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RESUMO: Este artigo se propõe a analisar a dinâmica formativa da “Rede Coque Vive”. 

Trata-se de uma rede social constituída por duas organizações sociais (o NEIMFA e o MABI) 

e um grupo extensionista da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. A investigação 

questionou de que forma os atores da Rede lidam com os desafios da formação dos jovens em 

um contexto de estigmatização social. O estudo insere-se, portanto, na perspectiva de 

trabalhos que tratam da problemática da juventude desde as formas de articulação e 

intervenção da sociedade civil. Mais especificamente, procuramos apreender como o tema da 

educação e das políticas de juventude vêm sendo apreendidos pelas redes organizativas da 

sociedade civil, diferentemente das pesquisas que abordam essas políticas pela ótica do 

Estado. A ideia mais geral consistiu em refletir sobre os desafios inerentes ao “governo das 

juventudes” pela ótica das redes sociais, tendo em vista sua importância na criação de esferas 

públicas locais dotadas de autonomia política e geradora de novas formas de solidariedade. O 

paradigma de redes sociais foi tomado como fundamento na medida em que evidencia uma 

visão contextual na qual o outro é apreendido fora das cenas de violência que temos 

presenciado nos últimos tempos. A pesquisa considerou a experiência social dos sujeitos 

envolvidos na “Rede Coque Vive”, gestores e formadores, verificando a partir das suas 

relações de vínculo, como foram construídas respostas concretas para o enfrentamento dos 

problemas juvenis nas comunidades periféricas do Recife, Estado de Pernambuco, Brasil. 
Palavras-chave: redes sociais, políticas públicas, educação não-formal, sociedade civil, juventude 

 

THE CHALLENGES OF FORMATION OF YOUTH IN A CONTEXT OF SOCIAL 

STIGMATIZATION: A STUDY ON THE "NETWORK LIVE COKE" 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the formative dynamics of the Rede Coque Vive. It 

is a social network made up of two social organizations (NEIMFA and MABI) plus an 

extension group from the Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. The research 

inquired how players of the network deal with the challenges posed by the education of 

youngsters in an environment of social stigmatization. Therefore, this study is related to other 

projects that deal with the youth issue regarding forms of articulation and intervention by civil 

society. Specifically, we try to comprehend how education and youth-oriented policies are 

seen by organized networks of civil society as opposed to researches which approach those 

same issues under a state like view. The general idea consisted of reflecting on the challenges 

inherent to the “government for the youth” under the perspective of the social networks, 

regarding their importance in the creation of local public jurisdictions with political autonomy 

and their ability to provide new forms of social solidarity. The paradigm of social networks 

was the basis for demonstrating a contextual angle in which alterity is seen as detached from 

                                                             
1 Esse artigo é parte das reflexões realizadas na dissertação intitulada: “As formas de governo da juventude na 

contemporaneidade: um estudo sobre a “Rede Coque Vive”. Esse trabalho foi defendido, em Abril de 2010, no 

âmbito do Programa de pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, na linha de 

pesquisa Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, sob orientação do Prof. Dr. Alexandre 

Simão de Freitas. Contato pelo e-mail: pedroaqamador@gmail.com 
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the scenes of violence usually associated with it. The research has taken into account the 

social experience of the subjects involved in the “Rede Coque Vive”, administrators and 

instructors, verifying from their relationships of connections the way concrete responses were 

elaborated with the intent of facing juvenile problems in the peripheral communities from 

Recife, State of Pernambuco, Brazil. 
Keywords: social networks, public policies, non-formal education, civil society, youth 

 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
3 

 
Introdução 

 

Neste artigo traço algumas reflexões resultantes da pesquisa realizada na rede 

social constituída por duas organizações (o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco 

de Assis/NEIMFA e o Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis/MABI) e um grupo 

extensionista da Universidade Federal de Pernambuco, denominado Projeto Coque Vive. A 

investigação buscou problematizar de que forma os atores da Rede lidam com os desafios da 

formação de jovens em um contexto de estigmatização social, inserindo-se na perspectiva de 

trabalhos que tratam da problemática da juventude desde as formas de articulação a 

intervenção na sociedade civil2.  

Mais especificamente, buscou-se compreender como os temas da educação e das 

políticas de juventude vêm sendo trabalhados pelas redes organizativas da sociedade civil, 

diferentemente de pesquisas que abordam essas questões pela ótica estrita do Estado. 

Pensando nos desafios inerentes ao “governo das juventudes” da ótica das redes sociais, tendo 

em vista sua importância na criação de esferas públicas locais dotadas de autonomia política e 

geradora de novas formas de solidariedade.  

Nesse percurso, problematizo algumas questões concernentes às dificuldades 

relativas à associação entre a juventude e os altos índices de violência que retratariam, 

supostamente, a situação de vulnerabilidade enfrentada pelos jovens pobres das periferias 

urbanas nas últimas décadas. Evidencio ao longo deste artigo como esse modo de 

problematização acaba por obstruir a percepção das formas pelas quais muitos jovens reagem 

criativamente perante essa realidade.  

O paradigma de redes sociais como elemento mediador de uma possível reflexão 

sobre as políticas públicas surge como uma possibilidade de algo novo. Sugerimos que esse 

modelo analítico, ao romper com visões fragmentadas sobre o funcionamento da sociedade, 

permite perceber que não se pode reduzir a violência verificada entre os jovens como produto 

exclusivo da sua condição social, como se a violência vivida e praticada pelos jovens fosse 

algo gerado de forma isolada de um contexto mais amplo. As redes sociais contribuem para 

construir uma visão mais inclusiva, ao fornecer visibilidade à teia de relações em que estamos 

                                                             
2 O interesse pela temática teve início com a minha inserção na Universidade Federal de Pernambuco, em 2007, 

como aluno do Programa de Formação de Agentes de Mediação Sociocultural (PFAMS), uma das atividades 

desenvolvidas pelo projeto de extensão Coque Vive. Nesse programa foram discutidos alguns aspectos 

relacionados à temática da juventude e redes sociais, o que nos instigou a realizar uma pesquisa específica sobre 

a temática. 
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envolvidos, em vários níveis, tanto no aspecto pessoal, social, cultural, econômico, 

institucional e político, quanto no âmbito ecológico e espiritual. Trata-se de um paradigma 

que reconhece o ser humano como um sistema vivo, multidimensional e interativo, que vive 

momentos mais organizados e outros mais conflituosos, como é próprio da dinâmica da vida. 

A construção de políticas públicas deve passar por um debate mais amplo, 

incluindo os diversos saberes (acadêmico, popular, prático, comunitário, religioso, familiar, 

etc.) que estão envolvidos em torno do problema a ser debatido pela comunidade interessada. 

Trata-se de buscar práticas horizontalizadas por meio de espaços de conversação que 

possibilite romper com estruturas hierarquizadas e lineares, desenvolvendo propostas 

intersetoriais e interorganizacionais que perpassem os trabalhos realizados pelas instâncias 

governamentais e não-governamentais. Acreditamos que este olhar pode ser capaz de 

provocar outras possibilidades de reflexão e intervenção junto aos diferentes segmentos 

juvenis.  

No entanto, paradoxalmente, os estudos sobre redes sociais, no âmbito da 

educação, ainda têm sido largamente subestimados, quando não gravemente ignorados pelos 

pesquisadores3. É verdade que não se trata de um problema específico do campo acadêmico 

da educação. No âmbito das ciências sociais, de acordo com Fontes (2008), a temática 

também não tem tido receptividade na comunidade latino-americana. De acordo com Martins 

e Nunes (2004), uma das razões para essa situação articula-se ao déficit de ideias críticas que 

permitam a formulação de um novo pensamento crítico e humanista. São escassos os registros 

de estudos sobre redes sociais e sua articulação com o setor educacional, em geral, e com as 

políticas públicas de educação, em particular.  

No Brasil, o NUCEM (Núcleo de Cidadania, Exclusão e Processos de Mudança) 

do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco tem 

consolidado, de forma pioneira, uma trajetória de estudos acerca do “fenômeno das redes 

sociais e de sua importância para repensar os modos organizativos do sujeito social, a 

novidade da participação e o surgimento de esferas locais dotadas de maior autonomia política 

e administrativa” (MARTINS, PINHEIRO, 2009a, p. 10), contribuindo para se “repensar as 

                                                             
3 No Banco de Teses da Capes, uma pesquisa da palavra-chave redes sociais, identificou 149 teses de doutorado 

e 302 dissertações de mestrado, sendo apenas 2 teses e 4 dissertações, respectivamente, ligadas a área de 

educação. No que se refere a Universidade Federal de Pernambuco, não encontramos nenhuma tese de doutorado 

e apenas uma dissertação de mestrado. 
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relações entre Estado e Sociedade Civil, de modo amplo, e os novos sentidos das políticas 

públicas, de modo particular”. (MARTINS; PINHEIRO, 2009a, p. 10)4. 

Com base em tais estudos, procuramos problematizar as políticas de juventude na 

ótica das redes da sociedade civil. Segundo Sposito e Carrano (2009), embora recente, 

observa-se na sociedade brasileira um consenso em torno da necessidade de implementação 

de políticas destinadas à juventude. Para esses autores, esse quadro tem gerado um campo de 

disputas entre os diferentes atores que se ocupam dessa temática, decorrente das formas como 

são concebidas as relações entre Estado e sociedade civil. Isso significa que tratar o tema 

apenas no eixo da juventude – se as políticas são para os jovens, com os jovens, por meio dos 

jovens ou a partir deles –, embora importante para o debate público, do ponto de vista 

analítico é insuficiente. As formulações diferenciais que pressupõem formas de interação com 

os atores jovens não são construídas apenas a partir de uma imagem do que se pensa sobre a 

juventude na sociedade, mas decorrem, também, de uma clara concepção de modos de 

praticar a ação política, o exercício do governo (abertura ou não de canais de participação dos 

atores, formas de parceria, etc.) e as relações com a sociedade civil na construção da esfera 

pública (SPOSITO E CARRANO, 2009, p. 07). 

Mesmo no interior dos aparelhos de Estado, as políticas de juventude incorporam 

uma diversidade de orientações e operam diferentes definições de prioridades em face de 

outras políticas. Assim, podem estar mais próximas de modelos participativos e democráticos 

ou serem definidas a partir do que, no Brasil, tradicionalmente foi designado como cidadania 

tutelada, ou apenas como forma de assistência e controle do Estado sobre a sociedade. Na 

mesma direção, se deslocarmos a discussão para a sociedade civil ou para os próprios 

segmentos jovens, o campo de disputas que opera com significados heterogêneos também 

ocorre. Em sua diversidade, a sociedade civil conforma, por meio de suas organizações, 

representações muitas vezes opostas sobre a juventude enquanto momento do ciclo de vida, e 

sobre as relações dos jovens com o mundo adulto. E, finalmente, os próprios jovens são 

protagonistas ativos dessas disputas em torno dos sentidos que emprestam ao tema da 

juventude, pois mesmo como atores impõem significados que traduzem modos diversos de 

pensar a si mesmos, perfilam diferentemente suas demandas e estabelecem projetos pessoais 

ou coletivos muitas vezes reproduzindo discursos adultos dominantes no âmbito social.  

                                                             
4 Nessa mesma direção, os estudos de Scherer (1993) e Gohn (2005) sobre o papel das redes e a redefinição dos 

eixos articuladores da identidade social têm possibilitado uma leitura renovada das relações Estado/sociedade. 
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Por essas razões, é preciso evitar o ardil que nega o caráter natural do ciclo de 

vida, incorporando recortes históricos, sociais e culturais que constituem a condição juvenil 

na contemporaneidade, mas reintroduz esse mesmo diapasão naturalista ao considerar que a 

condição juvenil produz intrinsecamente concepções semelhantes sobre a fase de vida, em 

nítida oposição às representações dominantes advindas do mundo adulto (SPOSITO E 

CARRANO, 2009, p. 08). 

O privilégio às redes sociais não significa, portanto, a negação do papel do Estado 

na formulação das políticas públicas, pois tanto os governos quando as organizações da 

sociedade civil podem ter forte vocação democrática, serem propositivos de políticas públicas 

no estabelecimento de canais democráticos de interação com os cidadãos, mas podem não 

contemplar os sujeitos jovens como um dos focos possíveis das ações, formulando políticas 

em um quadro de distanciamento, tutela ou subordinação dos segmentos juvenis, em função 

de determinadas orientações normativas.  

Essa situação se complexifica quando se observa que, no Brasil, ainda há uma 

ausência de estudos que reconstituam, de forma sistemática, os modos como foram 

concebidas as ações públicas destinadas aos jovens. De acordo com Sposito (2002), a 

produção acadêmica, no período de 1980 a 1998, embora marcada por profundas inflexões 

derivadas do crescimento dos cursos de pós-graduação na área da Educação e da consolidação 

de algumas instituições e grupos de pesquisa vinculados aos programas de pós-graduação, 

tratava ainda de forma bastante tímida as questões da juventude. Do conjunto de trabalhos 

analisados por Sposito (2002), foram identificadas 332 dissertações e 55 teses com a temática 

da juventude, correspondendo a apenas 4,4% da produção total em Educação, o que evidencia 

que a juventude é “um objeto de estudo ainda pouco consolidado na pesquisa, não obstante a 

sua importância política e social” (SPOSITO, 2002, p.7). Mais ainda: 84% da produção de 

teses e dissertações se localizam na Região Sudeste, com algumas instituições se destacando 

na pesquisa em torno do tema Juventude como a Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No plano local, Sposito (2002) evidencia que a distribuição 
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da produção sobre o tema na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é pouca 

expressiva, com apenas 0,5% do total em relação às outras instituições do País5. 

Analisando os eixos temáticos dessa produção, Sposito (2000) conclui que não há 

uma sinalização clara na área de educação sobre trabalhos que tratem da problemática da 

juventude, sobretudo quando se observa a estrutura ou forma como a sociedade civil apreende 

o tema educação no âmbito das políticas de juventude. 

Há, portanto, uma centralidade do Estado nas análises efetivadas pelo campo 

acadêmico, o que termina por reduzir o enfoque analítico que orienta as discussões. Nesse 

sentido, diferentemente de algumas pesquisas sobre as politicas públicas de juventude no 

Brasil (IPEA, 2008; RUA, 1998; UNESCO, 2004), me propôs refletir sobre a questão do 

ponto de vista das redes sociais. Segundo Caillé (2004), a perspectiva aberta pelas redes 

sociais se apresenta como um lugar no qual se elabora uma visão transversal dos problemas 

gerais, tanto do Estado quanto das comunidades. O uso teórico-metodológico da abordagem 

das redes sociais considera que a sociedade civil constitui a base de um sistema autônomo que 

funciona por regras próprias distintas daquelas do Estado e do Mercado. (MARTINS; 

PINHEIRO, 2009b). 

Por conseguinte, as redes sociais permitem revelar novas formas de ação política e 

cultural. Razão porque optamos por usar esse referencial para compreender a lógica formativa 

da “Rede Coque Vive”. A escolha desta rede como objeto de análise não é casual. Além do 

pertencimento em algumas de suas atividades, a “Rede Coque Vive”, como o próprio nome 

indica, desenvolve um processo, simultaneamente político e formativo, na comunidade do 

Coque. Essa comunidade apesar de estar praticamente localizada no centro do Recife não se 

encontra suficientemente integrada à vida da cidade6. Existe uma espécie de “barreira 

invisível” que funciona como um bloqueio dos projetos de desenvolvimento na área. 

Pesquisas realizadas têm mostrado que essa situação articula-se com o fato da comunidade, 

historicamente, ser representada no imaginário social como um local marcado pela violência 

real ou potencial de seus moradores (FREITAS, 2005). Desse modo, ‘visibilidade’ e 

                                                             
5 No programa de pós-graduação em Educação da UFPE há apenas uma única dissertação sobre a temática até 

2008, conforme CD-ROM comemorativo dos 30 anos da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

de Pernambuco. 
6 Salienta-se que em agosto de 1983, o Coque tornou-se uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social), através 

do decreto municipal n° 11. 160. Apesar da existência de um Plano Diretor, desde essa época, a qualidade de 

vida no bairro e o atendimento às necessidades básicas, tais como infra-estrutura, saúde, educação, saneamento e 

segurança, são bastante precários. 
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‘invisibilidade’ são questões-chave para compreender a dinâmica dos problemas sociais que 

atravessam a comunidade (SILVA, 2009). A forma como os problemas relativos à violência 

adquire visibilidade no espaço público faz com que outros problemas e experiências locais 

sejam, por sua vez, invisibilizadas. 

 

 

Redes sociais: espaços de educação não-formal da sociedade civil 

 

A existência de heterogeneidade tornou-se aos poucos distintivo dos balanços da 

literatura sobre a sociedade civil. O esclarecimento visa superar as compreensões 

demasiadamente estilizadas e normativamente sobrecarregadas de sociedade civil que foram 

disseminadas ao longo dos anos de 1990. Firmar a heterogeneidade dos atores coletivos 

englobados na rubrica "sociedade civil" traz consigo consequências, pois coloca em xeque o 

pressuposto de um princípio de unificação simbolicamente compartilhado por uma miríade de 

entidades de perfis bastante diversos. Entretanto, a noção de heterogeneidade carece de 

estatuto analítico em si e, na verdade, constitui ponto de partida útil se, e apenas se, animar 

caracterizações capazes de mostrar e elaborar analiticamente as formas em que essa 

heterogeneidade se ordena e opera.  

Desse modo, as lacunas no conhecimento das dinâmicas internas do universo das 

organizações sociais não passaram despercebidas sequer entre aqueles que mais 

decisivamente contribuíram para alimentar o papel da sociedade civil. De modo emblemático, 

Andrew Arato (1995) atentou para os efeitos de obscurecimento da categoria "sociedade 

civil" sobre a variedade de grupos e movimentos por ela englobados, afirmando que "a 

unidade da sociedade civil só é óbvia quando considerada de uma perspectiva normativa" 

(ARATO, 1995, p. 21), ou seja, quando se aborda as ações coletivas em diferentes contextos 

sem levar em conta as mediações analíticas nem as especificações conceituais sensíveis às 

exigências da pesquisa empírica. 

 

Hoje na literatura ensejam-se interpretações e pesquisas que, em flancos 

diversos, revelam elementos da ordenação e da operação dos atores 

englobados na categoria sociedade civil sob ideias como, entre outras, 

"projeto político", "trajetórias de lideranças", "desenho institucional" de 

instâncias de participação, accountability interna, "representação 
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presuntiva", "ecologia associativa" e "redes de atores sociais" (LAVALLE; 

CASTELLO; BICHIR, 2008, p. 04). 

  

O uso recente da ideia de "redes" tem descolado os estudos sobre as organizações 

da sociedade civil, impulsionando abordagens relacionais que tentam apreender a 

complexidade da ação coletiva organizada. Essas abordagens permitem interpretações que 

incorporam as especificidades das ações dos atores, mas também sua posição dentro de redes 

de relações que condensam e condicionam à lógica e os alcances da sua atuação. Isso é 

importante, sobretudo, porque foco a atenção em atores menos centrais, marginais ou 

francamente periféricos no universo das organizações da sociedade civil. Atores situados em 

posições desfavoráveis e cujo tratamento na literatura tem sido secundário.  

 

Os resultados da análise de redes mostram que associações comunitárias e 

associações de bairro guardam as posições mais periféricas, antecedidas por 

entidades assistenciais e fóruns, cuja centralidade é intermediária. 

(LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2008, p. 07). 

 

Contudo, essas organizações ocupam posições periféricas por motivos distintos no 

cumprimento de vocações institucionais também diversas. Assim, uma abordagem relacional 

complexa permite avançar para além da mera constatação das hierarquias posicionais, 

alimentando elaborações nuançadas do modo de operação dessas entidades. Em traços gerais, 

cabe apontar que as organizações, aqui destacadas, não permanecem confinadas à 

microterritorialidade, podendo, às vezes, incidir na definição de prioridades e recursos 

públicos mediante suas relações com atores centrais, extrapolando o universo de relações que 

tende, algumas vezes, a se esgotar nos seus próprios membros.  

Algumas dessas organizações, dependendo dos seus padrões relacionais, podem, 

inclusive, desempenhar o papel de atores-ponte, conectando entidades centrais e periféricas 

em mão dupla. Por essa razão, o estudo das organizações civis, bem como a formação de 

redes, impõe o desafio de desenvolver caracterizações capazes de fornecer de modo coerente 

os critérios de inteligibilidade na apreensão da diversidade inerente a esses atores.  

Nessa direção, uma das reconstruções mais ricas vem sendo elaborada sob a 

agenda do Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais (MAUSS), fornecendo 

visibilidade às associações comunitárias que exercem atividades relacionadas com demandas 

urbanas específicas, conforme um princípio de identidade territorial, e focalizando 
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organizações que atuam em comunidades estigmatizadas (FREITAS, 2005). Na literatura 

brasileira dos anos de 1980, essas associações foram pensadas no registro exclusivo dos 

movimentos de bairro (SINGER; BRANT, 1980), alinhados dentro do campo dos 

movimentos populares
7
. Mas, curiosamente, essas associações perderam centralidade no 

debate acadêmico dos anos de 1990. 

As razões apontadas dizem respeito ao fato de que suas reivindicações são 

eminentemente materiais ou distributivas, bem como à baixa visibilidade e/ou capacidades 

mínimas para disputar a agenda pública (GURZA LAVALLE, 2003). Outra possibilidade 

refere-se ao fato dessas organizações responderem ao velho conceito de sociedades 

mutualistas ou de ajuda mútua (FERNANDES, 2002), o que as aproximaria de uma 

perspectiva assistencialista e voluntarista de intervenção social francamente criticada pelos 

analistas (CARVALHO, 1998). Assim, bastante conhecidas e até bem pouco tempo 

incontroversas, essas entidades exercem fundamentalmente trabalhos de prestação de serviços 

e assistência direta ao público para o qual trabalham. Contudo, herdeiras de uma tradição 

associacionista centenária para lidar com a questão social, essas organizações definiram parte 

importante do repertório de opções associativas disponíveis no século XX. O problema é que 

a história recente tem 

 

[...] animado deslocamentos polêmicos no sentido de uma espécie de 

"onguização" das entidades comunitárias, levando-as a abandonar 

progressivamente sua tônica caritativa e apolítica para assumir uma maior 

politização e publicitação de seus trabalhos e demandas, bem como à adoção 

de discursos cifrados no registro dos direitos e da cidadania (LAVALLE, 

CASTELLO e BICHIR, 2008, p. 16). 

 

Para analisar os padrões de relacionamento dessas organizações, utilizamos a 

análise de redes sociais desenvolvida pela perspectiva anti-utilitarista (ver Martins, 2009). 

Nessa abordagem, a unidade de análise utilizada são as relações estabelecidas entre pessoas e 

entre entidades, e não os indivíduos ou organizações tomadas em si mesmas. Entende-se 

também que os modos de inserção das organizações comunitárias em um universo maior de 

relações moldam suas possibilidades de ação, estruturando teias complexas que abrem 

                                                             
7 Nesse período, conquista de creches e postos de saúde, ocupação e legalização de terrenos, ampliação e 

aprimoramento do transporte público, bem como um leque de reivindicações de infra-estrutura urbana básica, 

definiram (e, em parte, continuam a definir) a pauta de reivindicações dessas associações; pauta impulsionada 

mediante a mobilização e a pressão da população sobre as instâncias governamentais. 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
11 

 
possibilidades de interação e constrangem alternativas. A especificidade, neste caso, está 

pautada numa lógica de funcionamento articulada pelo pertencimento territorial.  

Em função disso, os estudos de redes procuram apreender as relações, criando 

imagens, descrevendo a estrutura do grupo e estudando o impacto dessa estrutura no 

funcionamento e/ou a influência da estrutura nos indivíduos dentro do grupo, baseando-se 

numa noção clara dos efeitos das relações sociais sobre o comportamento individual e grupal. 

Consequentemente, as redes sociais por se constituírem como campos de sociabilidade 

estruturados a partir da circulação de bens diversos, apresentam-se como um terreno propício 

para desvelar novas formas de ação política e cultural
8
. Por isso, afirma Caillé (1998), há a 

necessidade de um paradigma capaz de pensar a gênese do laço social e das alianças forjadas 

entre as associações civis.  

De acordo com Martins e Nunes (2004) e Gohn (2005), as redes associacionistas 

permitem abranger uma forma singular e complexa de circulação dos bens simbólicos e 

materiais, incluindo a educação. Os processos educativos em curso nas redes sociais podem 

contribuir para outro modo de pensar e operar as políticas públicas, em geral, e as políticas de 

educação (e no nosso caso, a educação dos jovens pobres), em particular. 

As próprias redes associacionistas surgem como agentes educativos articuladores 

da cidadania ativa, mobilizando os atores sociais e redefinindo a relação Estado/sociedade. 

(SCHERER, 1993). Essas redes redefinem os eixos articuladores da identidade e da 

solidariedade, já que as aquisições que os sujeitos fazem no mundo social são cristalizadas a 

partir de múltiplas formas de inserção no mundo da vida, cujo efeito mais importante se dá no 

plano coletivo. Por conseguinte, as práticas educativas desencadeadas produzem novas formas 

de expressar as demandas sociais, reorientando as políticas e a própria máquina burocrática 

(GOHN, 2005). Com isso, as redes de escolarização formal são instigadas, pelas organizações 

da sociedade civil, a ampliar o seu escopo de ação com vistas à formação das novas gerações.  

No entanto, salienta-se que a educação promovida no âmbito das redes sociais 

submete-se a determinadas regras, de forma que não se ensina nem se aprende qualquer coisa, 

nem se faz de qualquer maneira. As relações que os sujeitos travam com a cultura, a partir das 

                                                             
8 Segundo Mercklé (2004), a análise de redes sociais se assenta em fundamentos que têm origem na sociometria 

de Moreno e na sociologia relacional de Simmel. Por outro lado, Meneses e Sarriera (2005) destacam o artigo de 

Helen Bott de 1928, que versou sobre crianças na pré-escola em suas inter-relações, como precursor do conceito. 

No entanto, Acioli (2007) aponta a análise etnográfica e as estruturas elementares de parentesco de Lévi-Strauss 

na década de 1940 como pioneiro da noção. Conforme Barnes (1987), a primeira aproximação remonta à 

Radcliffe-Brown em sentido metafórico, na década de 1940, em analogia com o conceito de estrutura social. 
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suas redes sociais de pertencimento, são abertas, mas não são totalmente livres. Nesse sentido 

é que a análise das redes baseia-se na premissa de que as relações sociais têm uma realidade 

própria, o que permite estudar o modo como os indivíduos são condicionados pelo tecido 

social que os envolve, mas, também, o modo como eles o usam e modificam essas relações 

conforme suas próprias necessidades (FREITAS, 2005). Daí a importância de um conceito 

ampliado de educação, de forma a concebê-la associada a outro conceito, o de cultura.  

  

Isto significa que a educação é abordada enquanto forma de 

ensino/aprendizagem adquirida ao longo da vida dos cidadãos; pela leitura, 

interpretação e assimilação dos fatos, eventos e acontecimentos que os 

indivíduos fazem, de forma isolada ou em contato com grupos e 

organizações. A educação escolar, formal, oficial, desenvolvida nas escolas, 

ministradas por entidades públicas ou privadas, é abordada como uma das 

formas da educação. A cultura é concebida como modos, formas e processos 

de atuação dos homens na história, onde ela se constrói. Está constantemente 

se modificando, mas, ao mesmo tempo, é continuamente influenciada por 

valores que se sedimentam em tradições e são transmitidos de uma geração 

para outra. A educação de um povo consiste no processo de absorção, 

reelaboração e transformação da cultura existente, gerando a cultura política 

de uma nação. (GOHN, 2005, p. 98) 

 

O conceito ampliado é importante, pois, em geral, a educação não-formal é 

concebida como um conjunto de processos espontâneos. Por isso, define-se a educação não-

formal por uma ausência, em comparação com o que há na escola formal (intencionalidade, 

planejamento e estruturação). Segundo Gohn (2006), esse tipo de tratamento além de 

inadequado, do ponto de vista teórico e metodológico, impede que se perceba a especificidade 

das ações educativas desenvolvidas nas redes sociais (ver Quadro 01).  

Ainda de acordo com Gohn (2001), a educação não-formal compreende seis 

grandes áreas de intervenção: a aprendizagem política dos direitos; a capacitação para o 

trabalho; a aprendizagem de prática para o exercício da ação coletiva; a aprendizagem dos 

conteúdos da escolarização formal em forma e espaços diferenciados; a educação pela mídia e 

a educação para a vida através de práticas voltadas para o autoconhecimento. A diferença em 

relação aos espaços formais de educação reside na estruturação dos processos de 

aprendizagem. 
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Quadro 01: Tipos de aprendizagem 

Escolas tradicionais Associações Democráticas para o 

desenvolvimento 

Apresentam um caráter compulsório Apresentam um caráter voluntário 

Dão ênfase apenas na instrução Promovem sobretudo a socialização 

Favorecem o individualismo e a competição Promovem a solidariedade 

Visam a manutenção do status quo Visam o desenvolvimento 

Preocupam-se essencialmente com a 

reprodução cultural e social 

Preocupam-se essencialmente com a mudança 

social 

São hierárquicas e fortemente formalizadas São pouco formalizadas e pouco ou 

incipientemente hierarquizadas 

Dificultam a participação Favorecem a participação 

Utilizam métodos centrados no professor-

instrutor 

Proporcionam a investigação-ação e projetos de 

desenvolvimento 

Subordinam-se a um poder centralizado São por natureza formas de participação 

descentralizada 

Fonte: Adaptado de Gohn (2005) 

 

No âmbito das redes sociais, a educação se destaca pelas aprendizagens geradas a 

partir e na própria experiência cotidiana. Um dos seus pressupostos é o de que a 

aprendizagem se dá por meio das práticas sociais cotidianas vividas pelos sujeitos nos seus 

espaços de pertencimento (GOHN, 2005). Vale ressaltar que não se trata, aqui, de construir 

uma nova teoria sobre os processos educativos da sociedade civil, mas fornecer visibilidade a 

um modo de conceber e praticar a educação, no qual a formação dos sujeitos encontra-se, 

intrinsecamente, associada à natureza dos vínculos sociais estabelecidos.  

Ao privilegiar o “valor de vínculo” (Caillé, 2002), os processos educativos nas 

redes sociais atuam como o lócus privilegiado da criação de mobilizações por cidadania que 

ultrapassam as possibilidades tradicionais de geração de trabalho pelo mercado ou de garantia 

de emprego e renda, articulando no plano pré-político os indivíduos através de famílias, 

vizinhanças e amizades que, por sua vez, interferem ativamente no plano das organizações 

formais.  
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A midiatização da violência e o problema do governo dos jovens no Coque 

 

Antes de apresentar a “Rede Coque Vive”, cumpre descrever o contexto concreto 

em que a rede opera suas atividades formativas: a comunidade do Coque. O processo de 

ocupação da comunidade do Coque insere-se na lógica de desenvolvimento das periferias das 

grandes cidades brasileiras, acompanhando a dinâmica de exclusão social que se seguiu ao 

processo de urbanização do país
9
. A região começou a ser povoada no final do século XIX, 

tendo vivenciado diversos ciclos de migrações aceleradas, em dois períodos distintos, no 

início dos anos 1940-50 e nas décadas de 1970-80. A maioria das famílias é constituída por 

antigos moradores de municípios do Agreste e da Zona da Mata do Estado de Pernambuco 

que chegaram ao Recife há mais ou menos 50 anos (FREITAS, 2005). 

O bairro do Coque, com aproximadamente 22.000 habitantes (RECIFE, 2005), se 

encontra localizado na Ilha de Joana Bezerra, próximo a importantes centros econômicos da 

cidade do Recife: Ilha do Leite, Paissandu, Centro do Recife, Boa Viagem e Ilha do Retiro. 

Historicamente, a área tem vivenciado um intenso processo de especulação imobiliária, o que 

faz da permanência na terra ocupada um dos eixos centrais da luta política local. Mas, apesar 

de estar praticamente localizado no centro do Recife, o Coque não se encontra integrado à 

vida da cidade. Há uma espécie de “barreira invisível” que funciona como um bloqueio dos 

projetos de desenvolvimento na área. Um dos motivos apontados pelos moradores da 

comunidade para essa situação deve-se justamente à fama de ser um local violento, gerando 

nos moradores a sensação permanente de ser discriminado (FREITAS, 2005, p. 258). 

A mídia local tem sido um vetor determinante na reiteração e consolidação do que 

é possível ou não de ser visto sobre a comunidade do Coque. Com o pretexto de retratar a 

situação de violência do bairro, os meios de comunicação massivos vêm contribuindo para um 

processo de estigmatização dos moradores dessa comunidade, associando-os com certa 

'naturalidade' a práticas sociais violentas. As práticas midiáticas configuram-se, assim, como 

um problema social tão grave quanto aqueles enfrentados pelos moradores que vivem no 

Coque, tanto na área de educação, da saúde, como no trabalho e renda.  

                                                             
9 Efetivamente, a comunidade do Coque surgiu nas primeiras décadas do século XX, com a ocupação de 

alagados e mangues pelos mocambeiros (ex-escravos e pescadores). Havia na área um Gasômetro que fornecia 

gás para os lampiões da cidade, a Estação de Trens do Recife e uma Usina Termoelétrica (RECIFE, 2005). 
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Os discursos das mídias sobre o Coque têm contribuído para alimentar “um ciclo 

vicioso de exclusão em torno do bairro” (SILVA, 2009, p. 42). A falta de investimentos 

públicos sistemáticos na região só contribui para consolidar essa imagem. Segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Recife (2005), a distribuição do IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano), no ano de 2000, no Recife, apresenta grandes desigualdades 

internas no município. Entre a UDH (Unidades de Desenvolvimento do Recife) com maior 

índice - 0,964 BOA VIAGEM/PINA -, e a de menor índice - 0,632 ILHA JOANA 

BEZERRA/SÃO JOSÉ – ZEIS Coque -, há uma diferença de 0,332 que expressa condições 

de desenvolvimento humano extremamente díspares, dentro do mesmo município10.  

Nesse contexto ocorreu à articulação da “Rede Coque Vive”. Trata-se de uma rede 

social constituída por duas organizações comunitárias locais (o NEIMFA e o MABI) e um 

grupo extensionista da Universidade Federal de Pernambuco11. A “Rede Coque Vive” surgiu 

com o objetivo de valorizar a memória social, política e cultural, bem como fortalecer e 

fornecer visibilidade às ações dos sujeitos locais, através da realização de “eventos, pesquisas, 

e circuitos culturais que problematizem as representações sociais sobre o Coque” (FERRAZ; 

FERNANDES; SENNA, 2009, p.11). A pesquisa sobre a rede procurou problematizar de que 

forma os gestores e formadores dessa Rede lidam com os desafios da formação dos jovens da 

comunidade em um contexto de estigmatização social.  

De acordo com Goffman (2008, p.23), o sentimento que prevalece nos sujeitos 

considerados estigmatizados durante suas relações é o de estar sendo negativamente avaliado, 

ou seja, o estigmatizado tem a sensação de “não saber o que ‘realmente’ estão pensando dele”, 

o que tem efeitos diretos em sua auto-imagem. Assim, 

a relação do estigmatizado com a comunidade informal e as organizações 

formais a que ele pertence em função do seu estigma é, então, crucial. Essa 

relação, por exemplo, estabelecerá grande distância entre aqueles cuja 

diferença cria muito pouco de um novo “nós” e aqueles, como os membros 

                                                             
10 A título de ilustração: o Atlas indicou os municípios de Pernambuco, cujos valores de IDH, em 2000, são 

iguais ou próximos dos valores observados ao valor do IDH Norueguês, como por exemplo BOA VIAGEM, 

conquanto em outras Unidades, como a ILHA JOANA BEZERRA/SÃO JOSÉ, os baixos valores equivalem aos 

de países pobres da África e da Ásia, tais como: São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Tajiquistão e Mongólia. 
11 O NEIMFA atua na área de formação de valores humanos e educação integral, atendendo cerca de 300 

famílias, com ações voltadas a todas as faixas etárias nas áreas de educação, cultura, arte, gênero, saúde e 

comunicação. O MABI foi formado por ex-alunos do NEIMFA, tratando-se de um movimento juvenil cujos 

integrantes buscam protestar contra a criminalização dos problemas sociais do bairro através da música. O 

projeto Coque Vive, por sua vez, refere-se a uma experiência de extensão realizada em 2006 com apoio do 

Ministério da Educação (MEC), do Ministério da Cultura (MinC) e da Pró-Rreitoria de Extensão da 

Universidade Federal de Pernambuco (PROEXT-UFPE). 
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de grupos minoritários, que se consideram parte de uma comunidade bem 

organizada com tradições estabelecidas (...), que define o membro como 

alguém que se deve orgulhar de sua doença e não buscar melhora. De 

qualquer forma, que o grupo estigmatizado esteja ou não estabelecido, é, em 

grande parte, em relação a esse grupo-de-iguais que é possível discutir a 

história natural e a carreira moral do indivíduo estigmatizado (GOFFMAN, 

2008, p.48). 

 

No limite, o estigma pode contribuir para a ruptura do vínculo social e o aumento 

dos processos de exclusão, já que um sujeito estigmatizado não é reconhecido como uma 

pessoa em plenitude, sendo apreendida como uma pessoa desacreditada e diminuída. Essa 

situação propicia processos específicos de deterioração de sua identidade pessoal e coletiva
12

. 

Os moradores da comunidade do Coque têm sofrido, no decorrer das últimas 

décadas, um estreitamento de suas identidades articuladas sob o signo estrito da violência e da 

marginalidade. A associação entre o Coque e a violência conheceu um percurso singular de 

longa duração, remontando às primeiras ocupações (mocambos) vividas na área no início do 

século XX, e passando, nas décadas de 1960/70, pela figura do bandido social, cujo emblema 

paradigmático foi incorporado pelo Galeguinho do Coque
13

. Na atualidade, a associação entre 

a comunidade do Coque e a violência é replicada pela visibilidade midiática fornecida pelas 

mortes e roubos, praticados por adolescentes e jovens, motivados comumente pelas disputas 

em torno do tráfico de drogas (ALBUQUERQUE, 2009).  

Desse modo, da mesma forma que em outras favelas do país, a substantivação 

pela violência passou a produzir uma diferenciação entre bairros que sofrem com a violência e 

bairros que são violentos. Desde o seu surgimento, a comunidade do Coque foi 

gradativamente sofrendo essa redução, gerando uma espécie de suspeita sobre os moradores 

locais e propagando imagens extremamente negativas sobre o bairro. Se inicialmente o bairro 

                                                             
12 Uma vertente importante para se compreender a manipulação do estigma é o que Goffman chamou de 

visibilidade. Contudo, a visibilidade não se reduz ao fato de ver ou enxergar, mas sim, “a capacidade 

decodificadora da audiência” (Goffman, 2008, p.61). Em outras palavras, a visibilidade de um estigma está 

diretamente relacionada às referências de “normalidade” que possuem os sujeitos julgadores e às diversas 

situações que podem favorecer ou inibir o estigma em que são expostos os “estigmatizados”, como também do 

grau de instrução do julgador e da intensidade das relações estabelecidas entre os sujeitos.  Essa manipulação, 

segundo o autor, pode ser feita através de várias estratégias como, por exemplo, o controle de informações 

sociais sobre os indivíduos, que se opõem “a sentimentos e estados de espíritos momentâneos”. Neste ponto, a 

mídia tem sido um componente importante na estigmatização da comunidade do Coque e, por conseguinte, de 

seus moradores. 
13

 Apesar de não ter nascido no Coque, o Galeguinho morou por quatro anos na comunidade (em 1971) até ser 

preso, foi acusado na época de homicídios e roubos. Nos jornais, como era comum, as notícias constituíam quase 

que folhetins com as façanhas do criminoso, nas quais o Coque passou a ser visto como refúgio de bandidos. A 

identidade criminosa do Galeguinho expandiu-se, pouco a pouco, para o conjunto dos moradores do bairro. 
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representava o problema da pobreza “encravada” no meio da cidade, atualmente a alta 

visibilidade da violência (sobretudo da violência juvenil) tornou o Coque um problema 

governamental. Desse modo,  

 

o Coque tornou-se uma persona non grata não pelos seus problemas sociais 

básicos com que sofrem seus moradores, mas pela violência na qual foi 

envolvido, que pode representar uma ameaça ao restante da cidade. Apesar 

de seus habitantes viverem problemas graves de saneamento, moradia, meio-

ambiente, educação e saúde, a cidade se alarma com a violência do bairro, 

não questiona suas origens, mas legitima o discurso de que na Ilha de Joana 

Bezerra só há bandidos. Essa imagem foi se construindo a partir de casos 

policiais famosos, envolvendo assassinatos, brigas e tráfico de drogas; tudo 

isso aliado à ignorância das classes mais ricas sobre a situação dos mais 

pobres, principalmente dos jovens pobres (VALE NETO, 2007, p. 18) 

  

A violência juvenil, praticada e sofrida pelos jovens da comunidade, se instituiu 

no imaginário social local, consolidando estigmas já existentes sobre o Coque. Os jovens 

caíram na armadilha perversa plantada pela própria midiatização dos problemas sociais. 

Assim, “fossem ou não violentos, os moradores do Coque seriam assim estigmatizados” 

(VALE NETO, 2007, p. 19). Nesse contexto, os discursos veiculados nos grandes meios de 

comunicação contribuem para alimentar a ‘má fama’ do bairro. A violência acabou por se 

tornar a única visibilidade possível, mediante práticas discursivas que tentam explicitar os 

problemas vividos no Coque.  

O estudo realizado por Morais (2009), com base no livro “Coque Vive: 

Notícias”
14

, por exemplo, evidencia os critérios que transformam determinados 

acontecimentos, vividos pela comunidade do Coque, em notícias midiáticas. A autora 

evidencia ainda o tipo de enquadramento e a qualidade textual fornecida que materializam os 

“valores notícias” (centralmente os valores notícias morte, conflitos e infrações) que ordenam 

o processo da comunicação sobre o bairro. Mas o que mais chama a atenção é o modo de 

construção das notícias a partir das estratégias de simplificação, amplificação e 

personalização (ver Quadro 03). 

 

                                                             
14

 O livro é o resultado da clipagem de cerca de 1.400 notícias veiculadas no jornal impresso Diário de 

Pernambuco sobre a comunidade do Coque, entre os anos de 1970 e 2007. Deste total, 146 delas foram elencadas 

por temas mais recorrentes associados à comunidade, como a luta pela terra, a violência, suas relações com 

poder público, tráfico de drogas, entre outras.  
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Quadro 03: Resumo de valores-notícia e qualidades textuais 

 

Valores notícia Enquadramentos Qualidade do texto 

Simplificação – 86% 

Consonância – 80,7% 

Conflito – 38% 

Personalização – 20% 

Morte – 15% 

Amplificação – 13,3% 

Relevância – 11,1% 

Infração – 11% 

Individualizado – 50% 

Poder Público –  22% 

Moradores – 10% 

Conceitual – 6% 

Polícia – 5% 

Sociedade Civil – 4,3% 

Órgão de pesquisa – 0,7% 

Jornalista – 2% 

Factual – 45% 

Contextual – 45% 

Avaliativo – 5% 

Contextual Explicativo – 5% 

 

Fonte: Morais (2009) 

 

Morais (2009) explicita que um dos maiores problemas encontrados, no material 

analisado, é justamente o excesso de simplificação e a consonância dos fatos noticiados. Ou 

seja, as matérias, comumente, não contextualizam a situação da comunidade do Coque. O 

foco em conflitos também merece destaque. O razoável número de notícias vinculando a 

favela a mortes e agressões nesta pesquisa (conflito – 38%, morte – 15%, infração – 11%), 

demonstra a importância desses valores-notícia. No mesmo sentido, o alto número de notícias 

de cunho “assistencial” promovidas pelo Estado, pouco contribuem para a visibilidade 

positiva da comunidade, visto que não promovem um diálogo mais consistente acerca das 

reais necessidades dos moradores. Os dados analisados demonstram que a construção da 

imagem midiática do Coque é predominantemente pautada em cima da pobreza e da 

violência.  

  Em geral, as imagens veiculadas contribuem para reforçar uma visão 

estigmatizada sobre os moradores. Através das notícias analisadas sobre o Coque, percebe-se 

que, de um lado, apresenta-se, reiteradamente, a relação entre a vida na comunidade e as 

situações de violência, do outro, os moradores são apresentados como sujeitos vulneráveis, 

cujas possibilidades de inserção cidadã são a “ajuda” pelos agentes governamentais ou pelas 

ONGs que atuam na área (MORAIS, 2009). Os moradores da comunidade são colocados 

como os “outros” que vivem em uma realidade tão distinta e disforme que é praticamente 
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impossível encontrar o relato de alguma situação que consiga ligar suas experiências de vida 

aos outros grupos sociais da cidade. Isso é importante por que 

 

a forma como os moradores vêem seu pertencimento à comunidade (como 

uma coisa boa ou ruim), afeta a forma como irão responder em nome dela. A 

memória e a identidade dão aos indivíduos sentimentos de coesão, de 

consistência e pertencimento – é através desses valores que grupos sociais 

defendem seus direitos coletivos, aprendem a falar por si sós.  É por meio 

desses sentimentos que os indivíduos podem se fortalecer, pois vêem valor 

em sua comunidade, vêem tradições e referências positivas que justificam a 

luta pela sua sobrevivência, seu reconhecimento e existência. Se os 

moradores têm apenas referenciais de precariedade e violência sobre o lugar 

onde vivem e sobre si mesmos, é claro que isso afetará suas auto-estimas e a 

forma como se resignam aos seus próprios destinos individuais e coletivos.  

Não se trata de negar através da comunicação as dificuldades sociais que os 

grupos mais frágeis economicamente, como o Coque, enfrentam.  Contudo, 

deve-se encontrar uma forma de olhar para essas comunidades de uma 

maneira que lhes fortaleça e não as isole, promovendo a aproximação de 

outras camadas da população e interconexão entre os diferentes 

componentes do tecido social (MORAIS, 2009, p. 81).  

 

O projeto “Coque Vive” e a construção de imagens alternativas 

 

É na busca de imagens alternativas à descrição midiática da vida dos sujeitos da 

comunidade do Coque que se localiza a origem da “Rede Coque Vive”. A rede é constituída 

por duas organizações comunitárias, o NEIMFA e o MABI, e um grupo extensionista da 

Universidade Federal de Pernambuco. Inicialmente, a rede tinha uma conotação mais 

metafórica, já que se tratava de um projeto extensionista interinstitucional, criado no ano de 

dois mil e cinco.  

A ação extensionista sistematizada no Projeto Coque Vive tinha como objetivo 

transformar a realidade local a partir do estabelecimento de relações positivas dentro da 

comunidade, problematizando as representações sociais do Coque por meio de exposições, 

apresentações artísticas, produções de mídia, seminários (FERRAZ; FERNANDES; SENNA, 

2009). O projeto foi criado no ano de dois mil e seis, sendo apoiado pelos Ministérios da 

Educação e Cultura através da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de 

Pernambuco (PROEXT-UFPE). A intenção mais ampla consistia em fortalecer a identidade 

social, cultural e política dos moradores, sobretudo dos jovens, em detrimento ao forte 

estigma de violência que recai sobre os mesmos.  
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Para isso, foram articulados dois eixos de intervenção. De um lado, a criação de 

estratégias de comunicação alternativas produzidas pelos próprios jovens da comunidade, 

através de jornais comunitários, fanzines, fotos, blogs, entre outros. Por outro lado, a 

produção de conteúdos e ações que buscavam dar uma visibilidade mais positiva ao Coque. 

Esses dois eixos se materializaram de início na confecção de um jornal com matérias sobre o 

Coque (ver Quadro 04), construídas, simultaneamente, pelos estudantes do curso de 

Comunicação da UFPE (integrantes da disciplina Jornal Laboratório) e pelos jovens atendidos 

pelo projeto na comunidade. A proposta do Jornal Coque era produzir uma mídia sobre o 

Coque que revelasse um novo olhar, “disposto a enxergar mais os problemas sociais do bairro 

e sem que o estigma da violência significasse pré-conceitos sobre a apuração e a produção do 

impresso” (VALE NETO, 2007, p. 26). Com isso, o projeto evidenciou duas possibilidades: o 

contato direto e experiencial com o “outro” que aparece comumente, nas mídias massivas, 

como “objeto” do discurso pelos estudantes do curso de jornalismo da UFPE, permitindo 

pautar novas representações e concepções sobre a periferia; e a oportunidade efetiva dos 

próprios jovens moradores do Coque assumir o lugar de sujeitos no discurso em torno deles, 

na produção de mídias alternativas.  

Entretanto, após a confecção do jornal, o grupo entendeu que somente o jornal 

não seria suficiente para transformar as imagens negativas sobre o bairro. Além disso, havia 

uma desconfiança por parte dos jovens do Coque em relação a uma postura muito comum em 

projetos sociais em que se procura instrumentalizar as comunidades, utilizando-as para 

realizar seus trabalhos e pesquisas, sem oferecer um retorno efetivo para os próprios 

moradores. Esse fato, discutido aos formuladores do projeto, gerou a decisão que a ação, 

independentemente dos editais e procedimentos administrativos da Universidade, deveria 

continuar a partir da necessidade de que os próprios moradores tinham de elaborar suas 

próprias versões sobre o lugar em que moram.  

A ideia foi acatada pelos gestores que viam a possibilidade de uma outra maneira 

de formação profissional e, sobretudo, humana, diferente daquela praticada formalmente nos 

muros da Universidade. Desde então, com ou sem financiamento e apoios institucionais, o 
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grupo formalizou a chamada “Rede Coque Vive”, aglutinando estudantes da Universidade e 

os jovens integrantes de duas organizações parceiras do projeto inicial
15

. 

 

Quadro 04: Manchetes do Jornal Coque 

 

Retratos da Juventude 

Em meio às fronteiras invisíveis 

Através do espelho 

De educação e vidas 

A educação informal como saída 

Participar, uma condição necessária! 

As meninas-mães do Coque 

Aposta nas exceções 

Papel, cor e cidadania 

Em busca da dignidade 

Rock para mudar o Coque 

Coque é rock 

Uma transformação cantada 

Capim, palha de côco e candeeiro 

História de união 

A memória da maré 

Lei favorece, mas não soluciona problemas 

Violência simbólica: um problema do Coque 

As maiores vítimas da violência no Coque 

O Galeguinho que fez a fama do Coque 

Exigimos o respeito da polícia! “Hoje não tem 

novela!” 

Ampliando o movimento 

Uma visita ao Coque 

Cabe mais um? 

O esconderijo chamado Coque 

Potencial desperdiçado 

Falta de saneamento básico: a grande vilã 

Saudades do mangue limpo 

Educação ambiental conscientiza jovens 

Moradores vivem sob o medo da expulsão 

O Coque para quem vive no Coque 

Permanência garantida por lei 

 

Fonte: Vale Neto (2007). 

 

Como resultados concretos da atuação da “Rede Coque Vive”, no tecido social 

local, têm-se a instalação da Biblioteca Popular do Coque
16

 e da Estação Digital de Difusão 

de Conteúdos Coque Vive
17

. A Biblioteca e a Estação Digital são lugares nos quais se 

realizam cursos de formação e oficinas para o manuseio técnico-expressivo das mídias. Além 

                                                             
15 Vale ressaltar que, em algumas de suas ações, a “Rede Coque Vive” também tem contado com outros 

parceiros, entre eles a ONG Auçuba, o Observatório de Favelas e a Faculdade Latinoamericana de Ciências 

Sociais (FLACSO). 
16 Com mais de três mil títulos, a Biblioteca desenvolve atividades de estímulo à leitura e abriga o Cine Coque 

Vive, um cineclube popular. 
17

  Espaço de produção de conteúdos, a partir da disponibilização aos jovens do bairro de um estúdio para 

gravação de músicas e de equipamentos para realizações de audiovisual e fotografia digital. 
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disso, nos últimos anos, as ações formativas da “Rede Coque Vive” também têm sido 

orientadas para a difusão, no bairro, dos conteúdos e estratégias elaboradas pelos jovens na 

forma de circuitos culturais que ocorrem, principalmente, nas escolas públicas municipais e 

estaduais, bem como em plataformas colaborativas na Internet, através do portal 

www.coquevive.org, contribuindo efetivamente para novas abordagens nos grandes veículos 

de comunicação locais
18

 (SILVA et al., 2008). 

Como assinalado, tanto o projeto quanto a rede propriamente dita, articulam, junto 

com a Universidade, dois atores centrais: o NEIMFA e o MABI. Essas duas organizações são 

atores ativos na gestão e realização das ações projetadas acolhendo as atividades formativas 

da rede e articulando os jovens da comunidade. Assim, o MABI contribui com a realização do 

Cine Coque, através da projeção de filmes produzidos pelos jovens, no Coque e em outras 

comunidades e instituições parceiras. No NEIMFA, por sua vez, está sediada a Estação 

Digital que abriga uma ilha de edição e um estúdio que visam publicizar os conteúdos 

produzidos.  

NEIMFA: o desabrochar de uma flor de lótus 

 

O NEIMFA atua na área de formação de valores humanos e educação integral. 

Atende cerca de 300 famílias no Coque com ações voltadas a todas as faixas etárias, são elas: 

Formação em Valores Humanos e Cultura de Paz, com encontros semanais, com 

aproximadamente 200 pessoas de várias idades; Formação de Educadores Holísticos, com 

duração de 05 anos para jovens da comunidade, preparando-os, inclusive, para o ingresso na 

Universidade; Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário; Assistência a 

Gestantes e uma Oficina Artesanal de Reciclagem de Papel
19

. A organização foi criada em 

1986 quando um professor da antiga Escola Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), Xerxes 

Luna, passou a visitar a comunidade com o objetivo de prestar assistência às famílias que 

tinham jovens internados na FUNDAC.  

                                                             
18

 A título de exemplo, a TV Jornal, filiada da SBT, 2ª maior emissora do País, produziu a série de reportagens 

intitulada “Coque: Um Novo Olhar”, com contribuição de estudantes de jornalismo ligados ao Coque Vive. 

Com a série, a emissora venceu um dos mais importantes prêmios estaduais de jornalismo, o Prêmio Cristina 

Tavares, na categoria Telejornalismo. 
19

 A Oficina articula jovens da comunidade que produzem, fundamentados em princípios de economia solidária, 

cadernos, caixas, entre outros produtos artísticos, oriundos de material reciclado. 

http://www.coquevive.org/
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Nesse momento, uma moradora do bairro, Paulina Santana, ao perceber o 

crescimento das visitas, ofereceu um espaço em sua casa para que o professor pudesse, além 

das visitas, realizarem reuniões conjuntas com os moradores. O trabalho se expandiu, 

passando a articular outras pessoas, sobretudo alunos, ex-alunos e amigos do professor 

Xerxes. Assim, no ano de 1994, a experiência foi institucionalizada com a criação do Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA)
20

. O aumento da violência 

dentro do bairro, no final dessa mesma década, levou a organização a estreitar seus vínculos 

com os jovens, criando projetos e ações específicas para esse segmento. A ideia era aprender a 

falar a “língua da viração”, saber compreender o desejo dos jovens. Entendia-se que apenas se 

vinculando com os valores juvenis seria possível potencializar ações formativas na 

comunidade (VALE NETO, 2007). 

O desafio, nesse momento, era desenvolver uma prática formativa capaz de “fazer 

brotar uma percepção que pudesse compreender as limitações e desejos do outro para alcançar 

quais seriam as suas necessidades mais verdadeiras”. (VALE NETO, 2007, p.13). Dois 

projetos destacaram-se como respostas concretas. O primeiro deles foi denominado Curso de 

Formação de Educadores Holísticos voltado para adolescentes, com idades entre doze e treze 

anos, que durante cinco anos participam de um complexo processo formativo que culmina 

com sua inserção na universidade. O segundo projeto era o Curso de Formação de Agentes de 

Desenvolvimento Comunitário voltado para jovens, com idade entre dezesseis e dezoito anos. 

O curso de dois anos direcionado à formação de novas lideranças comunitárias, mediante 

planejamento e desenvolvimento de mobilizações políticas e culturais no tecido social da 

localidade.  

Com a formalização da “Rede Coque Vive”, esse segundo curso foi reorganizado, 

passando a funcionar como um Curso de Formação de Agentes de Comunicação Solidária, 

aglutinando as demandas dos próprios jovens, preocupados com a imagem negativa do bairro 

veiculada nos jornais e emissoras de televisão do Estado, em investir na construção das suas 

próprias representações sociais. Os jovens integrantes do curso pretendiam colaborar para 

reconstruir a imagem do Coque a partir do uso de mídias alternativas. Com isso, a “Rede 

Coque Vive” elaborou um dispositivo formativo com o intuito de apoiar e capacitar os jovens 

                                                             
20

 Do ponto de vista administrativo, a instituição se organiza em cinco núcleos específicos: Núcleo de Direitos 

Humanos e Cultura de Paz, Núcleo de Articulação Comunitária; Núcleo de Educação e Cidadania; Núcleo de 

Arte e Cultura e Núcleo de Gênero e Cidadania. Os diretores de cada Núcleo formam o Conselho-Gestor.  



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
24 

 
para produção e difusão, por meio dos discursos das mídias, de distintas abordagens sobre a 

comunidade. Mais especificamente, visou produzir textos e operar com recursos multimídia, 

fornecendo conhecimentos e práticas em comunicação social. 

 

MABI: por um outro Coque 

 

É importante lembrar que o MABI (Movimento Arrebentando Barreiras 

Invisíveis) tem como alguns de seus atuantes ex-alunos de cursos oferecidos pelo NEIMFA, 

principalmente do curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário, como 

Procópio, Sérgio, Rato, Ferreira, dentre outros. Desse modo, pode-se dizer “que a formação 

crítica que compartilharam junto à instituição durante o curso potencializou sua motivação a 

engajar-se positivamente em alguma ação propositiva no bairro” (VALE NETO, 2007, p. 38).  

O MABI configura-se de um movimento juvenil
21

, no qual os integrantes buscam 

construir discursos sobre o bairro, protestando contra a sua estigmatização e criminalização. 

As origens do grupo remontam ao ano 2000, com a formação da banda de rock Bastardos 

Infames, cujas letras retratavam a comunidade e protestavam contra as desigualdades sociais. 

Com a dissolução da banda, outros grupos começaram a surgir e, mesmo com as diferenças 

entre eles, articularam-se criando para si a identidade coletiva Movimento Arrebentado 

Barreiras Invisíveis (MABI)
22

.  

A ideia compartilhada era a de derrubar os muros invisíveis através da arte e 

mostrar outra cara do Coque. Nesse sentido, Carol Senna
23

 junto com Guilherme Gatis
24

 

conduziram a proposta da produção do jornal com o apoio dos jovens do MABI, com o intuito 

de alguma transformação social a partir da música. Reconhecendo que o “capital cultural” já 

havia transformado a “cara” de outras comunidades no Recife, como o Alto José do Pinho, o 

grupo passou a investir concretamente na cultura e na arte como veículos de transformação 

social. 

                                                             
21

 São jovens, em sua quase totalidade, rapazes com a faixa etária de 17 a 29 anos, cuja escolaridade varia entre o 

ensino superior e o médio completo e incompleto. 
22

 Composto por várias bandas, o movimento foi responsável pela organização de três edições de um evento 

musical de médio porte na comunidade, chamado Coque em Rock, e, posteriormente, pela organização do Cinzas 

do Rock, show que acontece anualmente nas quartas-feiras de cinzas.   
23

 Integrante do Projeto Coque Vive. 
24

 Estudante de jornalismo e estagiário do caderno de cultura da Folha de Pernambuco. 



 

A Condição Humana: olhares da espiritualidade, educação, saúde e tecnologia. 

ISBN: 978-85-65430-11-1 – Instituto de Formação Humana 
25 

 
Desta maneira, propuseram um projeto que foi aprovado pelo Sistema de 

Incentivo a Cultura da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (SIC Municipal), sob o 

nome CD coletânea Coque: Arrebentando Muros Invisíveis. Contudo, a aprovação do projeto 

no SIC Municipal significava apenas conquistar uma autorização para obter o patrocínio com 

empresas que se encontrariam livres de pagar a quantia referente em impostos para a 

Prefeitura. Infelizmente, a própria inexperiência do grupo em captar recursos encontrou o 

desinteresse da classe empresarial e, por conseqüência, não se conseguiu a verba necessária 

para a gravação do CD. Por essa razão, o MABI passou a abrir novas frentes de mobilização, 

intensificando o contato com outros movimentos culturais e políticos da cidade. 

Simultaneamente, Irandir Lima
25

 e Rodrigo Edo
26

 instigaram o movimento a se organizar para 

conseguir uma sede própria, cadastro de pessoa jurídica, entre outras questões. Nesse 

momento, uma série de conexões foi criada, dentre as quais se destaca a parceria com a Igreja 

de São Francisco de Assis
27

. 

Portanto, apesar de possuírem lógicas institucionais e atividades distintas, 

percebe-se que os integrantes da “Rede Coque Vive” (NEIMFA, MABI e UFPE) 

compartilham uma compreensão comum quanto aos problemas vivenciados pela comunidade, 

bem como a potencialidade de ações formativas ancoradas em processos comunicacionais 

críticos, produzindo uma perspectiva singular a respeito das formas de lidar com os 

segmentos juvenis na localidade.  

 

Considerações finais 

 

A investigação questionou de que forma os atores da “Rede Coque Vive” lidam 

com os desafios da formação dos jovens em um contexto de estigmatização social. A 

justificativa para esse tipo de investigação ancorou-se na percepção de que, com o pretexto de 

retratar a situação de violência vivida e praticada pelos jovens da comunidade do Coque, os 

                                                             
25

 Integrante do MABI. 
26

 Integrante do MABI. 
27

 A Igreja possui uma história sui generis. Em contraposição, na época, à Arquidiocese de Recife e Olinda, a 

pequena igrejinha encontrava-se em sintonia com a Teologia da Libertação. A Igreja e o MABI também 

possuíam uma história trançada, visto que Frei Aloísio Fragoso, o pároco, encontra-se muito próximo da família 

de Rodrigo Edo, que, por sua vez, articulava boa parte dos posicionamentos políticos do MABI. Tanto a Igreja 

quanto o movimento desejavam, sem dúvida, arrebentar as barreiras invisíveis da injustiça e da miséria na 

comunidade do Coque. 
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meios de comunicação massivos vêm contribuindo para um processo de estigmatização dos 

moradores dessa localidade. A mídia e os seus processos de linguagem têm sido um vetor 

determinante na reiteração e consolidação do que é possível ou não de ser visto sobre a vida 

dos jovens do Coque.  

Nesse sentido, as práticas educativas desenvolvidas pelas redes sociais parecem 

desvelar novas formas de ação política e cultural, razão porque optamos por usar esse 

referencial para compreender a lógica formativa de uma rede social concreta: a “Rede Coque 

Vive”. O estudo inseriu-se, portanto, na perspectiva de trabalhos que tratam da problemática 

da juventude desde as formas de articulação e intervenção da sociedade civil. A ideia mais 

geral consistiu em refletir sobre os desafios inerentes ao “governo das juventudes” desde a 

ótica das redes sociais, considerando sua importância na criação de esferas públicas locais 

dotadas de autonomia política e geradora de novas formas de solidariedade.  

Investigamos, então, novos agenciamentos capazes de fomentar a ação coletiva 

juvenil para além dos espaços já consagrados da política governamental institucionalizada, 

privilegiando formas organizativas emergentes capazes de reinventar a esfera pública no atual 

contexto de uma midiatização intensa dos jovens das periferias urbanas. Tratou-se de 

explicitar, justamente, as possibilidades de exercício de outras formas de governo. Para isso, 

buscamos descrever a sinergia criada pela “Rede Coque Vive” enquanto rede social 

constituída por atores diversos movidos por um sonho coletivo de mudança comunitária, que 

se apresentou profundamente relacionado a um processo de transformação subjetiva.  
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