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Resumo: 

Esta pesquisa ansiou perscrutar determinadas dimensões relacionadas aos 
tempos e espaços outros que os alunos produzem a partir das antidisciplinas 
escolares, interrogando algumas das experiências cotidianas daqueles que 
supostamente deveriam estar entregues à passividade e obedientes às regras 
que regem a instituição de ensino. O objetivo foi, portanto, indiciar algumas 
das práticas de (re)significação e apropriação (DE CERTEAU, 2014; CHARTIER, 
1998) que são mobilizadas pelos alunos, de modo a fazer emergir outras 
histórias possíveis – arrisco dizer, necessárias – da Escola Municipal Ginásio 
Olimpíadas Rio 2016, localizada na Favela Nova Holanda, no bairro da Maré. A 
coleção documental foi construída a partir, principalmente, do LIVRO ATA 
onde são feitos os registros de acontecimentos importantes que impactam a 
lógica institucional. Para a consecução de tal empreitada, trabalhei com o que 
foi categorizado como “atos de indisciplina” no ano de 2018. Tanta atenção 
despendida se deveu à questão de que foi neste período que encontrei um 
número significativo de acontecimentos que possibilitou a elaboração de 
reflexões sobre algumas experiências que ocorreram em espaços e tempos 
escolares que sinalizam para outras maneiras dos sujeitos se apropriarem e 
(re)ssignificarem o cotidiano e, a partir disto, fazer emergir outras histórias. 
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