá-los e criar algo, mas também um poder de atribuir a si e aos outros signos 

distintivos na relação social. 

Para os autores, só existe uma cultura: a capitalística, que é sempre uma cultura 

etnocêntrica e intelectocêntrica, pois separa os universos semióticos das produções 

subjetivas – os sistemas de significação dos sistemas de subjetivação
6
. 

Entretanto, Guattari e Rolnik (1986) defendem a ideia de que é possível ocorrer uma 

maneira de recusar todos esses modos de enquadramento preestabelecidos, todos esses 

modos de manipulação e de telecomandos, recusá-los para construir modos de 
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sensibilidades, modos de relação com o outro, modos de criatividade que produzam uma 

subjetividade singular, que os autores denominaram de processos de singularização, 

resistência ou minorização
7
. 

Uma singularização existencial que coincida com o desejo, com o gosto de viver, com 

uma vontade de construir o mundo no qual nos encontramos, com a instauração de 

dispositivos para disparar outros modos de existir resistindo nos verbos da vida – uma vida?  

Assim, neste artigo, ao perguntarmos pelos rastros
8
 de identidade e diferença na escola, 

partimos do pressuposto de que a vida é sempre e primeiramente diferença e potência, 

mesmo que capturada numa identidade. 

Tomada como potência, a vida e, nela, os processos culturais não podem ser 

concebidos a partir da constituição de uma vida ontologicamente essencializada em 

processos de identificação e homogeneização, pois ela, a vida, sempre transborda.  

Assim sendo, não se trata de perguntar “O que é?”, pois teríamos uma visão 

essencialista, pela via da identidade. Trata-se de romper com as perguntas “O que é 

cultura?”, “O que é aluno?”, “ O que é escola?”, “O que é a família?”, “O que é a vida?” e 

perguntar pelas relações e possibilidades de vida em seus efeitos, pelos rastros por meio dos 

quais estamos demarcando processos de homogeneização e padronização ou pelos rastros 

que indicam processos de singularização e afirmação da pluralidade – vida nua ou uma 

vida? 

No meio da tarde, eis que, na sala de professores, irrompe a seguinte conversa:  
 

Professora A: Acho que a escola teria que andar junto com a família. Nem 

sempre é isso que acontece… 

Professora B: Concordo. A maioria dos alunos que apresentam problemas são 

alunos que já vêm de casa com problemas na família, problemas familiares, 

desestruturados mesmo... 

Professora C: A clientela que a gente trabalha é uma clientela pobre. Quando 

eu falo pobre, não é questão material, não, é de cultura também. A maioria dos 

pais, por exemplo, eles não têm condições de estar acompanhando o filho em 

casa ou na escola, porque trabalham, mas também porque eles não tiveram 

informação e eles não têm essa base pra estar ajudando o filho. 

 

Esses rastros, entre outros, parecem indicar a vida dos alunos engendrada numa dupla 

relação situada entre dois extremos que, porém, apresentam correspondência e/ou 

aproximação com o “estado de exceção”, visto que, de um lado, situam a cultura como 

fonte pura de toda a identidade; de outro, como fonte do que falta ou do que, por sua 

diferença, deve ser negado, purificado, ignorando o movimento da vida – uma vida.  

 
 
 
 
Vida-criança; vida-aluno 
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Assim, perguntamos: em que medida quem entra na escola é criança e em que medida 

quem entra é aluno?  

Considerando a vida escolar como um dispositivo biopolítico, ou seja, um espaço de 

politização da vida humana, é preciso que nos indaguemos qual é a vida ensejada às 

crianças por essa instituição. Como todos os estudos sobre medicalização delineiam muito 

bem (KAMERS, 2013; MARTINS, 2008), temos produzido, no campo da educação, uma 

série de expectativas de alunos e estudantes não apenas compenetrados com os estudos, 

mas também apáticos, domesticados, diagnosticados, controlados. Em um extremo, 

poderíamos dizer que a escola objetiva o aluno que, de algum modo, dê conta de responder 

às questões lançadas pelos professores e às demandas que a coordenação, a equipe 

pedagógica e a direção lhe fazem. Como sintetizou uma professora em uma conversa 

durante a pesquisa: "Na verdade, a gente espera que sejam crianças educadas, interessadas 

em aprender, que não agridam nem fisicamente, nem verbalmente. Isso já seria um bom 

começo!". 

Este ponto de congruência – a saber, o ensejo do aluno educado e do aluno 

medicalizado, remediado, domesticado ou controlado – é justamente o que produz a 

imagem sagrada do aluno. Como Agamben (2015b, p. 65) define: a religião, a consagração, 

é aquilo que "[...] subtrai coisas, lugares, animais ou pessoas ao uso comum e as transfere 

para uma esfera separada", do sagrado e, portanto, distante das coisas profanas de uso 

comum. Na escola, por sua vez, é a própria criança, ou melhor, o aluno, quem é 

seccionado. Talvez devêssemos falar de uma escola que, na busca da figura desse aluno 

idealizado, investe na diminuição da potência da vida-aluno, consagrando-o aos ritos, 

mantendo-o afastado de tudo próximo à profanação, ao uso comum, ao uso coletivo. 

O lugar do sagrado, fixando a separação entre divino e humano, constitui o sagrado 

como uma esfera apartada da produção e do uso comum dos homens e, sendo assim, cria a 

necessidade de o sagrado ser profanado, restituído ao uso comum dos homens, ao humano.  

Para Benjamin (apud AGAMBEN, 2007, p. 70), o capitalismo funciona como uma 

religião, portanto a profanação do sacralizado é a tarefa ética, estética e política das novas 

gerações. O autor pontua, nessa direção, três características do capitalismo como religião, 

todas as três facilmente visíveis em processos educacionais e escolares dogmáticos. A 

primeira refere-se a constituir-se como uma religião cultual, pois se baseia, de modo 

contundente, no cumprimento de um culto mais do que em uma ideia; a segunda diz 

respeito à sua permanência, ou seja, faz coincidir o trabalho com a celebração do culto; a 

terceira, como culto, não está voltada para a redenção ou expiação de uma culpa, mas para 

a própria culpa ou culpabilização.  

Desse modo, tendendo a sua força não para a esperança, mas para o desespero, o 

capitalismo não tem em vista a transformação do mundo, mas a sua manipulação, absorção 

e conformação ao biopoder.  

Nesse sentido, os processos de escolarização sacralizados buscam se inscrever como 

“retratos” do mundo, os quais devem capturar, mas não necessariamente profanar.  

Isso traz implicações profundas, visto que profanar significa restituir ao uso comum o 

que havia sido separado na esfera do sagrado, e o capitalismo tomado pelo culto, tal qual 
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uma religião – a “religião” capitalista –, está voltado para a criação do improfanável.  

Na análise marxiana, a mercadoria se distingue em valor de uso e valor de troca, 

entretanto “Não se trata de valor de uso, porque o que está exposto é, como tal, subtraído à 

esfera do uso; nem se trata de valor de troca, porque não mede, de forma alguma, uma 

força-trabalho” (AGAMBEN, 2007, p. 78).  

As esferas que sobressaem em nosso contemporâneo são as do valor-consumo e valor-

exposição e, sendo assim, nos processos de escolarização, torna-se necessário assumir uma 

intenção ética, estética e política, autenticamente profanatória, na qual se tente a arrancar 

dos dispositivos pedagógicos a possibilidade de uso que eles capturaram e transformaram 

em “estado de exceção”. 

É nesse ponto, portanto, que apresentamos a discussão iniciada na introdução deste 

texto: que a criança, como Deleuze discute, carrega tempos por demasiado intempestíveis 

para o adulto e, por isso, é feita uma figura a ser evitada na escola dogmática, não há a 

menor dúvida. Em um lugar em que o controle exacerbado deve reinar, deparamo-nos, vez 

ou outra, com discursos, em tom acusatório, da criança que é "muito criança". Na escola – 

espaço sagrado da aprendizagem das formas de governo biopolíticas – deve imperar a vida 

controlada, a vida passiva, o silêncio e os comportamentos esperados da vida-aluno 

idealizada. Toda e qualquer tentativa de fuga a essa forma de vida, essa vida-aluno, deve, 

assim, ser evitada. 

No intervalo em que as coordenadoras se afastam de uma criança, um cochicho pinta 

essa idealização da forma-aluno e expõe sua vida nua: "Eu gosto de Geografia... mas eu 

perdi o livro, aí eu não posso ficar na sala". E, repetidamente, ela é tirada da sala pela 

ausência do livro. Afinal, que jogo é esse em que a própria vida-aluno é suspensa? 

Assim, é a operação de suspender a vida-criança o primeiro processo iniciado pela 

soberania da escola. Diante dessa operação, portanto, encontramos um duplo cenário: a 

vida-criança põe em risco a funcionalidade escolar e, por conseguinte, põe em risco a vida-

aluno. Se, diante da vida-criança, a vida-aluno corre o risco de deslizar, é preciso que a vida 

política da criança, dentro do espaço escolar, seja reduzida a não vida, à vida nua ou 

transformada em outra forma de vida. Este movimento, de frequência sem igual, 

desencadeia-se a todo momento: uma criança que, por chegar atrasada, é colocada para 

esperar no portão da entrada e, diante do tempo prolongado de espera, começa a correr e 

pular uma amarelinha imaginária. Não demora e alguém lhe chama a atenção. Outra 

criança, encaminhada à secretaria da escola a pedido de uma das coordenadoras, para e 

conversa com uma colega esperando do lado de fora do portão; em segundos, suas formas 

políticas de vida-criança são podadas, suspensas e, inclusive, criminalizadas. "Você desceu 

para conversar com a colega? Quer ir lá pra fora esperar com ela?". 

Diante dessas estratégias de suspensão ou subtração da vida política vida-criança, o 

que vemos emergir com força é a vida-aluno desenhada com traços fundos nas paredes das 

escolas. 

Ora, ao mesmo tempo em que a vida-aluno é desenhada, ou melhor, por ela ser 

desenhada a traços fortes, ela permite, imediatamente, sua não correlação. Se é a vida-

criança que não é permitida dentro da escola, toda e qualquer mínima fuga à vida-aluno 
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idealizada produz estranhamentos que a vida-escola tende a não reconhecer. 
 

Aluno C.: Porra, moleque, nem cheguei e você já foi pra fora de sala? 

Aluno R.: Não enche. 

Pesquisador: Ele nem chegou a ir pra sala não, C... 

Aluno C.: Ah, saquei. Tá sem uniforme por quê, R? 

Aluno R.: Ah, cara, não enche! 

Aluno C.: Não, R, tô falando sério agora, sem zuera. A [coordenadora] I não te 

deixou ir pra sala só por causa do uniforme? 

Aluno R.: Ah, foi ela não... Foi a outra, a [coordenadora] A, que não deixou. 

[A coordenadora] I é gente boa, o problema é aquela outra. Nem sei por que 

ela que tava lá na entrada... 

Aluno C.: Pode crer. Vai pra sala... Tem ninguém aqui te vigiando! 

Pesquisador: E eu não sirvo pra nada? 

Aluno C.: Ah, para, tio! Pô! Sabe aquela prova que a gente fez semana passada 

aqui? O professor disse que a gente colou! A gente não errou nada! [risos]. 

Você tinha que ver a cara dele! Ele tá até agora com nossas provas... Só porque 

a gente sai de sala, eles acham que a gente não pode saber das coisas... 

 

Eis, portanto, as infinitas suspensões não apenas da vida-criança, mas, e 

principalmente, também da vida-aluno. Alunos que, dadas as situações tão simplórias, são 

postos para fora de sala, são retirados do direito de estudar. Uma vez fora da sala, ocupando 

aquele lugar incessante de produção de vida nua, restar-lhes-ia uma vida nua que, 

virtualmente, se confunde com a do estudante (AGAMBEN, 2015b). Suspensos de suas 

vidas, retirados de todos os seus direitos de alunos e de criança, esperam o julgamento, a 

martelada final. 
 

Coordenadora I.: Sabe, mãe, nosso menininho aqui é muito inteligente. Muito 

mesmo... A gente sabe que ele é, ou ele não estaria aqui, não é? Ele vem para a 

escola direitinho... A gente vê que ele não passa fome em casa, mas a gente tem 

um problema, não é?  

Coordenadora A.: Mãe, você sabia que seu filho não tem feito o dever de casa? 

Que todo dia ele vem aqui pedir lápis, caderno, borracha? A gente já deu uns 

três cadernos para ele e eles sempre somem. A gente está se perguntando: cadê? 

A gente tenta ajudar, mãe, a gente tenta mesmo... 

Coordenadora I.: Aí isso machuca a gente, né, mãe? Afinal, o nosso menininho 

precisa estudar, e sem o material fica difícil. E não é que ele não tenha, a gente 

já deu, não é? Mas ele fala que esquece em casa todo dia... Aí todo dia ele vem 

parar aqui, pedindo material. E quando não tem? O que a gente tem que fazer 

com ele? Ele fica sem aula? E depois reprova? 

Coordenadora A.: Ó, mãe, isso é muito sério... Você tem que olhar a bolsa do 

menino, tem que olhar se ele fez dever, se ele guardou o material, se tem 

bilhetinho... Como que o menino vai ser alguém na vida, se ele nem estuda 

direito? É isso que você quer para seu filho? Porque a gente não. A gente quer 

mais dele, não é? 
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Coordenadora I.: E aí, mãe? Você vai se comprometer com a vida escolar do 

seu filho? E você? Vai se comprometer com sua vida aqui na escola? 

 

Em resposta, mãe e filho apenas concordam com a cabeça. 

 
 
Produzir mortes, consagrar vidas 
 

Dois meninos adentram a coordenação e – um de olhar cabisbaixo, outro de olhar 

rígido – não se sentam. Ficam à vontade, ainda que em pé. Não parecem se incomodar com 

as cadeiras vazias dispostas em uma mesa redonda à frente deles e sequer as olham duas 

vezes. Alguns minutos demoram até que uma das coordenadoras entra, enraivecida, e se 

joga alvoroçada à mesa. "Sabe o que fizeram? Esses dois anjinhos? Ficaram aqui até tarde 

da noite na sexta jogando cartinha! E não queriam ir embora, não! Eu mandei os dois pra 

casa e sabe o que esse anjinho aqui fez? Falou que eu só entrava aqui com meu cu!". 

Essa cena não fictícia – ainda que, talvez, um pouco dramatizada – remete, de partida, 

à problemática proposta de investigação. O momento de entrada da coordenadora marca, 

justamente, aquilo que tomamos como pressuposto: na escola, há um incansável processo 

de produção de vida nua. Os dois meninos – irmãos, a semelhança não nos permitiria negar 

– fogem ao padrão de criança estigmatizada para as escolas de periferia e, entretanto, nem 

mesmo seus olhos verdes e suas peles de tez clara os salvam; desafiaram uma figura de 

poder da instituição e, por isso, são momentaneamente suspensos da forma de vida (a vida 

política) que lhes era permitida até então. Nessa fração temporal, poderíamos dizer que 

aqueles dois meninos não são mais alunos; passam, de algum modo, à esfera de alguém que 

cometeu algum delito. 

Agamben (2014, p. 86) afirma que o lugar da figura soberana é marcado pela produção 

de vida nua, ou seja, o soberano é "[...] aquele em relação ao qual todos os homens são 

potencialmente homines sacri". A figura soberana evoca, automaticamente, a possibilidade 

de fazer de todos os outros um homo sacer
9
, isto é, uma vida matável e insacrificável. 

Obviamente, em contextos escolares, não falamos de uma vida efetivamente matável e 

insacrificável. Talvez, para falar da soberania que se exerce na escola, devamos recorrer ao 

termo necare que Agamben retira do Direito Romano, ou seja, "[...] a morte sem efusão de 

sangue" (p. 88), a morte expressa por outras vias para além do corpo. 

Essa morte que não verte sangue, evocada com tanta frequência, não apazigua o juízo 

do valor da vida. Os dois irmãos de olhos claros, ao demonstrarem por gestos algo que não 

era da vida-aluno (o jogo de cartinhas que assalta as escolas, a vontade de permanecer na 

escola mesmo quando a aula já acabou, a aptidão para xingar...), são imediatamente 

enfrentados. Por conjurarem ações diferentes das esperadas de uma vida-aluno, são postos a 

julgamento. A cena das coordenadoras e o pacto com a mãe e o filho evocam bem essa 

situação, mas também a dos irmãos aqui apresentados: por se diferirem do padrão aluno, 

são, automaticamente, transferidos a outra coisa. Outra coisa que precisa ser podada e 

reinserida na vida-aluno. 
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De todos os modos, o que é produzido nessa relação é uma morte. 

Ora, se esse processo de produção de morte é uma resposta a algo que fere o valor 

preestabelecido a uma forma de vida, a da vida-aluno, isso implica dizer que, no processo 

de adentrar a escola, a criança não apenas deixa de ser criança (é suspensa de sua vida-

criança), como também se torna apta a deixar de ser aluno sob dadas circunstâncias (é 

capturada na dupla suspensão da vida-criança e vida-aluno). Essa dupla suspensão ou 

subtração abre uma zona de indistinção, zona que não é senão uma dissolução das formas 

de vida (AGAMBEN, 2014). Nesse momento em que nenhuma forma política de vida é 

aplicável a ele, ou seja, em que sua vida é unicamente zoé, biológica, o momento em que 

seus direitos já não são mais nem os direitos das crianças, nem os dos alunos, ele é exposto 

à vida nua, à vida matável. 

"Sabe o que vai acontecer com vocês agora? Vão ficar o dia todo aqui sentados, 

fazendo um monte de atividade! Vocês vão fazer todos os deveres de casa que não fizeram, 

vão estudar, responder questões difíceis... Eu falei pra vocês que vocês só podiam vir pra 

escola com os pais de vocês, né? Cadê o papai?". Feita a pergunta dramática, a 

coordenadora olha de esguelha para todo o lado, como quem diz: "Não está aqui, está?" e 

sai, resoluta de seu julgamento. 

Essa série de quadros de vida nua pintados em agenciamentos dos habitantes da escola 

invoca um conceito que Foucault (2013) denomina de normatização. A vida nua produzida 

na escola gera dois processos aparentemente distintos, mas concomitantes: o de julgamento 

da vida e, ao mesmo tempo, o de correção da vida. Como o autor destaca, parecer-nos-ia 

estranho "[...] considerar que o poder é essencialmente um mecanismo negativo de 

repressão" (p. 43); ao contrário, esses mecanismos de julgamento e de repressão fariam 

mais sentido se pensados como estratégias "positivas" de produção. 

A produção "positiva" figurada pelo poder é, portanto, um modo de criar no jogo algo a 

ser efetivado. Podemos dizer, assim, que o poder, a soberania da escola, atua, incansável, 

na produção da vida-aluno. Os convites a todos os corpos que passam pela coordenação não 

devem apenas ser vistos como uma morte final, mas, diferentemente, uma morte da vida 

que se difere. Essa morte da vida que se difere implica, assim, relação com a lei máxima da 

biopolítica – o fazer viver. 

Esse duplo processo de julgar/matar e fazer viver/corrigir marca a eterna consagração 

da vida. A história da educação e, especificamente, da pedagogização abre-se à 

possibilidade da correção a partir do momento em que a vida pode ser gerida na imanência. 

Como Foucault (2013) aponta, a figura do incorrigível – aquele que se apresenta por meio 

de delitos e de desejos ilícitos – pode, agora, ser colocada em um aparato tecnológico 

infinito de intervenções. 

O que percebemos sob essa figura do incorrigível a ser corrigido, desse modo, é que 

tanto a educação quanto a pedagogia passam a se encarregar de uma arte de gerir a vida e, 

assim, designar a forma política de vida esperada. Se a vida-aluno é eternamente 

questionada e colocada em fuga pela potência de vida da criança, as formas de vida 

soberana evocadas pela escola delineiam, ao infinito, estratégias de luta contra essas 

potências. Colocam as crianças sob ritos de castigo – "Você vai fazer dever!" – e, ao fim do 
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processo, esperam que a criança reafirme sua identidade de aluno, reitere a vida-aluno tal 

qual idealizada pela escola. É que a escola dogmática não gosta de dúvida: ela precisa 

afirmar o que é a vida-aluno. E a produz sem cessar. 

 
 
No limiar da vida nua 
 

Ora, é bem sabido que as coordenadoras não permanecem naquele espaço de infinita 

produção de vida nua; as vidas julgadas ficam, é bem verdade, mas não elas. Talvez sequer 

elas aguentassem aquele ambiente por um tempo muito longo ou, talvez, apenas prefiram 

multiplicar o ar da coordenação por toda a escola. Seja qual for a razão, pouco importa; os 

efeitos são os dois – tanto multiplicam as vidas nuas enquanto passeiam pela instituição 

quanto, ao saírem, perdem a vida que começa a se formar naquele espaço (AGAMBEN, 

2014, 2015a). 

Na cena dos dois irmãos de olhos claros talvez o momento mais curioso fosse, 

justamente, o seguinte à saída da coordenadora. É que, em frente às mortes que se pontuam 

sobre as crianças, os dois irmãos, agora, não temem se sentar. E tão logo o fazem, outra 

criança aparece, risonha e debochada, e se junta já iniciando uma conversa. "Caraca! Aqui 

de novo, E.? Tio, tio, esse moleque vem pra coordenação toda hora!". 

A ironia é que também ela está ali por ter sido colocado para fora de sala (removida da 

vida-aluno). E, em uma conversa rápida, ela diz que sua mãe não aparece na escola há mais 

de mês e, por isso, não pode ficar na sala de aula. Os dois irmãos se juntam e falam sobre 

seus gostos pela escola. Enquanto dialogam, não deixam escapar desgosto por aquele lugar. 

Perguntamos sobre o motivo de um deles ter xingado a coordenadora e, sem delongas, ele 

responde: "Ah, ela é muito chata, tio!". 

Naquele lugar – longe da figura da coordenadora – os três alunos, aos poucos, dão-se 

conta de que podem ser criança. Ali, momentaneamente longe do poder normalizador, 

deixam de ser homo sacer e se fazem potência de vida, pois a vida política efetivamente é 

sempre profanação de atos totalitários. Diante das inúmeras atividades determinadas para 

eles, sequer hesitam: pegam lápis e caneta e, rindo e conversando, mostram a alegria de 

aprender e a expressam verbalmente.  
 

Aluno Y.: Essa era a atividade que era para fazer em sala, E? 

Aluno E.: Aham... a [coordenadora] A foi lá na sala pegar... 

Aluno Y.: Ah... eu já tô terminando, e você? 

Aluno E.: Eu já fiz todas. O tio arranjou mais algumas para a gente, se quiser... 

Aluno Y.: É o quê? 

Aluno E.: Tem caça-palavras, cruzadinha... 

Aluno P.: E a gente está jogando forca! 

Aluno Y.: Oba! Posso brincar também, tio? 

 

Diríamos, talvez, encontrar nessa cena – e em outras tantas que com ela se arremetem e 
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se atropelam – o limiar da vida nua. Talvez se olhássemos de fora, pela janela, veríamos 

crianças sendo "obrigadas" a fazer a atividade e, se conversássemos com elas, talvez até 

afirmassem isso. Todavia, poderíamos perceber ali mesmo, onde a vida é expropriada pela 

mais potente engrenagem da maquinaria do biopoder, o traço singular da biopotência 

(PELBART, 2011). É que, no encontro com o outro, quando as vidas nuas parecem se 

encontrar, não se trata mais de uma vida levada à morte, mas, no encontro, as vidas 

parecem multiplicar sua potência em resistir, em se recriar. 

Colocadas diante de um processo de massificação da vida e de expropriação dos 

direitos, as crianças – um modo de vida muito mais potente e imprevisível – fazem daquele 

lugar um espaço de jogo. Se lhes é sacrificado o uso da escola, ou seja, se a própria escola é 

sacrificada para não ser usada (levada à esfera do sagrado), quando aqueles corpos (corpos 

corriqueiros, corpos turistas, corpos repetentes, corpos evasivos...) se encontram e se 

juntam, compartilham suas vidas nuas e, assim, a potência aponta, desponta... Em jogo, as 

crianças profanam o espaço da própria coordenação, recriam a possibilidade de usar o 

espaço. 

A potência de vida – biopotência – imbrica-se, sempre, na profanação do sagrado. 

 
 
A mais potente engrenagem da maquinaria do biopoder 
 

E, decerto, a própria vida escolar nos surpreende. 

As coordenadoras, em dado momento, voltam para aquele espaço de produção de vida 

nua e se deparam com o lugar profanado. É bem verdade que, à aparição da figura 

soberana, as crianças param, diminuem as intensidades e velocidades que a criança como 

modo de vida produz nas relações. Todavia, naquele momento, as coordenadoras lembram-

se também da vida. Chegam cansadas, exaustas, drenadas, inseridas naquilo mesmo que 

elas provocam. Uma delas olha para as crianças – congeladas entre as artimanhas e a vida 

nua, tudo bem explícito em suas expressões de culpa e travessura – e, em seu olhar, um 

misto de riso e careta.  

Essa cena não marca uma situação outra de suspensão de direitos, ou melhor, não 

marca a suspensão do direito da criança. Ela, como antes já mostrado, já se encontra nesse 

lugar. O que, entretanto, agora fica explícito é o próprio lugar do “estado de exceção” que 

as próprias coordenadoras ocupam. 

Naquele cansaço que se abate sobre elas, visibilizam-se as engrenagens poderosas nas 

quais também elas estão inseridas. Também elas respondem a um poder que se exercita por 

multiplicação e cobra delas o corpo para a multiplicação do poder. É justamente isso que 

marca essa nova dimensão da biopolítica: a tomada de corpos para a multiplicação do poder 

(FOUCAULT, 2013). Não é preciso mais que o poder seja uma relação repressora porque é 

a própria pessoa nesse lugar que carrega em si as marcas do poder e as multiplica. 

Todavia, elas também são sempre reinseridas nessas marcas. 

Se nos demorássemos a olhar as coordenadoras, veríamos que elas precisam alimentar 

uma fonte infinita de informações sobre as crianças da escola; veríamos um aparato 
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tecnológico que cobra informações altamente estranhas ao corpo da criança, ao corpo do 

aluno. Nessa incessante necessidade de alimentar o sistema, as coordenadoras são também 

expropriadas de suas potências, de seus modos políticos de estar; são tornadas vidas nuas à 

medida que tudo de que precisam e o que devem fazer é controlar a vida do aluno. 

Por isso, talvez, a paráfrase feita por Agamben (2015a, p. 40) faça sentido: "[...] onde 

há um Povo, ali haverá vida nua". É que, ali onde algo se afirma no poder, é preciso que se 

crie a vida nua. Mas a ironia do poder não se permite ser tão simplória. Facilmente 

perceberíamos que essa figura em um lugar de poder responde a outras. Elas estão, sempre, 

inseridas em uma dimensão maior ou menor. Por isso a vida nua não para de se multiplicar; 

por isso o “estado de exceção” se faz regra e se efetiva por meio da multiplicação dos 

campos de concentração, dos campos de domínio sobre a vida. 

Mas, se nos permitíssemos esperançosos, se acreditássemos no potencial profanatório 

da vida, talvez pudéssemos olhar para os povos com “p” minúsculo, aqueles povos que, em 

todas as situações, são justamente os expropriados, justamente os que perdem suas 

potências políticas no exercício do “estado de exceção”. Enfim, se olhássemos para essas 

vidas zoé todas postas lado a lado, veríamos, aos poucos, organizações bios, ou seja, 

movimentações políticas.  

Eis os motivos que tantas crianças têm: é que elas se agenciam, permitem-se os afetos 

do outro com muita facilidade. São essas fugas de biopotência, essas articulações de vida 

política que a mais potente engrenagem da maquinaria do biopoder tende a controlar. E é 

justamente por isso que ela se exercita ceifando essas vidas... 

No sorriso das coordenadoras veríamos, talvez, uma vida criança pulsando e desejando 

outros usos para seus fazeres e saberes. 
 

 

Notas 

 
1. Vida nua refere-se a uma forma de vida na qual o homem é destituído de todos os seus direitos como cidadão, 

encontrando-se, a vida nua e a vida política, em determinados momentos e contextos, numa zona de absoluta 

indeterminação (AGAMBEN, 2015; PELBART, 2014). 
2. As coordenadoras, neste estudo, são as professoras sem encargos de regência de sala, responsáveis pela vigilância 

disciplinar da escola pesquisada. 
3. A vida, hoje, no contexto do mundo contemporâneo, apresenta-se diante de movimentos contrapostos, porém 

coengendrados: no primeiro, o poder penetrou todas as esferas da existência e as mobilizou, colocando-as para 

trabalhar em proveito próprio. Desde o corpo, a afetividade, a inteligência, a imaginação, tudo foi invadido e 

colonizado, quando não diretamente expropriado pelos poderes. Os poderes operam de maneira imanente, não mais de 

fora, nem de cima, mas como que por dentro, incorporando, integralizando, monitorando – seria o exercício do 

biopoder por meio da biopolítica. Entretanto, quando parece que está tudo subsumido ao biopoder, no extremo da 

linha se insinua um outro movimento, a biopotência, numa reviravolta que ressignifica a própria dominação, ou seja, 

aquilo que parecia inteiramente submetido, que parecia subsumido, controlado, dominado, isto é, a vida, revela, no 

processo mesmo de sua expropriação, a sua positividade indomável que se manifesta nos currículos pela (re)existência 

e busca de outros modos menos massivos e mais inventivos de estar escola (PELBART, 2014). 
4. Para efeito deste texto, tomaremos vida-criança e vida-aluno como modos políticos de vida. 
5. É importante destacar que, por estarmos nesse lugar, também capturamos um sem-número de momentos com as 

coordenadoras, pedagogas e professoras da escola. Para efeito deste recorte da pesquisa, alguns desses momentos 

foram selecionados para conversar com o texto que aqui se desenrola. 
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6. Os processos que interpelam, definem e enquadram o homem o fazem por meio de um jogo de dois eixos 

fundamentais: o de significância e o de subjetivação. Deleuze e Guattari (1996) utilizam, como metáforas analíticas, 

as perspectivas de um “muro branco” para a significância e a de um “buraco negro” para a subjetivação. O primeiro se 

apresenta como superfície lisa onde se inscreve o significado; o segundo é uma larga alameda onde não há 

organização e controle. Enquanto um reflete as redundâncias de uma razão compartilhada, o outro seria um mergulho 

no poço obscuro das paixões. 
7. O conceito de minoritário não está ligado a tamanho, mas ao que uma minoria faz como resistência e singularização 

em um contexto de práticas discursivas e práticas não discursivas maiores (GUATTARI; ROLNIK, 1986). 
8. O termo rastro é usado por Derrida (2001) para pensar a estrutura de significação em função do jogo de diferenças 

tanto na ordem do discurso falado, quanto do discurso escrito. Para o autor, qualquer elemento que funcione como 

signo remete a outro elemento, o qual, ele mesmo, não está simplesmente presente, pois cada termo traz em si o rastro 

de todos os outros termos que não ele próprio. “Não existe, em toda parte, a não ser diferenças e rastros de rastros” 

(DERRIDA, 2001, p. 32). 
9. A origem da indiscernibilidade entre vida política e vida nua tem seu limiar na figura do homo sacer, que era aquela 

pessoa condenada na vetusta comunidade romana em razão de haver cometido um determinado delito e que, em razão 

disso, não poderia ser sacrificada aos deuses; contudo, se alguém a encontrasse poderia matá-la, sem que ao seu algoz 

se imputasse a pena por homicídio: uma vida insacrificável, porém matável. Sendo, pois, o homo sacer aquele homem 

que se encontrava entre o ius divinum e o ius humanum, é uma vida sacra, no entanto matável (AGAMBEN, 2014). 
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