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Dedico esse trabalho à Rede Coque Vive: que 

os muitos e belos frutos gerados possam 

frutificar onde quer que seja, e, é certo, assim 

será. 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

Essa pesquisa abordou uma experiência formativa denominada Rede Coque Vive, uma 

articulação sinérgica formada por três atores coletivos: o NEIMFA (Núcleo Educacional 

Irmãos Menores de Francisco de Assis), associação que atua há 25 anos na comunidade 

do Coque - área central de Recife/PE; o MABI (Movimento Arrebentando Barreiras 

Invisíveis), grupo de jovens moradores da comunidade que busca através da música 

quebrar os estigmas que aprisionam sua comunidade; e o projeto de extensão Coque 

Vive realizado com jovens universitários do curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O foco mais estrito dessa experiência 

consiste em abrir um diálogo na cidade em torno da estigmatização dos sujeitos e dos 

espaços periféricos, problematizando, por um lado, o modo como a mídia produz e 

socializa olhares estereotipados, e, por outro, analisando o potencial da comunicação 

comunitária na construção de outras formas de olhar a vida dos sujeitos dos espaços 

periféricos. Nesse contexto, a finalidade mais ampla desse trabalho consistiu em 

apreender traços da dinâmica formativa vivenciada pelos sujeitos integrantes da Rede 

Coque Vive. Mais especificamente, a ideia era identificar indícios dos processos de 

subjetivação experienciados pelos formadores dessa Rede; processos apreendidos a 

partir da estética da existência delineada no pensamento tardio de Michel Foucault e 

materializada, nesse estudo, através da construção de narrativas de si. Assim, o 

dispositivo teórico-metodológico construído não procurou recompor o passado vivido 

pelos sujeitos da Rede Coque Vive, mas ressaltar as possíveis relações entre narração de 

si e a experiência formativa desencadeada. Os resultados mais amplos indicaram que os 

processos de subjetivação, desencadeados a partir da participação na Rede Coque Vive, 

são incitados fundamentalmente pelo fato de se atuar em grupo; grupo esse constituído 

por atores que se encontram apesar de ocuparem diferentes lugares e papeis sociais. O 

elemento chave do processo parece ser uma experiência radical do encontro. Fato que 

pôde ser observado quando no ato mesmo de narrar as histórias vividas, as identidades 

dos atores parecem se desprender; como se aquilo que é contado/narrado permitisse 

uma troca das lentes, alterando não apenas o modo como se olha para os espaços 

periféricos, mas sobretudo como se olha para si mesmo. A análise das narrativas dos 

atores entrevistados desvelou que, por alguns instantes, as histórias vividas adquirem 

um caráter de universalidade, ou seja, tornam-se capazes de gerar identificação mesmo 

entre aqueles que não participam diretamente da experiência, mas se veem 

sensibilizados, afetados com as ações produzidas e desencadeadas. Foi justamente no 

ato de narrar, em primeira pessoa, essa descoberta que observamos os efeitos e os 

deslocamentos formativos impulsionados pela Rede Coque Vive, o que nos permite 

concluir que os atores se envolvem de forma tão intensa com suas ações e com os 

produtos construídos, nesse âmbito, que passam, na verdade, a produzirem a si mesmos 

nesse processo. Desse modo, as intervenções ético-estéticas da Rede podem repercutir 

ativamente tanto no campo da política quanto no campo das reflexões pedagógicas. 

 

Palavras-chave: Processos de subjetivação, Estética da existência, Rede Coque Vive.



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research discusses a formative experience named Rede Coque Vive – a synergistic 

cooperative network integrated by three collective players: NEIMFA (Núcleo 

Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis), an association that has been 

working for 25 years in Coque, a community located in the central area of Recife, 

capital of Pernambuco; MABI (Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis), a group 

of young inhabitants of Coque that uses the music to try and disrupt the prejudices that 

imprisons their community; and Coque Vive, an outreach project developed by 

Communications students of the Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). This 

study‟s main focus is to promote a sustained discussion about the stigmatization of the 

outskirts and its individuals within the city. It questions the way the media produces and 

shares its biased positions while  analyzing the potential of communication within the 

community to construct different views on the outskirt´s inhabitants. This research 

proposes to comprehend how the members of the Rede Coque Vive experienced the 

construction of their network. In particular, it aimed to perceive signs of the 

subjectification process experienced by the members of this network using Michel 

Foucault‟s existence aesthetic described in his late studies and documented in this 

research through the construction of formative autobiographies as narratives of the self. 

The methodological devices that were used did not intend to rebuild the story of the 

members of the Rede Coque Vive, but rather to emphasize the tight bonds between the 

narration of the self, the first-person narratives and the unleashed formative experience. 

The general results sugest that the process of subjetification, starting from the 

participation in the Rede Coque Vive, are incited fundamentally by the fact they are 

playing in group, a group that is formed by actors that get together even if their places 

anda social roles are so different. The key element in this process seems to be a radical 

encounter experience. A fact that could be observed when in the telling of their real 

stories, the actors seemed to detach themselves from their identities, as if the story that 

is been told would allow a change of the lenses, changing not only the way we look the 

peripherical spaces, but above all the way we look at ourselves. The analysis of the 

storytelling of the interviewed people showed that, for some moments, the stories lived 

by them acquire a universal quality, that is, become capable of creating identification 

even between those who did not get involved directly in the experience, but see 

themselves  touched, affected by the actions produced and triggered. It was exactly in 

the act of narrating this discovery, in first person, that we observed the effects and 

formative rearrangements  motivated by Rede Coque Vive, that allows us to conclude 

that the actors get involved with such intensity with their actions and with the resultant 

products, in this sphere, that they begin to produce themselves in the process. Therefore, 

the ethic and aesthetic interventions of the Rede can reflect actively in the field of 

politics as in the field of pedagogical reflections. 

 

Key-words: Subjectification processes, Existence aesthetics, Rede Coque Vive.
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PREAMBULAÇÕES... 

 

Sobre o que se vê e o que não se vê  

 

O assassino não enxerga, à sua frente, uma pessoa quando vai matar, o policial 

também não enxerga quando espanca, grita, humilha; a senhora branca também não vê, 

quando tem medo daquele preto que passa na rua, que só por ser preto tem 'cara de 

marginal'; nós não enxergamos os 'pivetes', com canivete na mão, como crianças. Quem 

a gente vê, enfim? Os pretos veem os pretos, os brancos, os brancos, a senhora, as 

crianças - somente quando são seus netos. E assim seguimos, vendo aqueles que se 

parecem conosco, aqueles com quem já temos vínculos e estamos vinculados. Como 

viver numa sociedade assim? 

A nossa sociedade cada vez mais se restringe a nichos, comunidades-bolha. As 

pessoas não têm uma perspectiva ampla da cidade, dos diferentes modos de vida e das 

dificuldades enfrentadas em cada espaço. Há uma tendência à privatização da vida: ao 

invés de lutar por uma melhoria dos serviços públicos, busca-se a conquista de 

condições financeiras que deem conta de resolver individualmente as lacunas deixadas 

pelo governo. Assim, os serviços são consumidos privadamente e as pessoas isentam-se 

da busca por uma melhoria para a coletividade. O único espaço público que ainda não 

foi possível privatizar totalmente, a rua, é agora o alvo crucial das demandas por 

“melhoria”. E mais uma vez isso é feito a partir de uma perspectiva privatista: busca-se, 

essencialmente, desafogar o trânsito para que a cidade dê conta do crescente aumento do 

consumo de transportes individuais, ao invés de se repensar nas escolhas subjacentes 

aos nossos processos de circulação nos espaços da cidade.  

Fora o fato de que não se pensa duas vezes a respeito de tirar moradores de baixa 

renda de seus lares para a construção de vias como se a prioridade do “progresso” fosse 

fato evidente. Quando em verdade, progresso vem significando realizar investimentos 

modernizadores de última ponta que apenas uma minoria tem acesso. Assim há algo que 

deveríamos incisivamente perguntar: “é mais importante valorizar vidas, ou defender 

propriedades?” (BOFF, 2009, p. 116). A desumanização surge quando “tememos expor-

nos coração a coração, olho a olho (…) preferimos as propriedades que nos asseguram, 

mas nos afastam dos outros, e assim, das raízes que alimentam nossa humanidade: a 

ternura, a convivialidade, a solidariedade, a com-paixão e o amor” (BOFF, 2009, 

p.136). 
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É assim que vamos perdendo a noção de espaço público, de vida pública, de vida 

em coletividade. Bauman (2009) compreende esse fenômeno de privatização da vida a 

partir do binômio confiança-medo. Ele explica que temos uma necessidade quase 

neurótica por segurança, que impera quando o medo está presente. E esse medo vem 

justamente quando nos tornamos mais sozinhos, quando não podemos mais confiar em 

ninguém. Acontece que, não sendo a segurança mais ofertada a partir de uma confiança 

depositada no outro, buscamos artifícios que nos protejam do perigo que o outro 

representa. Assim, outra das prioridades que ainda exigimos do governo é exatamente a 

segurança pública. Demandamos do Estado que assegure nossa integridade, nossos 

bens, não nos dando conta de que essa opção por uma vida individualista e consumista 

gera tensões sociais inescapáveis, já que será sempre um modo de vida excludente.  

Assim, cercam-se de grades, contratam-se seguranças, anda-se de carro 

blindado, as favelas são invadidas, para uma pretensa pacificação; os traficantes fogem, 

refugiam-se em outros morros, outras gangues assumem o poder. Está muito claro que 

não é pela via da segurança, da polícia, que essa situação vai ser resolvida, pois uma 

resolução desse conflito que tem implicações históricas, sociais, políticas, culturais e 

pedagógicas muito mais profundas. Fica claro que essa situação contém uma 

contradição tácita, pois não há como viver individualmente em sociedade. A solução 

mais óbvia para a insegurança é justamente estar com o outro.  

Nesse sentido, se torna urgente que neguemos a condição de vivermos 

separados, de fazermos das diferenças abismos. Por que essa recusa em se misturar? Até 

quando vamos recusar o que é diferente de nós, a diferença em nós? E quando vamos 

nos dar conta que chegou um momento em que se tornou impossível viver separado, 

fingir que não se vê? Esquecemos que vivemos juntos, que precisamos viver juntos. É 

preciso perceber que o risco de se misturar significa também a possibilidade de 

aprender, de crescer, de transformar, de sair da comodidade que os padrões de 

comportamento oferecem e arriscar a construir coisas diferentes. 

 

Ser louco para sentir o amor profundo 

 

Nesse contexto, Clarice Lispector (1999) tem um texto que faço questão de citar, 

já que ela consegue, como ninguém, tocar nesse tema com grande sensibilidade. Trata-

se de um conto escrito após a leitura de uma notícia de jornal, que relatava a morte cruel 

de um bandido, chamado Mineirinho, que dá nome a seu texto.  
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Clarice (1999) provoca sobre o fato de sermos cúmplices no assassinato de 

Mineirinho, pois “sonsos essenciais” que somos, vivemos tranquilos em nossas casas 

fingindo não ver aquilo que se passa ao nosso redor, fingindo não nos dizer respeito, 

“para que a casa não estremeça”: “para que minha casa funcione, exijo de mim como 

primeiro dever que eu seja sonsa, que eu não exerça a minha revolta e o meu amor, 

guardados”. Entretanto, chega um momento em que a vida chega até nós em forma de 

ventania e derruba as estruturas da nossa casa. O “grão de vida” se irradia de qualquer 

forma, seja através do que há de mais positivo no homem: “a confiança, a esperança, o 

amor”, seja pela “doente coragem de destruição”. Em Mineirinho, isso se rebentou 

como violência, nele, o grão de vida era “amor pisado”, se tornou um punhal. Para 

Clarice, a morte de Mineirinho faz rebentar seu modo de viver, no momento em que ela 

vê “a vida se abrir na sua carne”, ela se dá conta de que ela também estava sendo 

assassinada ali, “porquê eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro”. Quando 

entendemos isso, nós próprios abalamos a estrutura segura de nossas moradias, nos 

tornamos doidos, “como doido compreendo o que é perigoso compreender, e como 

doido é que sinto o amor profundo”, passamos a entender, e “quem entende 

desorganiza”, diz ela.  

Há 800 anos foi também considerando a loucura como outro tipo de sensatez, 

que Francisco de Assis “inflamado de Eros e Phatos, procurou realizar a fraternidade 

onde faltavam as condições 'objetivas' e sensatas, no meio dos pobres e com os pobres” 

(BOFF, 2009, p.148). Nos tempos que passam, será que estamos também dispostos a 

desorganizar? Perder essa 'lucidez' e sermos sensatamente loucos? 

 

Dá-se a ver e dar-a-ver (n)o Coque, que loucura é essa? 

 

No Recife, o visto e o não visto se tornam muito claros quando nos referimos a 

uma das maiores comunidades da capital, o Coque. Localizado numa área central da 

cidade, entre os bairros de Boa Viagem e o centro, diferentemente de muitas outras 

periferias da cidade, é difícil não ver o bairro. Todos que passam pelo viaduto Capitão 

Termudo, que dá acesso a uma das principais avenidas da cidade, Agamenon 

Magalhães, observa lá embaixo, a comunidade. Porém, quando se ouvem os discursos 

que as pessoas fazem sobre a localidade, percebe-se que, na verdade, a despeito de estar 

à mostra, as pessoas efetivamente não veem o lugar, pois quando se reduz um bairro 
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com 40 mil habitantes a um 'reduto de bandidos', fica claro que se trata, sem dúvida, de 

uma visão astuta, uma visão que vendo, de fato, invisibiliza. 

Eu mesma, antes de chegar ao Coque, assim como grande parte dos moradores 

de Recife, já havia passado várias vezes por lá. De cima do viaduto, eu via sempre o pôr 

do sol, e embaixo dele, muitas casinhas, galpões, um descampado como poucos em 

Recife: lugar onde os olhos ainda podem respirar vendo o céu. Era assim que eu me 

relacionava com o Coque. Mas nunca imaginei que um dia eu veria esse mesmo viaduto 

de baixo, entraria pelas ruelas daquele lugar, conheceria moradores de lá... o que 

aconteceu em 2006, momento em que passei a me relacionar com esse espaço de 

maneira diferente, e, tendo feito isso, passei a enxergar a própria cidade de outra forma, 

passei a ter outras reflexões, outras percepções, outras sensibilidades que considero 

muito ricas para me ver enquanto sujeito ético e político da cidade a que pertenço. 

Estamos acostumados a ter rotas bem delimitadas de deslocamento no lugar que 

moramos: da escola/faculdade/trabalho, para casa, de casa para casa de amigos, para o 

centro da cidade, para as praias... Podemos passar uma vida toda frequentando os 

mesmos espaços, percebendo a cidade a partir dos mesmos lugares e das mesmas 

perspectivas. E, isso pode nos levar a ter uma visão bastante limitada dela. Estar 

embaixo do viaduto a partir de um ângulo que eu nunca o havia visto, e poder 

conversar, com um amigo que mora ali perto, sobre as mudanças que foram 

acontecendo ali, sobre como as pessoas moravam ali embaixo, jogavam futebol, e de 

repente, tudo foi retirado para uma obra de duplicação, e o que sobrou foi somente 

concreto, me fez, mais uma vez, pensar em como a busca de progresso que nossa cidade 

persegue traz repercussões que muitas vezes não estamos dispostos a ver. 

Se, por um lado, é muito óbvio que o trânsito da cidade deve melhorar, por 

outro, quando estamos de cima, não vemos quem está embaixo, vivendo, construindo 

uma história naquele local. Permanecemos, no limite, insensíveis ao fato de que, para os 

de baixo, não é indiferente ver seu bairro sendo modificado por demandas externas, 

passando por transformações que só “desenvolvem” aquela cidade que é vista, enquanto 

aquela outra parte dela permanece submersa com suas dificuldades estruturais básicas. 

De fato, perceber os rumos que a política governamental de Recife tem adotando 

é bastante entristecedor, em mim provoca algo de inquietante, que abala as estruturas 

daquilo que me sustenta, é ume ventania e tanto. Se essa política institucional realiza-se 

com o aval de uma parcela da própria população, as coisas ficam ainda mais drásticas, 

pois é uma política que, claramente aliada a grandes oligopólios comerciais, tenta 
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maquiar a cidade, tentando transformá-la numa das “mais modernas e atraentes áreas 

urbanas do país”, criando bolsões de riqueza extrema... 

É o caso do Projeto Bairro Novo Recife e do Shopping Riomar que passando por 

cima das demandas e necessidades das classes populares, literalmente, remove-as dos 

seus lugares de pertencimento. Esse ideal desenvolvimentista é de uma cegueira imensa 

com esse outro que também somos nós. Por isso, as visitas a esses espaços geográficos 

nos fazem ver lugares, também, dentro de nós. Assim, foi que num movimento tão 

simples, quanto o de descer do ônibus e adentrar a comunidade do Coque, passei a 

frequentar um lugar em mim que se inquieta com essa visão incompleta da cidade. 

Acabei conhecendo um lugar interno que é muito sensível a histórias, a parar, sentar e 

ouvir as pessoas contarem de suas vidas, não por exercício cultivado de um olhar 

antropológico, de busca por conhecer cientificamente outros modos de vida, mas por 

um olhar humano mesmo, esse que se identifica com os outros, que chora, que ri junto. 

Claro que nem todos os lugares que conheci foram confortáveis, muitos deles, 

inclusive, foram e continuam sendo muito difíceis de ver, mas nem por isso quero 

deixá-los de lado, parar de frequentá-los. Aprendi, inclusive, que é neles que a gente 

mais cresce. Assim, quando cheguei ao Coque, aprendi a visitar muitos lugares dentro 

de mim, e fui percebendo, que, na verdade, eles são infinitos... pois parece que sempre 

descobrimos outras praças, outros chafarizes, até mesmo outros guetos, dentro de si. 

Por esse motivo, a razão última dessa dissertação é, na verdade, a expressão de 

um desejo, o desejo de fazer um convite: que os que lerem esse trabalho possam realizar 

uma visita junto comigo. Esse convite aponta, não uma proposta para conhecer o Coque 

em si, porque há muitos Coques por esse mundo afora; mas para que, passeando pelas 

veredas infinitas de uma experiência formativa singular, vivida no lado de baixo dos 

viadutos, possamos passear dentro de nós mesmos enquanto sujeitos, simultaneamente, 

éticos e políticos e, por esse via, reconstruir nosso modo próprio de ver a educação 

como formação humana e a nós mesmos como humanos educadores. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Em uma das obras seminais para a instauração de um saber sobre o “pós-

moderno”, Lyotard (1988) diagnostica as mudanças ocorridas no estatuto da ciência no 

novo contexto, da era pós-industrial, quando a natureza mesma da ciência é modificada. 

Na modernidade, ela se fundava em grandes relatos de “emancipação do cidadão”, 

“realização do espírito”. A filosofia exercia, nesse sentido, um papel de metadiscurso de 

legitimação da própria ciência. Com a problematização pós-moderna, os dispositivos 

modernos de justificação da ciência, dispositivo especulativo e dispositivo de 

emancipação, deixam de ser suficientes. As pretensões atemporais e universalizantes 

desse metadiscurso que se baseavam nos conceitos de "razão", "sujeito", "totalidade", 

"verdade" e "progresso" são colocadas todas em xeque. Assim, Lyotard aponta que 

atividade científica deixa de investir na “formação do espírito”, o que era característico 

da tradição “humanístico-liberal” e, no lugar disso, a ciência passa a ser concebida 

como “tecnologia intelectual”, como “valor de troca”. A ciência: 

 
[...] tenderá a assumir a forma que os produtores e os consumidores de 

mercadorias têm com estas últimas, ou seja, a forma valor. O saber é e será 

produzido para ser vendido, e ele é e será consumido para ser valorizado numa 

nova produção: nos dois casos, para ser trocado. Ele deixa de ser para si 

mesmo seu próprio fim; perde o seu "valor de uso". (LYOTARD, 1988, p.5) 

 

Esse diagnóstico, diz Duque-Estrada (2009), carrega o colapso do sujeito como 

aquele de todas as certezas, de todo julgamento, não deixando brechas para qualquer 

possibilidade ética ou política. Porém, a autora garante que a discussão de autores como 

Nietzsche, Foucault e Deleuze relativa ao sujeito não busca 'liquidá-lo', mas 

problematizar o lugar que a tradição lhe concedeu, “ver de que maneira e segundo que 

regras, se formou e funcionou o conceito de homem” (DUQUE-ESTRADA, 2009, p. 

42). Nessa direção, problematizar as pressuposições que sustentam a tradição do 

pensamento significa antes realizar algo que lhe é essencial, ou seja, sua dimensão 

crítica. Isso porque o pensamento clássico a respeito do sujeito tinha a pretensão de falar 

de algum lugar fora da história, falar de um homem que não pertencia a nenhum 

contexto histórico, mas que curiosamente constituía a própria história. Logo, 
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[...] a postulação da transcendentalidade do Homem, bem como da Razão e da 

Consciência, da lógica humanista lhes confere o status de instâncias míticas 

fundacionais que, como tal, não possuem uma 'história', mas querem se 

constituir como uma espécie de reserva moral e espiritual além e acima de 

qualquer determinação política, social, econômica, etc. (DUQUE-ESTRADA, 

2009, p. 43). 

 

Na contramão disso, acreditamos que os desafios éticos e políticos surgidos nos 

séculos XX e XXI demandam, sim, uma reinterpretação do sujeito, mas situando a 

'questão do sujeito' na dimensão direta da experiência, o que significa lançar o homem à 

sua historicidade, finita, e, assim, reestabelecer a relação essencial que o pensamento 

mantém com a vida. Por essa via, deixamos que “o pensamento e a vida se choquem, 

entrem numa tensão criativa”, compreendendo a subjetividade como devir, processo de 

subjetivação que não atende “a nenhuma finalidade preconcebida, pois que elas só se 

processam no acontecer contínuo e aleatório da própria vida” (DUQUE-ESTRADA, 

2009, p.39). Assim, estamos nesse trabalho lidando, diferentemente de Lyotard, com 

uma noção de experiência que apreende a finitude humana (HERMANN, 2010, p. 87) e 

que, ao invés de extinguir o viés ético-político do debate sobre o sujeito, faz com que 

ele adquira “formas mais vigorosas e mais criativas”. Acreditamos ser possível fazer a 

crítica da subjetividade não a partir do lugar de um sujeito/autor fundador de sentido, 

mas, antes, de um sujeito submergido na sua contigencialidade histórica e pulsional. 

 Um sujeito, portanto, apreendido como ser corporificado e construído numa 

multiplicidade de máscaras e papéis. Com isso, ao invés de pensar a relação a si a partir 

de uma interioridade, um domínio ou autonomia abstratamente fundada, parte-se do 

pressuposto de uma não coincidência a si, um constante deslocamento de si que torna 

impossível a fixação de uma identidade doadora de sentido. O que significa pensar a 

educação sem apelar para filosofias da subjetividade nem para os metadiscursos de 

emancipação. Da perspectiva adotada nesse trabalho a resposta ao diagnóstico frente às 

(im)possibilidades da experiência formativa, na atualidade, pode melhor ser apreendida 

a partir das contribuições da estética da existência. Isso porque a estética da existência 

desvela, em um mesmo gesto crítico, o papel da experiência e o lugar do sujeito na 

configuração das linhas de fuga capazes de potencializar formas de vida resistentes aos 

modos hegemônicos de praticar e conceber a educação, uma vez que “mesmo sem uma 

teleologia externa, o homem pode se autodeterminar” (HERMANN, 2010, p. 88).  
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As contribuições de Hermann (2010), nessa direção, apresentam um ponto 

essencial nesse debate que é a relação que a educação tem com a cultura, já que ela deve 

cumprir uma função política de não se render às exigências do mercado restringindo-se 

à formação de competências ou perpetuando as concepções que os sujeitos têm de si às 

identidades fabricadas pela mídia e pelo consumo. Para essa autora, a educação carrega 

um papel de resistência capaz de não deixar morrer as experiências comunicáveis. Na 

esteira dos questionamentos de Walter Benjamin e de Agamben, ela indica que “o risco 

do empobrecimento da experiência é o lado frágil da educação” (HERMAN, 2010, p. 

89). 

Atente-se que o conceito de experiência se torna central para se repensar a 

educação como formação humana, exigindo que se explicitem as abordagens mais 

amplas desse conceito, quando ele é retirado da clausura de uma razão conceitual, uma 

vez que as ciências, em geral, e as ciências humanas, em particular, têm encontrado 

dificuldades para legitimar o uso dessa noção enquanto fonte e base de produção dos 

saberes e conhecimentos. As bases racionalistas da ciência tendem a conceber a 

experiência como mera assistente da razão, devendo ser ordenada, controlada através de 

instrumentos e só sendo validada quando reproduzível
1
. Com raras exceções, essa tem 

sido a forma de tratamento sobre a natureza e o papel da experiência que tem 

prevalecido, inclusive, no campo educacional.  

A ampliação do conceito, entretanto, permite superar a cisão sujeito-objeto, 

reintegrando aquilo que uma concepção epistemologizante havia deixado de lado. Isso é 

importante porque a educação, desde a modernidade, tem estado conectada intimamente 

com o princípio do cultivo da Razão como entendimento. Essa situação converte a 

escola em um espaço estrito de instrução esclarecedora, cuja função seria retirar a 

humanidade da incultura. O problema é que longe de alcançar esses objetivos, esse 

reducionismo da escolarização contribuiu para desestabilizar a própria confiança 

depositada na educação.  

                                                           
1
 É bem verdade que, até os séculos XIX e XX, observam-se alguns esforços para retrabalhar a noção de 

experiência, desvinculando-a das questões estritamente metodológicas. Desde o século XVI, em meio ao 

predomínio do racionalismo, Montaigne figura como transgressor. Em seus Ensaios, ele trouxe 

contribuições significativas ao discurso da experiência (ib., p. 40), embora não acreditasse em uma 

narração unificada, já que a memória não permitiria totalizar toda a história. Era “mais um relato de uma 

vida desordenada do que uma demonstração lógica” (JAY, 2009, p. 39). Sua noção de experiência 

envolve um processo imprevisível de aprendizagem e contradições, já que há limites na condição 

humana, sendo o principal deles, a morte. Assim, ele defende que o papel da filosofia seria se preparar 

para a morte, apesar de ser impossível ter a experiência dela, seria importante aprender a lidar com ela de 

forma serena. 
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Além disso, como lembra Veiga-Neto (1995, p. 11), “o que está em crise não são 

apenas as instituições [sociais e educacionais], mas também, a maneira pela qual 

pensamos o mundo e a própria crise”
2
.O campo educacional tornou-se central para esse 

debate justamente em função do fato da escola ser o dispositivo que materializa a 

construção do sujeito moderno.  

A educação se apresenta, no imaginário do Esclarecimento, como um espaço que 

tem o sujeito e a consciência como elementos centrais, cabendo-lhe mobilizar princípios 

e práticas inspiradas nos valores humanistas como autonomia, progresso e emancipação. 

Nas perspectivas pós-moderna e pós-estruturalista, ao contrário, a educação não objetiva 

a materialização desses princípios, visto que, indo de encontro a qualquer visada 

transcendental, defendem que “tanto a dimensão objetiva do nomos quanto a dimensão 

subjetiva do autos são contingentes” (VEIGA-NETO, 1994, p. 230), obstruindo, por 

essa via, os esquemas explicativos totalizantes a respeito do estatuto do sujeito da 

educação. Essas perspectivas analíticas foram fortemente influenciadas pelo 

pensamento de Michel Foucault, uma referência central nesse trabalho, coloca em 

dúvida a suposição do sujeito soberano. 

Nesse sentido, qual seria então a tarefa da educação enquanto veículo de 

formação humana? Tomaz Tadeu, um dos expoentes da recepção e tradução dessas 

críticas no campo pedagógico brasileiro, responde a essa questão afirmando que, 

sobretudo, não se trata de substituir um fundamento por outro (SILVA, 1994, p. 249). 

Ao invés de fixar novos discursos críticos ou pós-críticos, a tarefa seria antes 

desestabilizar os próprios fundamentos, reconhecendo a instabilidade das múltiplas 

posições em que os sujeitos da educação são colocados pelos diversos dispositivos de 

formação construídos social e historicamente. Nisso residiria a força dessas análises: 

problematizar as tramas de poder-saber nas quais estamos enredados, abrindo novos 

espaços de liberdade. Foi a partir desse quadro analítico geral que o presente trabalho de 

dissertação abordou uma experiência formativa singular: a Rede Coque Vive. Trata-se 

de uma articulação social e educativa formada por três atores coletivos: 

 

                                                           
2
 Esse autor aponta a existência de duas vertentes de reflexão dessa questão. Uma delas busca refundar as 

bases da razão cientifica e explica a crise como uma espécie de desvio. Esse movimento seria análogo ao 

paradoxo do bootstrap: “alguém que pretende se erguer do solo puxando os cordões dos próprios sapatos” 

(VEIGA-NETO, 1995, p. 11). Já a outra vertente radicaliza a crítica, situando-se pelo “lado de fora”, 

buscando compreender o que se passa sem apelar às metanarrativas iluministas. 
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a. o NEIMFA (Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de 

Assis), associação que atua há 25 anos na comunidade do Coque, área 

central de Recife/PE, difundindo práticas voltadas para a propagação de 

uma cultura de paz; 

b. o MABI (Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis), grupo de 

jovens da comunidade que busca através da música quebrar os estigmas 

que aprisionam o bairro; 

c. o projeto Coque Vive realizado por jovens universitários do curso de 

Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. 

 

A Rede se formou, em 2006, através de um projeto de extensão sob a orientação 

da professora Yvana Fechine, do Departamento de Comunicação da UFPE. O projeto 

visava o diálogo com jovens moradores do Coque insatisfeitos com a maneira como a 

mídia aborda o bairro, sempre sob o viés da violência e da criminalidade
3
. Nessa 

direção, a primeira ação do projeto consistiu em produzir um jornal experimental, 

realizado pelos estudantes de jornalismo em conjunto com os jovens da comunidade. 

Em seguida, foram realizadas ações mais específicas que culminaram com a instalação 

de uma biblioteca popular, um estúdio e uma plataforma colaborativa na internet. 

Todas essas intervenções tinham como objetivo mais amplo realizar um diálogo 

permanente na cidade em torno da estigmatização dos sujeitos e dos espaços periféricos. 

Nos últimos anos, várias pesquisas foram realizadas com a finalidade de apreender o 

sentido e o impacto desse projeto (VALE NETO, 2008; SILVA, 2009; SILVA, 2007; 

ALBUQUERQUE, 2009). Contudo, esses estudos focalizam as práticas discursivas em 

torno do Coque e dos seus moradores, discutindo, por um lado, o modo como a mídia 

produz e socializa olhares estereotipados, e, por outro, o potencial da comunicação 

comunitária na construção de outras formas de olhar a vida dos sujeitos da localidade, 

privilegiando o uso de ferramentas analíticas próprias ao campo da comunicação. São 

poucos os trabalhos que se debruçaram, diretamente, sobre a dinâmica formativa 

vivenciada pelos sujeitos integrantes da Rede Coque Vive (AMADOR, 2010; 

PEIXOTO, 2009; VALE NETO, 2007), articulando um debate mais próximo às 

preocupações que atravessam o campo educacional. 

                                                           
3
 “Programas de rádio e TV referem-se, com naturalidade, à „gente perigosa do Coque‟ e, nos jornais 

locais, o bairro já foi apresentado até como a „morada da morte‟”. (PROEXT, 2008). 
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Dessa ótica, a escolha por investigar as experiências formativas no âmbito da 

Rede Coque Vive carrega varias intencionalidades. Em primeiro lugar, porque a Rede 

não apenas configura-se como um espaço de educação não formal (cf. GOHN, 2005), 

mas funciona, ela mesma, como uma rede viva, ou seja, como uma prática social que 

parece abrigar as características de uma experiência geradora de formas de vida 

resistentes aos processos biopolíticos de tomada da vida pelos agentes governamentais 

(cf. FREITAS, 2010). Em segundo lugar, como discute Amador (2010, p. 115), a noção 

mesma de formação humana ocupa um lugar central para os sujeitos da Rede, sendo 

apreendida como um “exercício de presença, vínculo, sonhos compartilhados e 

cuidado”.  

Contudo, o aspecto mais interessante, sendo esse o foco principal de interesse 

que moveu a presente pesquisa, é que os participantes da Rede Coque Vive destacam 

que a formação que eles se propõem efetuar junto aos outros, antes, desencadeia, neles 

próprios, processos de transformação profunda, o que sugere que o modelo de formação 

parece atingir, primeiramente, os sujeitos encarregados de mobilizar a própria Rede. 

Nesse sentido, não buscamos investigar as práticas educativas, as ações ou os 

produtos gerados pelos atores da Rede Coque Vive, menos ainda avaliar seus resultados 

efetivos ou imaginados, mas captar indícios dos movimentos de subjetivação 

experienciados por seus formadores, a partir das chaves analíticas extraídas da estética 

da existência delineadas no pensamento tardio de Michel Foucault. Mais 

especificamente, o objetivo consistiu em, por um lado, contextualizar o uso do conceito 

de experiência como caminho para abordar as concepções de subjetividade e formação 

humana mobilizadas pela Rede Coque Vive, e, por outro lado, captar suas experiências 

formativas, através da construção de autobiografias apreendidas como narrativas de si. 

 Dessa feita, no primeiro capítulo iremos realizar um passeio teórico pelo 

conceito de experiência, partindo da proposição de construção de um estatuto próprio 

para as ciências humanas, realizada por Wilhelm Dilthey, no século XIX, passando pela 

experiência estética em Walter Benjamin e chegando à estética da existência de Michel 

Foucault. Já no segundo capítulo, aprofundaremos na experiência de narrativa de si, 

como chave metodológica realizada na pesquisa para captar as experiências formativas 

vivenciadas pela Rede Coque Vive: partimos de posições teóricas que supõem ser a 

própria narração de si uma experiência de formação, de criação de si. No terceiro 

capítulo, realizamos uma narrativa construída em conjunto com as dos sujeitos 

entrevistados, tecida a partir das chaves conceituais já traçadas na fundamentação 
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teórica: o conceito de estética da existência, a coragem da verdade, a formação ético- 

estético- política de si e a política da amizade.  
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CAPÍTULO I 

A NOÇÃO DE EXPERIÊNCIA COMO UM CAMINHO PARA 

PENSAR A EDUCAÇÃO COMO FORMAÇÃO HUMANA 

 

 

Já no século XIX, Wilhelm Dilthey percebeu que era preciso construir uma 

fundação própria para as ciências humanas, afirmando sua independência em relação às 

bases epistêmicas das ciências naturais. O principal ponto destacado pelo autor para 

justificar a especificidade de uma ciência que pretendesse tratar do homem ancorava-se 

no fato da percepção representativa ser apenas um dos aspectos da vida psíquica, não 

sendo possível isolá-la das funções emocionais e volitivas que não são momentos 

separados de experiência, estando contidas “em cada único estado de consciência” 

(MARKREEL; RODI, 1989, p.7). Nessa direção, Dilthey (1989, p.4) aponta para 

“modos de consciência ignorados pela teoria representativa tradicional da consciência”, 

defendendo um acesso original ao mundo que envolve os afetos e a vontade. 

As análises de Dilthey se distanciam de uma relação com o mundo por meio de 

um 'eu' apreendido, univocamente, pelos seus poderes representativos; um „eu‟ que 

tende a tornar o mundo “uma síntese mental ideal”, cuja realidade é meramente inferida 

na consciência. Para Dilthey, ao contrário, toda relação teórica deriva de uma relação 

experiencial: “nenhum sangue verdadeiro flui nas veias do sujeito conhecedor 

construído por Locke, Hume e Kant, mas em vez disso corre o extrato diluído da razão 

como uma mera atividade do pensamento” (DILTHEY apud MARKREEL; RODI, 

1989, p. 7). O pensamento não pode “'ir atrás‟ da vida”, e ao invés de priorizar uma 

exploração “debaixo da vida”, precisa focar a própria vida. A tarefa do pensamento não 

consiste em “determinar as condições 'a priori' do conhecimento de um modo a-

histórico, mas refletir sobre as pressuposições a trabalho no desenvolvimento histórico 

do conhecimento” (DILTHEY apud MARKREEL; RODI, 1989, p. 8). Nessa 

perspectiva, toda ciência é experiencial, pois o mundo não é um fenômeno da nossa 

representação, já que somos seres que não só representam, mas que desejam e sentem 

também. Dilthey (1989) propõe, então, uma relação dinâmica com o mundo em 

oposição à “relação estática e epistemológica da representação ao objeto”. Enquanto a 

consciência representativa projetaria a partir de um horizonte teórico, atitude própria da 

análise dos objetos apreendidos pelas ciências naturais. Para ele, 
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[...] a percepção reflexiva possui o mundo como um nexo temporal aonde eu 

participo, mas que também está cheio de coisas e pessoas que ativamente 

resistem à minha vontade. A epistemologia tradicional das ciências naturais 

tem tornado nossa relação prática ao mundo parecer derivativa da relação 

teórica e ignora nosso acesso original à realidade através da percepção 

reflexiva (MARKREEL; RODI, 1989, p.29). 

 

A realidade dos “fatos da consciência” implica uma conexão ao nexo-de-vida, 

concretamente, experimentada pelos sujeitos. Pois é através dessa conexão vital que o 

mundo externo é apreendido. Em outros termos, é com base na experiência vivida que 

se pode compreender a vida, inclusive a vida em sociedade. Dessa ótica, o domínio 

próprio das ciências humanas seria a experiência interna, uma vez que os fenômenos 

históricos e culturais não podem ser isolados artificialmente do nexo-da-vida. A 

percepção reflexiva envolve um “sentimento-de-si-mesmo” desvinculado da cisão 

sujeito-objeto (MARKREEL; RODI, 1989, p.26).  

Esse argumento indica que o 'eu', para Dilthey, não é um dado imediato da 

consciência, sendo antes o resultado de um processo de diferenciação em que o nexo-

de-vida da consciência é dividido em dois polos: o 'eu' e o „mundo‟. Por essa razão, “o 

conclusivo 'eu penso' da consciência representativa” precisa estar sempre enraizado em 

um “indeterminado 'eu-penso-sinto-desejo' da percepção reflexiva” (MARKREEL; 

RODI, 1989, p. 29), a partir da qual a autoreflexão desenvolve a operação das ciências 

humanas. A tarefa das ciências humanas seria promover uma consciência mais plena e 

madura da realidade, mediante uma análise crítica dos projetos humanos.  

Com isso, a noção de experiência foi ressignificada enquanto caminho para uma 

superação da cisão sujeito-objeto. Nos termos de Jay (2009, p. 313), trata-se aqui de 

uma concepção de experiência que se beneficia de um diálogo efetivo com a arte 

enquanto um novo impulso capaz de “mover as lições assim aprendidas da vida 

cotidiana de homens e mulheres comuns”. Do que decorre a centralidade da noção de 

experiência para repensar os próprios processos de formação humana, mediante a 

tessitura de linhas de aproximação entre a ética e a estética no ato mesmo de educar. 

 

1.1 Ética e estética como chaves para uma formação mais próxima da vida 
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A tematização da experiência, nessa perspectiva, aponta uma noção de verdade 

reconectada com a dimensão existencial, o que significa dizer que a pergunta pelo 

conhecimento foi “transformada a tal ponto que também possibilita ao sujeito um saber 

necessário para que viva de acordo com o modo como deve viver” (DALBOSCO, 2010, 

p. 85), aproximando ética e epistemologia. Um modo de pensamento que compreende a 

experiência não mais restrita à relação com objetos, o que certamente representa um 

ganho para a reflexão pedagógica contemporânea.  

Nesse contexto, a experiência passa a se referir também ao processo pelo qual o 

sujeito se constitui. Na esteira de Benjamin, trata-se de “reviver a totalidade integrada 

da experiência humana” (JAY, 2009, p. 368), numa sociedade em que fica cada vez 

mais evidente a decadência da capacidade de fazer experiências. No texto Experiência, 

de 1913, Benjamin ironiza o fato do termo experiência, em nossa sociedade, ser cada 

vez mais utilizado como sinônimo de sabedoria adquirida ao longo dos anos, quando de 

fato a experiência se constitui em uma forma sofisticada de condicionamento. 

 
A experiência se transformou no evangelho do filisteu porque ele jamais 

levanta os olhos para as coisas grandes e plenas de sentido; a experiência se 

torna para ele a mensagem da vulgaridade da vida. Ele jamais compreendeu 

que existem outras coisas além da experiência, que existem valores aos quais 

nós servimos e que não se prestam à experiência. [...] Por que então a vida é 

absurda e inconsolável para o filisteu? Porque ele só conhece a experiência, 

nada além dela; porque ele próprio é privado de consolo e espírito. E também 

porque ele só é capaz de manter relação íntima como vulgar, com aquilo que é 

„eternamente-ontem‟. (BENJAMIN, 1984, p. 24). 

 

A concepção benjaminiana de experiência revaloriza também o lugar da criança 

como ser que tem a habilidade de questionar, de criar, enfim, de fazer experiências. 

 

Frente ao seu livro ilustrado a criança [...] vence a parede ilusória da superfície 

e, esgueirando-se entre tapetes e bastidores coloridos, penetra em um palco 

onde o conto de fadas vive [...] A criança mistura-se com os personagens de 

maneira muito mais íntima do que o adulto. O desenrolar e as palavras trocadas 

atingem-na com força inefável, e quando ela se levanta está envolta pela 

nevasca que soprava da leitura (BENJAMIN, 1984, p.78). 
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Benjamin compreende que na experiência os dois componentes da descrição 

kantiana de experiência – a sensibilidade e o entendimento – se desintegram um no 

outro, e o sujeito experimentador que as continha se dissolve na experiência.  

Por isso, a experiência só tem êxito quando o indivíduo incorpora o objeto em si 

mesmo, ou seja, quando este lhe serve como impulsionador de sua autoconsciência. A 

superação do dualismo sujeito/objeto implica, então, sair do âmbito epistemológico para 

o contexto linguístico. O vínculo entre conhecimento e linguagem é tomado como vital 

para restabelecer “as continuidades entre o reino fenomênico e noumênico, a finitude e 

o infinito” (JAY, 2009, p. 372). Sugestivamente, após sua adesão a uma forma 

heterodoxa de marxismo, o próprio pensamento de Benjamin sobre o conceito de 

experiência se enriquece, adquirindo conotações políticas e históricas, incluindo 

explorações em torno da temporalidade, da narrativa, da memória e da tradição. Seu 

ensaio de 1936, O narrador, baseado na obra de Nicolai Leskov, é bastante esclarecedor 

a respeito dessa inflexão em seu pensamento.  

Na esteira de autores como Montaigne, Benjamin ressalta a importância da 

narração como forma de transmissão da sabedoria do passado. O narrador estaria 

situado entre os mestres e sábios, pois é da vida que ele fala. Ele é aquele que sabe dar 

conselhos, “fazer uma sugestão sobre a continuação de uma história que está sendo 

narrada” (BENJAMIN, 1996, p. 200). A narração surge da história oral e a alimenta.  

Nesse processo, cada narrador imprime nela sua marca, “como a mão do oleiro 

na argila do vaso” (BENJAMIN, 1996, p. 205). Por isso, Benjamin lamenta que, na 

atualidade, essa experiência de narração esteja cada vez mais rara. Haveria cada vez 

menos pessoas capazes de narrar, como também de ouvir, pois para que o ouvinte 

assimile a experiência da narração, é necessário um estado de distensão cada vez mais 

raro. Apesar do diagnóstico de crise da experiência narrativa, para Benjamin (1996, p. 

204), ela nunca perde completamente seu valor já que se “assemelha a essas sementes 

de trigo que durante milhares de anos ficaram fechadas hermeticamente nas câmaras das 

pirâmides e que conservam até hoje suas forças germinativas”.  

Contudo, a narrativa não pretende nem salvar, nem representar um passado, 

arrogando-se como faculdade de recuperar retrospectivamente tudo quanto precede o 

presente, como se o passado fosse uma trama única e coerente. Ao contrário, a 

rememoração, inclusa na narrativa, traz junto o esquecimento, desvelando a trama do 

que nos afetou naquilo que foi vivido e agora rememorado. A experiência pressupõe, 

então, uma dimensão narrativa ancorada em uma memória involuntária que abre a 
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possibilidade de se “aceder a um tempo virtual, ontológico” (BARRENECHEA apud 

BESSA, 2006): nem presente, nem passado, mas um entrecruzamento de ambos criando 

um terceiro momento que ultrapassa os dois, que constitui o em-si do acontecimento. 

Por outro lado, a memória característica da sociedade atual é a voluntária, 

ativada pela superexposição às informações, fazendo prevalecer a vivência (Erlebniss), 

ocorrências singulares, de intensidade momentânea, que não geram repercussão ao 

longo do tempo. A vivência não deixa marcas emotivas, por isso não há como recordá-

las involuntariamente. Nunca é demais repetir: “só o que não foi explicita e 

conscientemente experimentado, o que não aconteceu ao sujeito enquanto experiência 

pode vir a ser um componente da memória involuntária”. A experiência, por sua vez, 

 

[...] implica a faculdade de transportar as marcas dos acontecimentos do 

passado às recordações do presente, mas também a de registrar a distância 

temporal entre o agora e antes, reconhecer o inevitável atraso da recordação em 

lugar de subestimá-la e preservar uma relação alegórica, não simbólica entre 

passado e presente (entre presente e futuro potencial) (JAY, 2009, p. 388). 

 

De fato, Benjamin nunca superou a ambivalência de sua obra quanto aos logros 

ou custos que a pobreza de experiência poderia implicar. Em relação à arte, por 

exemplo, se, por um lado, ele lamentava que a própria experiência de distinção entre 

passado e presente estava sendo exterminada, o que impossibilitava “a capacidade do 

objeto de devolver nosso olhar, que ele considerava fundamental para abolir o domínio 

do sujeito sobre o objeto” (JAY, 2009, p. 388). Por outro lado, Benjamin ressaltava as 

consequências positivas da perda da aura enquanto possibilidade de apropriação 

massiva da arte. Ele deixa em suspenso a (im)possibilidade da “sensibilidade ainda 

perceber encantos nas coisas danificadas e corrompidas” (BENJAMIN, 1994, p. 55).  

Sua principal herança, nessa direção, é o flâneur, um sujeito ainda capaz de 

viver a experiência. A questão, contudo é: seria o flâneur capaz de evocar recordações 

que não são unicamente as próprias, abrindo sua percepção e realizando associações 

com a experiência do campo “social-histórico”?  

Mas se é verdade que a pergunta é relevante para o próprio Benjamin (1994, p. 

119) na medida em que, segundo ele, estamos nos tempos da “moeda miúda do atual”, 

onde a devastação é tamanha que só nos resta construir um “novo e positivo conceito de 

barbárie” (BENJAMIN, 1994, p.116), por outro lado a indicação de saídas efetivas para 

essa devastação poder ser melhor vislumbrada percorrendo-se a abordagem radical do 
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pensador francês Michel Foucault. Para esse pensador, a noção da experiência implica 

em uma „dessubjetivação‟, forma extrema de arrancar o sujeito de si mesmo, “um 

momento da vida em que se chega o mais perto da impossibilidade de viver” (JAY, 

2009, p. 446). 

 

1.2 Michel Foucault: educar como forma de vida ético-estético-política 

 

Na esteira de Benjamin e da primeira geração dos frankfurtianos (HONNETH, 

1991), Foucault busca junto a pensadores que não eram propriamente filósofos no 

sentido tradicional do termo, Bataille, Mallarmé, Artaud, Klossowski, Blanchot, uma 

problematização da experiência como forma de se chegar ao limite, ao extremo da 

existência. A noção de experiência limite exibe uma disrupção que contribui para 

suprimir o sujeito unificado da filosofia tradicional. 

 

A experiência para estes escritores não consiste numa narrativa dialética de 

desenvolvimento significativo (Bildung) ou o resultado de uma noção orgânica 

de uma automodelação estética. Tampouco a consideravam uma função 

derivada de estruturas discursivas ou linguísticas prévias à interioridade 

subjetiva ou, o que seria o erro oposto, algo já presente na vida pré-reflexiva, 

captada fenomenologicamente. Em verdade, ela é um campo de força 

dinâmico, de todos estes elementos, nem totalmente dentro, nem totalmente 

fora do Eu: um Eu que nunca é prévio à experiência e se nega a ser reduzido a 

seus modos transcendentais e empíricos (JAY, 2009, p. 452). 

 

Nos anos 1980, a análise foucaultiana da experiência sofre um deslocamento 

radical, reemergindo no âmbito da tematização dos processos de subjetivação. Após 

mais de duas décadas de pesquisa e produção, Foucault declarou que o leimotiv de sua 

obra havia sido o estudo das práticas de subjetivação, definindo seu projeto de 

investigação como uma genealogia da subjetividade ocidental. Para Larrosa (1995, 

p.37), isso significa que Foucault estava querendo evidenciar “como a pessoa humana se 

fabrica no interior de certos aparatos de subjetivação”, mediante práticas sociais 

diversas que, no decorrer do processo histórico, encarnam o entrecruzamento do saber e 

do poder em processos de formação dos indivíduos. A inflexão, entretanto, não se 

limitou a isso.  
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Em seus últimos trabalhos - que reúnem suas aulas conferidas no Collège de 

France – Foucault passou a analisar formas de subjetivação que não mais se restringem 

às práticas de sujeição, retomando genealogicamente o princípio do “cuidado de si”, 

através do entrecruzamento de uma “história da subjetividade” e uma analítica das 

“formas de governamentalidade” (FOUCAULT, 1997, p.110). Nesse momento, ele 

pôde operar suas investigações em torno da própria noção de experiência a partir de 

outra perspectiva: o governo ético de si mesmo. 

O cuidado de si mesmo desponta, na analítica foucaultiana, como um fenômeno 

cultural de conjunto e como um acontecimento no pensamento
4
. Um novo fio que 

permite a Foucault investigar a experiência a partir da problematização das relações em 

que a própria subjetividade é “objeto de cuidado, elemento para reflexão, matéria para 

estilização” (FOUCAULT, 2009, p.32). Foucault vai perceber que toda moral antiga 

estava relacionada a processos complexos de relação a si enquanto práticas delimitadas 

e precisas de constituição de si, apontando uma dinâmica de transformação dos 

indivíduos em sujeitos de suas próprias condutas, mediante exercícios cuja função era 

assegurar “reflexões sobre si”, “decifrações de si por si mesmo” e “transformações que 

se procura efetuar sobre si” (FOUCAULT, 2009, p. 38). Diz Foucault: na Antiguidade 

encontraremos 

 

[...] muito poucas referências ao princípio de um código que definiria a conduta 

conveniente, à necessidade de uma instância encarregada de vigiar sua 

aplicação, à possibilidade de castigos que sancionariam as infrações cometidas. 

Mesmo se a necessidade de respeitar as leis e os costumes é freqüentemente 

sublinhada, o importante está menos no conteúdo da lei e nas suas condições de 

aplicação do que na atitude que faz com que elas sejam respeitadas 

(FOUCAULT, 2009, p. 39). 

 

Por isso mesmo, Foucault passa a focalizar as “artes da existência”, ou seja, as 

práticas pelas quais os indivíduos fazem de suas vidas obras de arte, deslocando, nesse 

percurso, “uma história das problematizações éticas, feita a partir das práticas de si” 

(FOUCAULT, 2009, p.20), dando a ver um “campo de historicidade complexa e rica” 

                                                           
4 O caminho, inicialmente, privilegiado, foi uma analítica do comportamento sexual, cuja finalidade era 

evidenciar que o uso dos prazeres guarda uma relação curiosa com a tematização moral. Assim, Foucault 

estuda a distinção entre a moral cristã e a moral pagã, observando a constância de temas nos textos greco-

romanos e cristãos no que se refere à conduta sexual. O que Foucault desvela, nesses dois âmbitos, é o 

lugar central ocupado pelo principio do cuidado de si.  
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(p. 41). Suas análises se debruçaram sobre as reelaborações dessas formas de relação 

consigo. Ele abordou essa temática, especificamente, no curso Hermenêutica do Sujeito 

(1982), indicando que, a despeito de ter sido relegado pela historiografia filosófica, o 

cuidado de si foi um princípio central na elaboração de nossas experiências subjetivas. 

Segundo Foucault (2006), mesmo que a significação do cuidado de si tenha se 

transformado ao longo da história, esse princípio esteve presente no período histórico 

que vai desde o século V a.C. até os séculos IV – V d.C.  

Assim, os epicuristas falavam da necessidade do homem “ocupar-se com sua 

alma ao longo de sua vida, noite e dia” (FOUCAULT, 2006, p. 29), sem o que a própria 

vida não faria sentido; os cínicos ressaltavam a importância de voltar-se para aquilo que 

“concerne a nós mesmos e para certas regras pelas quais podemos nos conduzir e 

controlar o que fazemos” (FOUCAULT, 2006, p. 12); e, para o ascetismo cristão, o 

cuidado de si transformou-se em uma matriz de inteligibilidade das práticas pastorais. 

Foi apenas em nossa modernidade filosófica, marcada pelo “momento cartesiano” que 

ocorreu a desqualificação epistemológica do cuidado de si.  

Contudo, interessa particularmente a Foucault mostrar como através da 

autoexigência ética o sujeito chega a encarar sua vida como uma manifestação da 

verdade; como as pessoas assumem, existencialmente, suas verdades, através do 

cuidado de si. Ele traça a história das práticas do dizer-viver a verdade: o exame de 

consciência, as correspondências, os diários, os cadernos de anotações, etc. Não se trata, 

é bom que se diga, de realizar uma análise epistemológica dos discursos, pois Foucault 

pretende fazer, antes, um estudo das chamadas formas aletúrgicas, ou seja, dos atos a 

partir dos quais os sujeitos manifestam sua compreensão do verdadeiro. Em outras 

palavras, das formas que os sujeitos assumem ao se constituírem enquanto sujeitos que 

pronunciam uma dada verdade. Logo, não é casual que no último curso no Collège de 

France, A Coragem da verdade, Foucault (2011) centre sua atenção no ato de dizer a 

verdade. Pois essa enunciação implica também em vivê-la.  

Nesse trajeto, Foucault mostra que a “prática de si se apoia [sempre] na presença 

do outro, o outro que escuta, o outro que incentiva a falar e que fala ele próprio” 

(FOUCAULT, 2011, p. 6). Apesar das fortes características de condução espiritual que 

essa ideia carrega, ela surge inicialmente no âmbito da política, configurando-se no 

direito que os cidadãos tinham de tomar a palavra e opinar sobre os assuntos públicos na 

Antiguidade grega. Apesar disso, gradativamente, a coragem de dizer a verdade, a 

parresía, se torna, se não impossível, pelo menos muito perigosa, tanto para a cidade 
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como para os indivíduos. Para a cidade porque, como é a liberdade de qualquer um 

tomar a palavra, não há prerrogativa de que não se fale em interesse próprio, dando uma 

opinião justa e útil para a cidade. Também é perigosa para o indivíduo porque, 

facilmente, ao fazer uso da parresía poderia ter o seu discurso rejeitado, pois poderia 

falar não aquilo que os cidadãos querem ouvir, mas aquilo que é devido falar. 

 

De todos os oradores que se enfrentam, tentam seduzir o povo e se apossar do 

leme, quais são os que serão escutados, quais são os que serão aprovados, 

seguidos e amados? Os que agradam, os que dizem o que o povo deseja, os que 

o lisonjeiam. E os outros, ao contrário, os que dizem ou tentam dizer o que é 

verdadeiro e bom, mas não o agradam, estes não serão ouvidos. Pior, eles 

suscitarão reações negativas, irritarão, encolerizarão (FOUCAULT, 2011, p. 

34). 

 

O perigo da parresía reside, justamente, no fato dela estar vinculada a uma 

diferenciação ética. Diferenciação essa que não ocorre sem um preço a pagar, sem um 

risco tanto no âmbito público, quanto no âmbito privado. A parresía conecta logos e 

ethos, evidenciando as condições de produção das verdades a partir das quais as 

relações de poder se organizam. Por essa razão, Foucault (2011, p. 60) vislumbra 

 

[...] a filosofia como o discurso que nunca coloca a questão da verdade sem se 

interrogar ao mesmo tempo sobre a questão da politéia e sobre a questão do 

ethos, que nunca coloca a questão da politéia sem se interrogar sobre a verdade 

e sobre a diferenciação ética, que nunca coloca a questão do ethos sem se 

interrogar sobre a verdade e a política. 

 

Do ponto de vista mais estrito das questões articuladas por esse trabalho de 

investigação, importa destacar que Foucault demonstra haver uma diferença essencial 

entre a parresía e o mero ato de ensinar saberes específicos. A parresía não visa repassar 

um conhecimento, mas almeja realizar uma transformação necessária ao sujeito para o 

seu aperfeiçoamento ético. Por isso, acrescenta Foucault (2011, p. 24): 

 

Ninguém precisa ser corajoso para ensinar. Ao contrário, quem ensina 

estabelece, ou ao menos espera, ou às vezes deseja estabelecer entre si e aquele 

ou aqueles que o escutam, um vínculo, vínculo esse que é o do saber comum, 
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da herança, da tradição, vínculo que pode ser também o do reconhecimento 

pessoal, ou da amizade.  

 

Assim, enquanto o “dizer a verdade do técnico e do professor une e vincula. O 

dizer a verdade do parresiasta assume os riscos da hostilidade, da guerra, do ódio e da 

morte” (FOUCAULT, 2011, p. 24). Dessa forma, a verdade da parresía não diz respeito 

à tekhné, mas ao ethos. Para tornar mais clara essa diferenciação, Foucault recorre a 

uma experiência que, para ele, encarna a verdade de forma manifesta em sua forma de 

viver: o cinismo.  

No cinismo, Foucault (2011, p. 144) percebe um “dizer-a-verdade ilimitado e 

corajoso, […] que leva sua coragem e sua ousadia até se transformar em intolerável 

insolência”. Os cínicos fazem de seu modo de vida um escândalo da verdade, eles 

rompem com as convenções, os hábitos, os valores da sociedade.  

 
Ele [o cinismo] permite mostrar, em sua nudez irredutível, as únicas coisas 

indispensáveis à vida humana, ou o que constitui sua essência mais elementar, 

mais rudimentar. Nesse sentido, é esse modo de vida que mostra, em sua 

independência, em sua liberdade fundamental, o que é simplesmente e, por 

conseguinte, o que deve ser a vida (FOUCALT, 2011, p. 150). 

 

A verdade dos cínicos se expressa em seu próprio corpo. As doutrinas não eram 

de grande importância para eles, já que a transmissão de seu modo de vida era feita, 

essencialmente, de forma prática, e os textos se resumiam a modelos, relatos, anedotas, 

muitas vezes permeados de ficção
5
. Ao invés de transmitir conhecimentos filosóficos, 

os cínicos se propunham desenvolver uma armadura para a existência. Eles 

consideravam que, mais do que se apropriar de vários saberes, era importante fazer um 

uso prático dos conhecimentos na vida. Com isso, o que é considerado verdadeiro torna-

se totalmente visível, sendo oferecido ao olhar.  

Nesse sentido, a verdadeira vida, diz Foucault é “uma vida que é tal que 

podemos enfrentar à plena luz e se manifestar sem reticência à vista de todos” (Idem, ib. 

p. 195), deixa entrever facilmente seu ethos, consonância entre discurso e ação. Motivo 

pelo qual, eles eram caracterizados como grosseiros, ignorantes, incultos, 

 

                                                           
5
 Por isso, Foucault aponta a dificuldade em delimitar essa doutrina e conhecer a história dessa postura 

filosófica. 
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[...] postados nas esquinas, nas alamedas, nas portas dos templos, estendendo o 

pires, pedindo esmola e se aproveitando da credulidade das crianças, dos 

marinheiros e das pessoas desse tipo, encadeando umas às outras suas 

palhaçadas grosseiras (FOUCAULT, 2011, p. 180). 

 

Recrimina-se o fato deles se oporem às leis, sejam divinas ou humanas e a toda forma 

de tradicionalidade ou de organização social. A coragem cínica da verdade consegue 

“fazer condenar, rejeitar, desprezar, insultar, pelas pessoas a própria manifestação do 

que elas admitem ou pretendem admitir no nível dos princípios”. (FOCAULT, 2011, 

p.205). Logo, 

 

Se retomarmos o problema e o tema do cinismo a partir dessa grande história 

da parresía e do dizer a verdade, podemos dizer então que, enquanto toda 

filosofia vai tender cada vez mais a colocar a questão do dizer-a-verdade nos 

termos das condições sob as quais podemos reconhecer um enunciado como 

verdadeiro, o cinismo é a forma de filosofia que não cessa de colocar a 

questão: qual pode ser a forma de vida que seja tal que pratique o dizer-a-

verdade? 

 

Curiosamente, Foucault encara o cinismo não só como prática filosófica 

particular, mas também como uma atitude também pedagógica, reencontrada em vários 

momentos da história. A questão é que quando a filosofia ocidental institucionalizou as 

condições de acesso à verdade estritamente no método das ciências, ocorreu uma 

negligência quanto à relação entre vida e pensamento. 

 Assim, partindo dos cínicos, Foucault vê a importância de se realizar uma 

história das formas de vida (FOCAULT, 2011, p. 187) que se propõem encarnar uma 

verdade qualquer, tendo em vista as implicações éticas e políticas dessa experiência 

para a sociedade contemporânea. Os cínicos não estariam meramente interessados em 

“ensinar pessoas”, mas em sacudi-las, buscando uma singularização ética cujos efeitos 

podem se fazer sentir no corpo da coletividade. Focando nas formas de vida e nas artes 

da existência, ou seja, nas maneiras de se conduzir, Foucault vislumbra a matriz de 

“uma experiência ética fundamental” (FOCAULT, 2011, p. 253).  

 

Essa prática da verdade caracterizadora da vida cínica não tem por objetivo 

simplesmente dizer e mostrar o que é o mundo em sua verdade. Ela tem por 

objetivo, por objetivo final, mostrar que o mundo só poderá alcançar sua 
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verdade, só poderá se transfigurar e se tornar outro para alcançar o que ele é em 

sua verdade, à custa de uma mudança, de uma alteração completa, a mudança e 

a alteração completa na relação que temos conosco (FOCAULT, 2011, p. 278). 

 

De forma provocativa, Foucault evidencia o quanto essa forma de vida afetaria, 

mais tarde, outras tendências, tanto para movimentos espirituais da Idade Média, como 

para movimentos políticos modernos e até mesmo na arte. Ele chega a sugerir que “a 

revolução no mundo Europeu moderno não foi simplesmente um projeto político, foi 

também uma forma de vida” (FOCAULT, 2011, p. 161), destacando influências do 

cinismo entre os movimentos que vão do niilismo ao anarquismo.  

Mas, por outro lado, Foucault também indica que essas questões já se 

apresentavam como uma preocupação pedagógica vital. No diálogo platônico Laques, 

por exemplo, vemos toda uma discussão que se ocupa da formação dos jovens 

atenienses que indicam uma maneira renovada de encarar os processos formativos. 

 

 

1.3 Educar como um ato de coragem: coragem de amar 

 

Chegamos nesse ponto a uma noção essencial para se repensar a experiência 

educativa como formação humana. No mesmo momento em que trata da parresía, no 

curso A Coragem da Verdade, Foucault aborda a configuração do verdadeiro amor, 

noção essencial tanto na filosofia platônica como na ética grega em geral: um amor que 

não tem nada a dissimular, que não tem nada a esconder, nem do seu parceiro nem de 

ninguém, e que assim pode se manifestar publicamente. Foucault ressalta a centralidade 

dessa noção para tematizar o sentido da verdade, já que o amor e a verdade são dois 

temas que estão intimamente conectados (FOUCAULT, 2011, 194). Porém, ele não 

avança nessa discussão, apesar de reconhecer sua importância ética e política. 

Entretanto, autores como Fimiani (2004) e Ortega (1999; 2001) retomam essas 

breves indicações para apontar novos caminhos de problematização de uma noção de 

educação mais próxima da vida. Para esses autores, o domínio da erótica apreendido nos 

textos tardios de Foucault permite apreender uma reflexão renovada sobre a relação 

pedagógica, desvelando que “a própria prática do Eros e do ethos” coincide com a 

noção de cuidado de si, nesse momento, definida como “a modalidade ética do ato de 

amor” (FIMIANI, 2004, p. 112). Nessa chave interpretativa, o amor ativaria o princípio 

do cuidado de si, contribuindo para a formação ética dos sujeitos. Trata-se de uma 
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tomada de posição importante uma vez que o cuidado de si, nessa percepção, configura-

se ele mesmo como uma escolha ética irredutível. Ou seja, o ato de cuidar de si deriva 

de uma convicção e não de uma obrigação social. Daí, 

 

Foucault falar de "práticas de liberdade", nas quais não se trata de se ver livre 

do poder, mas da liberdade positiva, pública, isto é, a liberdade para constituir 

a própria existência segundo critérios estéticos: a ética do cuidado de si como 

prática de liberdade, ou seja, a "liberdade como condição ontológica da ética" e 

a ética como a "forma refletida que adota a liberdade" (ORTEGA, 2001, p. 

232). 

 

Foucault (2006) aponta, através do cuidado de si, para uma forma de vida em 

que as pessoas fazem de sua existência uma obra de arte, esclarecendo a importância de 

problematizar “qual é a arte a ser utilizada para fazer o que se faz, para ser o que se é?” 

(FOUCAULT, 1982, p. 8). Ao contrário de construir uma identidade, essa arte de si 

trata de se “ser totalmente o contrario de si mesmo” (FOUCAULT,1982, p.8), sendo 

experienciada como “um princípio de agitação”, de “permanente inquietude” 

(FOUCAULT,1982, p. 12). Logo, para Foucault, 

 

a subjetividade aparece como um processo, como uma relação consigo, distante 

da autoconsciência, preferindo falar de um "sujeito-forma" a falar um "sujeito-

substância". Ao afirmar que o sujeito é uma forma, ou que existiu uma vontade 

de forma na Antigüidade, Foucault dirige sua atenção para as práticas de si, ou 

seja, para as diferentes ferramentas que os indivíduos possuíam para constituir 

e rescrever constantemente suas identidades (ORTEGA, 2001, p. 232). 

 

Essa redescrição identitária permanente é apreendida no âmbito de uma 

experiência de amor, pois, como vimos, eros é um efetivo operador de verdade. Logo, o 

cuidado de si articula-se com a parresia. A compreensão é que o “falar francamente [por 

parte do mestre de existência] impulsiona [nos discípulos] modalidades de relações 

„sem forma‟”, ou seja, “o encontro de duas pessoas sem armas, sem palavras 

convencionadas [...], requer um ato singular, pessoal e intransferível, uma 

compenetração de convicções do falante e dos conteúdos do dizer” (FIMIANI, 2004, p. 

123), capaz de despertar uma postura ética. 
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Mais ainda: o amor, vivenciado na relação pedagógico-parresiástica, expande-se 

como amor ao mundo. É por amor que os indivíduos se empenham em uma mudança do 

mundo. A vivência das modalidades eróticas interferindo na política. 

 

 
São principalmente os textos helênicos e romanos, de Epicuro a Sêneca e 

Marco Aurélio, que levam Foucault a entender o amor ao mundo como saber 

de amor, um saber que sabe ao mesmo tempo que ama, um saber que implica o 

si em seu ser mesmo, uma saber que desvia e que não pode ser reconduzido ao 

sistema de saberes-poderes (FIMIANI, 2004, p. 117). 

 

O cuidado de si é articulado pelo prazer de estar juntos, configurando a busca 

por novas formas de subjetividade. Para Fimiani (2004, p. 128), 

 

[...] essa é a razão pela qual a vida filosófica não ocupa as fronteiras exteriores 

da política, mas a penetra e a transforma em sua dimensão mais própria. Pois, 

na análise genealógica do sujeito, é preciso entender por 'dimensão política' 

tudo o que tem um elo com o que nós queremos aceitar, recusar ou mudar em 

nós mesmos, nas coisas no seio das quais estamos situados, no processo que 

nos atravessa e em nosso presente. A política permanece como a tarefa 

permanente da reflexividade da pessoa e é capaz de manter a conexão entre 

filosofia e história por meio da 'visão de mergulho' do trabalho ético sobre si. 

 

Nesses termos, haveria uma potência ética das paixões que poderia ser 

mobilizada para desestabilizar as formas de vida normalizadas. Isso se daria, 

fundamentalmente, através da capacidade de criação e recriação do nosso modo de ser, 

da experimentação de outras formas de ser impulsionada, em grande medida, por nossas 

experiências apaixonadas de amor. Diz o próprio Foucault (1982): 

 

O que é a paixão? É um estado, é algo que te toma de assalto, que se apodera 

de você, que te agarra pelos ombros, que não conhece pausa, que não tem 

origem. Na verdade, não se sabe de onde vem. A paixão simplesmente vem. É 

um estado sempre móvel, mas que não vai em direção a um ponto dado. Há 

momentos fortes e momentos fracos, momentos em que é levada à 

incandescência. Ela flutua. Ela balanceia. É uma espécie de instante instável 

que se persegue por razões obscuras, talvez por inércia. Ela procura, ao limite, 

manter-se e desaparecer. A paixão se dá todas as condições para continuar e, ao 

mesmo tempo, para se destruir a si própria (p.1) 
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Impulsionado pelo amor, o sujeito é incitado ao desprendimento de si, ao 

deslocamento de si em relação a si mesmo. Ratifica Fimiani (2004, p. 120), “a crítica 

socrática do amor que abre ao cuidado comum do mundo é exatamente a capacidade de 

levar constantemente em conta a contingência”.  

Essa compreensão se materializa, no pensamento tardio de Foucault, 

simultaneamente em uma estilística da existência, ver a si mesmo como uma obra de 

arte e em uma política da amizade, uma forma de relação onde prevalece uma mínima 

quantidade de domínio. As duas experiências guardam um potencial transgressivo que 

se manifesta na criação de novas formas de vida, repensando, por essa via, “as formas 

de relacionamento existentes na nossa sociedade, as quais, como observa Foucault, são 

extremamente limitadas e simplificadas” (ORTEGA, 1999, p. 26). Assim, o amor e a 

amizade são apreendidos como campos abertos à “multiplicidade, intensidade, 

experimentação” (ORTEGA, 1999, p. 157) de si e do outro. O amor e a amizade seriam 

formas de recusa ética e política às formas impostas de relacionamento; campos de 

experimentação intensiva de modos de existência não redutíveis aos poderes de 

normalização.  

Assumimos, então, como nossa, a interrogação vital de Foucault: “podemos nos 

dar uma ética das ações e de seus prazeres suscetível de considerar o prazer do outro?” 

(Idem, ib. p.159-160). Ao fazer nossa, essa interrogação, a noção de experiência é 

retomada para superar a tradição política ocidental, uma vez que a perspectiva de uma 

experiência de si, articulada pelos temas do cuidado, da parresía e do amor, recusa “as 

imagens e metáforas tradicionais oferecidas para imaginar o político” (ORTEGA, 2001, 

p. 228). A noção de experiência, assim tematizada, permite delimitar uma alternativa às 

práticas de formação humana na atualidade.  

É justamente a partir desse quadro teórico, rapidamente delineado acima, que 

buscamos apreender a experiência educativa da Rede Coque Vive, apontando 

deslocamentos possíveis na maneira de se pensar os processos de formação humana, 

através das lentes analíticas presentes na ética estetizada do cuidado de si foucaultiana 

para, no limite, traçar a força de resistência que essas lentes apresentam na 

potencialização de práticas formativas, simultaneamente, éticas e políticas. Antes, disso, 

porem, vamos descrever em seguida a construção do dispositivo metodológica que 

orientou e conduziu o processo de investigação que materializou essa dissertação. 
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CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO DE NARRATIVAS DE SI COMO UM DISPOSITIVO 

EXPERIENCIAL DE PESQUISA 

 

 

Partindo de pensadores “intencionalmente periféricos”, que “destroem para o 

bem de sua geração” (RORTY apud VEIGA-NETO, 1995, p. 19), pois não objetivam 

oferecer verdades objetivas, ou construir uma representação do mundo, mas desenvolver 

uma “sabedoria prática”, o trabalho de pesquisa que moveu a construção dessa 

dissertação precisou fazer uso de aportes teóricos específicos, procurando, ao mesmo 

tempo, cultivar a mesma atitude (ethos) problematizada pelos autores estudados.  

Assim, a presente investigação não se fundamentou em um método positivo, 

antes, acolheu uma perspectiva, incorporando simultaneamente um modo de olhar e 

uma “maneira de fazer o suporte das coisas girar pelo deslocamento de quem as 

observa” (FOUCAULT, 2008, p. 160). Mais do que uma fundamentação, na verdade, 

trata-se de uma postura ético-política que não busca universalizar, nem reivindicar 

direito à verdade última naquilo que propõe, como resultado da ação de pesquisar, visto 

que não se buscou uma explicação totalizante dos fenômenos investigados. 

A intenção consistiu, antes, em fazer da própria pesquisa uma experiência. Uma 

experiência formativa para a pesquisadora, uma experiência formativa para aqueles que 

aparecem aqui como os sujeitos-atores da investigação e uma experiência formativa 

para aqueles que almejem ler suas contribuições possíveis, lembrando que uma 

experiência “não é nem verdadeira nem falsa” (JAY, 2009, p.450), é algo diante e 

através da qual se sai mudado, transformado.  

Para dar conta dessa tarefa foi utilizado como dispositivo metodológico, mais 

amplo, a autobiografia entendida como uma „arte formadora da existência‟ (PINEAU, 

2006; NOVOA; FINGER, 2010). Esse dispositivo não buscou recompor o passado 

vivido, mas ressaltar a estreita relação existente entre narração de si, narrativas 

realizadas em primeira pessoa, e as experiências formativas decorrentes. Vale ressaltar, 

no entanto, o uso ampliado que estamos dando à noção de narrativas de si.  

Na verdade, a pesquisa não esteve estritamente ancorada no uso/produção de 

uma escrita capaz de dar conta de toda uma vida. O proposito não consistiu em 

sistematizar um conjunto de autobiografias a respeito dos sujeitos abordados. 
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Em outra direção, mobilizamos a produção de narrativas orais denominadas aqui 

de narrativas de si ou narrativas de formação que foram tratadas no âmbito de uma 

abordagem experiencial (JOSSO, 2002). Dessa ótica, ao incitar e ouvir as narrativas dos 

sujeitos, a pretensão era apenas produzir uma aproximação sensível aos seus processos 

de subjetivação, pois admitimos que as pessoas investem as narrativas de si como 

lugares de debate com elas mesmas (DELORY-MOMBERGER, 2009) e como lugares 

nos quais se transformam no que contam e na medida em que contam. Ou seja, 

compreendemos a narrativa de si como um relato reflexivo contado em dois planos: o 

plano sucessivo dos acontecimentos e o plano intensivo dos afetos produzidos pelos 

próprios acontecimentos que são agenciados no ato mesmo de narrar. 

 
Uma temporalidade que não tem uma forma linear, digamos progressiva, na 

qual os acontecimentos anteriores repercutem sobre os posteriores, mas uma 

forma permanentemente reflexiva na qual são os acontecimentos posteriores, e 

as formas de consciência posteriores, os que repercutem sob os anteriores, em 

um processo constante de ressignificação (LARROSA, 2002, p. 54). 

 

Como Larrosa, citado acima, Pineau (2006, p. 42) afirma que a principal questão 

que move uma narrativa de si é: “o que é a vida?”. Para esse autor, “tentar dizer a sua 

vida” é mesmo uma necessidade antropológica, uma busca vital para “saber-poder-

viver”, gerando “práticas contrabandeadas em relação às práticas disciplinares”, já que 

as narrativas de si integram e articulam uma “expressão espontânea, selvagem” de si 

mesmo. Mas é preciso tomar cuidado: atentar para o fato que não estamos aqui no 

âmbito das narrativas clássicas de formação fundadas na noção de Bildung, uma vez que 

essa forma de narração busca demarcar o processo pelo qual o sujeito alcança e constitui 

uma identidade finalizada (LARROSA, 2002, p. 52), mediante acontecimentos 

encadeados a partir de uma causalidade final, ou seja, uma teleologia. 

A partir de Nietzsche, Larrosa (2002, p. 82) recorda que, na modernidade 

pedagógica, o imperativo de ‘vir a ser o que se é’ está carregado de pressupostos 

ancorados no dispositivo da consciência esclarecida que é preciso desmontar, pois “o 

„sujeito moderno‟ não é outra coisa senão uma ficção, uma fábula, uma fantasia 

configuradora de identidade, segundo a qual, certos homens do Ocidente têm construído 

aquilo que são, o que sabem, o que podem, o que esperam”. Por isso, da perspectiva 

aqui delineada, foi necessário um movimento de negação contra esse eu constituído, 
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produzindo “uma diferença entre o que se é e o que vem a ser” (LARROSA, 2002, p. 

59).  

Ao invés de descobrir quem somos, em lugar de uma temporalidade linear e 

cumulativa, os autores privilegiados e seguidos, em nossa investigação, destacam a 

interrupção, a descontinuidade, as fissuras inerentes a esse processo. Isso porque a 

atividade narrativa permite que se possa pensar diferente do que se pensa e perceber 

diferente do que se vê. Como lembra Larrosa (2002, p. 107), 

 
[...] talvez a liberdade não seja outra coisa senão aquilo que se dá nessa 

experiência, na experiência dessa falta de fundamento, de princípio ou de 

razão, na experiência de um ser que não pode dar nada por fundado, nem seu 

saber, nem seu poder, nem sua vontade, nem sequer a si mesmo, e que 

justamente por isso salta fora de tudo o que o mantém seguro e assegurado, 

dono de si, idêntico a si mesmo.  

 

Além disso, „o que se é‟ não é da ordem da unidade, mas da multiplicidade, uma 

singularidade múltipla. Isso significa que o que somos e o que nos tornamos estão no 

âmbito da invenção. 

 
O homem é um animal de invenção, e as diferentes formas de consciência não 

são senão produtos dessa função inventiva, dessa capacidade de invenção. Por 

isso, Nietzsche não distingue realidade e ficção, mas a ficção má, enferma, e a 

ficção boa, sã, em função da qual está sua relação com a vida. Haveria então 

uma ficção má, temerosa e negadora da vida, e uma ficção boa, afirmativa, 

produtora de novidade, de intensidade, criadora de possibilidade de vida. 

(LARROSA, 2002, p.66). 

 

Nesse contexto, a perspectiva metodológica aqui delineada não partiu do ponto 

de vista de um sujeito, mas da experiência, apreendida ela mesma como aquilo que “nos 

passa e o modo como nos colocamos em jogo, nós mesmos, no que se passa” 

(LARROSA, 2002, p. 66-67), o que se enfatiza é a estruturação de uma determinada 

“relação a si” que delimita o caráter experiencial do sujeito que narra. Como em Walter 

Benjamin (1993, p. 201), experiência e narração se entrelaçam, posto que o “narrador 

retira da experiência o que ele conta [...] e incorpora as coisas narradas à experiência 

dos seus ouvintes”. As experiências são as fontes vitais dos narradores. Compreensão 

que nos levou a não buscar 'avaliar' os processos experienciados e narrados pelos atores. 

Buscou-se, em vez disso, entrar em relação, captando indícios de micro-transformações 
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que apontassem deslocamentos do pensamento e da vida; indícios potencializadores de 

uma nova perspectiva de vivência e compreensão.  

Antes de iniciar a descrição do dispositivo experiencial mobilizado, queremos 

destacar ainda um questionamento importante realizado por Beatriz Fischer (2004, p. 

143-144) sobre “O que se poderia dizer diante de um projeto que, pretendendo seguir a 

perspectiva foucaultiana, elegesse a historia de vida como metodologia de pesquisa?”. 

Consideramos que a pergunta é pertinente na medida em que não são poucos os que 

postulam a total incompatibilidade entre as abordagens e metodologias ancoradas no 

espaço biográfico
6
 e a analítica arquegenealógica

7
 foucaultiana, uma vez que essa 

última abordagem “desautorizaria qualquer tentativa de encarar o sujeito” (FISCHER, 

2004, p. 151), postura considerada incongruente com o arcabouço de quem ousou 

anunciar a morte do homem e a ficção do autor. 

Acreditamos, no entanto, na possibilidade de sustentar tal posição metodológica 

na medida em que não existe uma única concepção de uso das narrativas de si ou dos 

discursos (auto)biográficos (cf. PASSEGGI, 2008; DUQUE-ESTRADA, 2009). O fato 

de algumas abordagens identificarem a normalidade com a identidade, entendendo-a 

como pertencente ao eu de um “nome próprio” não nos autoriza a (des)qualificar todas 

as abordagens como abordagens identitárias (ARFUCH, 2010, p. 35-segs)
8
.  

Além disso, o próprio método genealógico foucaultiano, abordado no âmbito de 

uma historia da subjetivação, contribui para delimitar uma distancia clara dos esforços 

historiográficos tradicionais na medida em que “evita o desejo de encontrar a essência 

metafisica de um objeto” (RAMOS DO Ó, 2010, p. 39). Nessa ótica, as narrativas não 

funcionam como “ilustrações empíricas de um argumento teórico” (RAMOS DO Ó, 

2010, p. 39), mas são relatadas como historias especificas na medida em que partem do 

princípio de que elas contam, de fato, as ligações e a multiplicidade “das linguagens que 

historicamente envolvem as pessoas” (RAMOS DO Ó, 2010, p. 39). Logo, evita-se aqui 

“a procura do profundo ou a tentação maior de desenterrar o escondido. Preocupa-se, 

antes, em registrar as superfícies sobre a qual os acontecimentos se dispersam, porque 

                                                           
6 Expressão cunhada por Leonor Arfuch (2010) para designar as diversas formas narrativas do discurso 

biográfico enquanto locus de constituição de sujeitos e subjetividades. 
7
 Expressão cunhada por Rabinow e Dreyfus (2010) para definir o espaço analítico que permitiu a 

Foucault entrecruzar os domínios da ética e da política, a partir dos quais recompõe as práticas modernas 

de subjetivação, alinhando o tema da governamentalidade com as tecnologias do eu. 
8
 De todo modo, estamos plenamente conscientes das restrições que têm sido referidas, não apenas às 

abordagens autobiográficas e às narrativas de si, mas a todo campo das historias de vida, em particular, e 

à historia oral como um todo (FISCHER, 2004, p. 155). 
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[se] acredita que dessa forma pode detectar os detalhes – as mudanças sutis e os 

contornos breves – em que se plasmam as ocorrências espaço-temporais” (RAMOS DO 

Ó, 2010, 40) captadas nas narrativas. 

Por isso, nunca é demais lembrar: na perspectiva adotada nesse trabalho, o uso 

das narrativas de si, mediadas pela estética da existência foucaultiana, não visou captar 

a verdade a respeito dos sujeitos, nem a respeito das suas ações e dos seus discursos; 

mas tão somente propiciar uma reconstrução da experiência vivida, captando os 

possíveis efeitos formativos derivados da mesma.  

Essa posição também aponta o nosso modo de análise das narrativas, pois não 

buscamos enquadrar o que os sujeitos abordados disseram nas grades analíticas 

apresentadas anteriormente. Embora buscando dialogar com essas referências, quando 

as narrativas – elas mesmas – indicavam uma aproximação possível, o foco da análise 

consistiu em conectar as narrações, reconstruindo as intensidades afetivas e as reflexões 

que se irradiavam e se cruzavam, em um dado momento, em um espaço específico de 

tematizações. O processo todo consistiu em apreender em que medida as experiências 

contribuíram no processo de formação dos sujeitos, apontando suas marcas e rupturas. 

 

Não se trata de querer descobrir o que as pessoas entrevistadas gostariam de ter 

dito, e por razões diversas, não o fizeram; ou ainda de desvendar que o discurso 

encobria o poder de dizer algo diferente ou de englobar uma pluralidade de 

sentidos (FISCHER, 2004, p. 158).  

 

Esse foi o modo como pretendemos realizar a análise e que ainda hoje 

permanece no âmbito de uma insegurança incontornável: enfrentar a possibilidade de 

cartografar uma experiência formativa na atualidade, colocando esse esforço, para além 

do “desejo hermenêutico” de encontrar uma verdade sobre essa mesma experiência.  

Em outra direção, a intencionalidade última desse trabalho ancora-se, nos termos 

postos por Alain Touraine (2004), na seguinte questão: a busca de si, possibilitada pela 

narração dos modos de agregação, das relações de amor e separação, das alegrias e dos 

sofrimentos, das formas desmoronamento e de subjetivação, pode nos ensinar a viver 

melhor? É em busca da resposta a essa pergunta que passaremos agora narrar nossa 

própria experiência formativa com a Rede Coque Vive e com os sujeitos que a 

encarnaram em suas existências. Antes de enunciar as tramas narrativas incitadas pela 

nossa investigação, ousamos, por coerência conosco mesma, dizer de como 
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primeiramente essa experiência nos afetou, razão porque a problematizamos; razão 

porque enveredamos no curso de mestrado no âmbito da pós-graduação em educação.  

 

2.1 Nossa primeira aproximação ao Coque: o percurso vivido entre o ato de formar e 

o ato de pesquisar 

 

Antes de falar dos métodos, dos procedimentos técnicos utilizados e dos sujeitos, 

mobilizados durante a pesquisa, sinto a necessidade de situar a mim mesma no interior 

desse dispositivo. Não se trata de encobrir/justificar a ausência de objetividade por uma 

suposta subjetividade fundante da atividade da pesquisadora. Muito pelo contrário, 

trata-se de desvelar a trama constitutiva da forma de aproximação ao “campo de 

pesquisa” privilegiada nesse trabalho e seus marcos operativos, uma vez que eles são 

indissociáveis de meu próprio pertencimento aos mesmos. Começo, então, narrando a 

mim mesmo, relatando como se deu o trajeto da investigação. Insisto que não se trata 

nem de justificativa, nem de confissão, mas de constituição de mim mesma como 

sujeito integrante-imanente a esse projeto de problematização e pesquisa: Quem fala? 

De onde fala? Por que fala e por que faz falar outros que não a si mesma?  

Essas são as linhas motrizes que pretendemos enredar, antes de apresentar as 

narrativas apreendidas no percurso vivenciado. Trata-se de apresentar as marcas de 

quem, também, se fez outra de si mesma no ato mesmo de pesquisar as narrativas 

daqueles e daquelas mobilizados por uma dada experiência. 

Quem fala? Importa quem fala? Não me deterei no caráter polêmico da questão, 

pois para mim importa dizer que quem fala, fala e faz falar de uma experiência. A 

experiência de uma primeira ausência, já que não tive muito a presença de meu pai em 

minha criação; meus pais se separaram quando eu tinha apenas cinco anos de idade, 

portanto, lembro apenas da influência que minha mãe teve em minha formação 

“política”, digamos assim. Lembro que ela sempre teve uma postura de esquerda, uma 

espécie de discurso emocionado sobre as injustiças sociais que sempre me sensibilizou. 

Foram nas passeatas do PT (Partido dos Trabalhadores), às quais ela me levava, que eu 

comecei a sentir o que significava, concretamente, a energia de um ideal. 

Meu pai fez faculdade de engenharia e minha mãe concluiu o ensino médio. 

Portanto, eles não fazem o perfil de intelectuais. Porém, a política sempre esteve 

presente na família da minha mãe. Ela é do interior, do sertão de Pernambuco, de uma 

cidade pequena que pouca gente conhece: Jabitacá. O pai dela era figura influente na 
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cidade, político por vocação, como dizia Max Weber, exerceu apenas um mandato 

como vereador, mas fez política por toda a sua vida, ajudando as pessoas de variadas 

formas, desde a doação de remédios à construção de um poço comunitário.  

Não sei configurar ao certo o alcance efetivamente político dessas ações. O certo 

é que, de uma maneira ou de outra, uma veia política sempre esteve presente na minha 

família materna. Claro que seria preciso investigar mais sobre isso. Desconfio, contudo, 

que foi a sensibilidade, alheia à política formalizada e institucionalizada, de minha avó 

o que chegou até mim através da minha mãe. O fato é que minha formação familiar não 

vem de uma origem intelectual e nem abastada. Meu avô era trabalhador rural e minha 

vó era professora primária, minha mãe fez magistério e seguiu os passos da mãe.  

Reconheço claramente, nessa trama, a influência que o colégio exerce sobre mim 

e como ela se acrescenta a essa primeira formação familiar. As lembranças mais 

marcantes que tenho de minha época no colégio estão relacionadas às minhas aulas de 

redação e literatura, de história, de artes e, principalmente, de filosofia. Considero-me 

bem privilegiada por ter estudado no Colégio de Aplicação da UFPE (CAp), e ao 

mesmo tempo triste por existir tão poucas escolas públicas como ele.  

Talvez por isso, habite em mim um impulso tensionado por esse sentimento de 

injustiça, movente desde esse período no CAp, e que me trouxe para a área de 

educação; um impulso-desejo de proporcionar,  a outras pessoas, o conhecimento 

daquilo que me foi dado conhecer. Mas voltemos ao colégio... lembro bem das aulas de 

português, quando comecei a escrever minhas primeiras poesias. Mais tarde, das aulas 

de redação, quando fui descobrindo e me apoderando do poder de me expressar, de 

falar do que eu sentia e pensava sobre o mundo, e encontrando certo prazer e aptidão 

nisso. Isso tudo entremeado por aulas de história, que me proporcionavam um grande 

senso crítico. Descobertas literárias e artísticas... a riqueza de perceber diferentes 

linguagens de expressões dos sentimentos e todo o êxtase que isso me causava.  

E por último uma descoberta que foi um estopim de todas as transformações, 

passadas e presentes, que foi o estudo de filosofia. Lembro bem de um estagiário que 

nos deu um texto de Adorno para ler, de como isso nos provocou! Recordo que fizemos 

uma apresentação do texto, de como incorporávamos aquilo tudo e de como aquilo foi 

importante para os nossos sonhos... Digo 'nossos' porque uma das entrevistadas dessa 

dissertação é justamente uma amiga que me acompanhou, que passou junto comigo por 

todo esse processo, Rafaela Vasconcellos. Nos conhecemos e nos tornamos amigas 

desde a entrada no colégio. Éramos uma dupla um pouco excluída do resto da sala, já 
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que não encontrávamos quem compartilhasse daquilo que a gente vinha 

experimentando, parecia que só nós mesmos nos entendíamos. Vez por outra ainda 

partilhávamos nossas ideias com um colega ou outro, ou até com professores.  

Mas os colegas nos achavam loucas ou engraçadas. E os professores? Não sei 

bem o que achavam. Acho que ingênuas, mas esboçavam um riso de satisfação no 

rosto. Nós falávamos sobre a construção de uma comunidade alternativa, única forma 

que percebíamos de construir outra forma de vida, diferente daquela que a gente tinha 

aprendido a reconhecer pelas injustiças sociais, desigualdades, individualismos.  

Lembro bem de um dia em que Rafaela chorava exaustivamente. E quando lhe 

perguntei o porquê, ela disse “eu choro pelas dores do mundo”. A gente era assim, 

chorava pela tristeza do mundo, mas chorava também por sua beleza. E arquitetava a 

construção de uma forma diferente de viver.  

Assim, já de saída do colégio, quando fomos escolher que profissão seguir, 

pensamos estrategicamente aquela que pudesse nos ajudar nos nossos planos. Recordo 

que reconhecíamos a grande importância da educação para a transformação das coisas, 

mas optamos por um curso a partir do qual pudéssemos expressar o que pensávamos de 

forma a atingir uma grande quantidade de pessoas. Foi aí que pensamos em jornalismo. 

Uma escolha concernente também com a nossa aptidão em escrever e o prazer que 

tínhamos nisso. Assim entramos juntas no curso de jornalismo. Mas também nos 

decepcionamos juntas por perceber que não se tratava bem daquilo que imaginávamos.  

Passamos uma fase de grande decepção com o curso, por nos darmos conta das 

dificuldades que teríamos em expressar nossas ideias. Aprendíamos a escrever notícias, 

algo quase mecânico, que não proporcionava o mínimo prazer, criatividade, ousadia e 

nos sentíamos bastante tolhidas. Fora o fato do campo de trabalho em jornalismo 

representar ou trabalhar na grande mídia, sendo guiado por uma ideologia, ou na 

assessoria de comunicação de alguma empresa, vendendo sua imagem. Tudo isso era 

exatamente o que não desejávamos fazer. Foi só no quarto período do curso, que 

descobrimos que havia outras possibilidades de fazer comunicação.  

Foi aí que começamos a respirar e sonhar novamente... Estávamos estudando 

Teoria da Comunicação e tínhamos um monitor pra lá de diferente, o nome dele era 

João Vale. Ele passava textos aos montes para lermos, e mandava que escrevêssemos 

bastante. E sempre fazia alguns comentários em nossos textos. Uma vez escreveu no 

texto de uma amiga, Andrea Maciel, um convite para que ela fosse conhecer um projeto 

que iria ser realizado no Coque. Ela ampliou o convite a outros amigos, eu, Rafaela e 
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Caio Azevedo. E todos nós fomos. Lembro da empolgação que, eu e Rafaela, tivemos. 

Enfim, iríamos conhecer algo que nos interessava... Chegando na reunião, estavam lá a 

professora Yvana Fechine, João Vale e mais alguns outros jovens.  

Todos eles falavam bastante, não fazendo questão de nos acolher, nem explicar 

nada. Mas, interessadas que estávamos, fomos permanecendo e indo aos outros 

encontros para entender do que se tratava. Aí descobrimos que seria realizado um curso 

no Coque para analisar criticamente as mídias e construir mídias alternativas. Com 

certa rejeição à comunicação que estávamos ficamos um pouco receosas, mas lembro 

que pensei que seria uma porta de entrada para que, futuramente, eu desenvolvesse 

ações em áreas que me despertam mais interesse, arte, literatura, filosofia... 

A próxima lembrança que tenho é justamente do lançamento do jornal Coque, 

em 2006, na Universidade e na comunidade, resultado da primeira intervenção do grupo 

na comunidade.  Era uma grande festa, com bandas de rock, de Hip hop, Vjs, teatro. 

Fiquei muito animada achando aquilo o máximo. O jornal foi feito por alunos do 6º 

período de jornalismo, dentre os quais estava o próprio João Vale. Ele propôs à 

professora da disciplina, Yvana Fechine, e aos colegas de turma que fizessem um jornal 

sobre a comunidade, pois ele já vinha frequentando o lugar e tinha conhecido alguns 

jovens que tinham o desejo de realizar um jornal alternativo.  

Também me lembro de um grupo de estudos que fizemos, encontros semanais 

em que debatíamos textos sempre sugeridos por um de nós. Era um grupo aberto do 

qual participavam majoritariamente estudantes de comunicação. Nessa mesma época 

realizamos nossa primeira ação na universidade, o I Seminário de Estudos Críticos por 

uma Nova Sociedade. Chamamos pessoas dos movimentos sociais para debater com 

professores da universidade temas como política, transformação social e alteridade.  

A realização dessas ações começou a nos dar um sentido que ficou até hoje, de 

como é bom unir energias para construir, movimentar coisas, puxar reflexões. Lembro 

que era essa a sensação que tinha e que me empolgava bastante. Assim, quando nos 

aproximamos desse grupo que já trabalhava no Coque, ele havia acabado de realizar o 

jornal Coque e estava articulando ações com música, buscando captar recursos para a 

gravação de um CD, sonho de um grupo de jovens que buscavam falar de política 

através do rock, articulados no Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis (MABI).  

Além disso, no momento de minha inserção no grupo, estava sendo pensado um 

curso, denominado Formação de Agentes de Comunicação Solidária, que seria 

realizado em parceria com uma instituição da própria comunidade do Coque: o Núcleo 
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Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA). Nesse curso, iríamos 

debater sobre a mídia, descortinando os seus modos de produção e a ideologia 

subjacente às construções midiáticas.  

A ansiedade que tomava conta da gente antes do início das aulas não era pouca. 

Depois de passar, em média, seis meses planejando a intervenção, chegou finalmente o 

dia de ir para o Coque. Éramos em torno de dez pessoas e íamos „dar aula‟ para um 

número um pouco maior de adolescentes e jovens que tinham entre 16 e 17 anos. Na 

verdade, „dar aula‟ não é uma boa expressão para o que tínhamos em mente, nós, jovens 

que também éramos!!! Na época tínhamos entre 19 e 21 anos e totalmente „sem 

experiência‟ em educação, pois todos éramos estudantes de comunicação.  

Estávamos, então, mais dispostos a conversar, a trocar ideias, e foi assim que nos 

apresentamos, na roda feita naquele primeiro dia de „aula‟. Aos poucos, fomos nos 

distanciando da proposta inicial de uma reflexão teórico-crítica sobre a mídia e nos 

aproximando de atividades que envolvessem subjetivamente os alunos, problematizando 

a forma de ser no mundo que a sociedade midiatizada produz e reproduz. Assim, íamos 

inventando metodologias que pudessem despertar a atenção dos jovens e se 

aproximassem da experiência de vida deles. Exemplo: ao perceber que eles não liam 

jornais ou escutavam rádio, adaptávamos as discussões àquilo que fazia parte de seu 

cotidiano, como o uso do orkut. Lembro-me também de um episódio em que, tendo 

pedido para os meninos que eles produzissem textos, uma amiga ficou surpresa com os 

erros deles, e a dificuldade que os alunos tinham de escrever, vendo nisso um empecilho 

para que continuássemos as atividades.  

Mas desde esse momento aprendemos também a não ficar presos no formato que 

aqueles textos possuíam. Ou seja, a não olhar aquilo com um olho viciado que enquadra 

e classifica, porém com um olhar que enxerga as potencialidades daquilo que nos era 

oferecido. Da mesma maneira, aprendemos a não nos frustrar quando o resultado das 

aulas não era bem aquilo que esperávamos. Curiosamente, comecei a fazer um exercício 

de olhar para minha própria trajetória de aluna, fui lembrando como alguns conteúdos 

que eu não valorizava no momento em que aprendia foram importantes mais tarde.  

Acho que aquela metáfora de Benjamim, do saber enquanto semente, cabe bem 

aqui. Algo que pode ser que venha a germinar bem depois, mas que fica guardado 

dentro da gente. Assim, fui tendo a dimensão da sutileza que envolve o ensinar e o 

aprender, que não é algo que se percebe “a olho nu”, mas algo que senti nas minúcias do 

dia a dia, ou até, somente anos depois. E, quem sabe, até nunca venha a perceber em 
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toda sua amplitude. Acho que aí, talvez, seja preciso confiar apenas, confiar no sentido 

que aquilo faz e nesse fio sutil sustentar o processo educativo. 

Foi assim que parei de me preocupar estritamente com os resultados do que 

produzíamos junto aos jovens da experiência. E o grande aprendizado que adquiri, no 

fim das contas, foi que não importava muito, nesse processo de formação, a qualidade 

ou o número de produções realizadas pelos jovens, mas o próprio processo de estar 

junto com eles, de trocar experiências, de criar inclusive novas amizades. Aprendi a me 

ver em outro papel, diferente de tudo que já havia vivido, de alguém que não apenas 

debate e provoca reflexões conceituais ou metodológicas sobre um determinado 

conteúdo, que era a dimensão esperada, mas estranhamente alguém que “serve de 

exemplo” e até “aconselha”. Alguém que estava sendo gerada pelos vínculos de 

amizade, pelo carinho, pela confiança que sentíamos uns pelos outros.  

Assim, ao menos de minha parte, criei uma relação afetiva mesmo com os 

jovens. Lembro-me de uma apresentação de teatro que eles fizeram, em um colégio do 

bairro, de como fiquei contente e emocionada de vê-los, parecendo uma mãe orgulhosa. 

E também, como passei a me preocupar, chegando perto do fim do curso, sobre quais 

seriam os rumos que eles iriam tomar. Claro que desejava que eles permanecessem 

conosco, atuando junto à experiência educativa, mas apenas dois deles ficaram, os 

outros foram trabalhar... Na verdade, eles partiram, mas ficou, em mim, a semente da 

importância dessa relação que se estabelece no ensinar, para criar essa troca mais 

profunda, que a formação humana envolve, cria e potencializa.  

Foi assim que, nessa experiência de ir tateando sobre o educar, fui aprendendo 

algumas coisas. A primeira coisa foi sobre a importância da disponibilidade. Sem ela 

não pode haver encontro, não pode haver ação. Simplesmente se colocar disponível a 

aprender, a escutar, a ajudar. A segunda coisa foi sobre a importância da abertura: estar 

aberto ao que é diferente de nós, ao novo, ao desconhecido. O que envolve um risco, 

risco de nos colocar em relação, de estar exposto, frágil, risco de se perder...  

Acho que se tem algo que aprendi sobre educação foram essas duas coisas, 

porque pra mim educação é encontro, é formação humana. E só pode haver encontro se 

houver disponibilidade e abertura. Claro que há outras coisas bem importantes para se 

pensar a educação como formação humana, por exemplo, se colocar no lugar do outro, 

aprender a ver o outro a partir de seus olhos e acolhê-lo com o que ele tem para nos 

oferecer, ver o outro a partir de potencialidades invisíveis que todos temos, e não dos 

limites que se apresentam mais facilmente a nossos olhos. Foi aprendendo isso que 
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passei a enxergar também minhas produções em comunicação pela ótica da formação 

humana.  Me dei conta de um fio de educação perpassando as nossas produções. 

Desse modo, comecei a perceber algo de formativo, não apenas na hora de 

entrevistar as pessoas, de conversar com elas por horas, como também na preocupação 

de que o teor dos nossos produtos fosse também formativo para o público mais amplo. 

Nesse momento, apreendi como as intervenções realizadas, no âmbito da comunicação, 

podem funcionar como uma ponte que faz com que as pessoas atravessem o viaduto que 

separa o Coque do resto da cidade. Acredito que o diferencial na minha formação 

enquanto comunicadora foi ter ultrapassado o meu lugar social e ter me colocado aberta 

e atenta para perceber outros lugares sociais e ter cuidado para não reproduzir as óticas 

dos lugares de onde venho. E promover esse tipo de experiência para outras pessoas. 

Foi assim que se deu minha primeira aproximação ao Coque e à experiência da 

Rede Coque Vive. Cheguei como jovem estudante do curso de Comunicação Social da 

UFPE com uma intenção de formar jovens moradores do Coque a pensar criticamente 

sobre as mídias. Nesse processo, acabei repensando existencialmente minha própria 

posição, descobrindo-me e inventando-me como formadora e como profissional que 

almeja comunicar mundos e aproximar pessoas. Uma experiência tão intensa e 

mobilizadora de afetos que, do formar formando-se passei a desejar pesquisar, se os 

efeitos que eu sentia em minha própria vida também estavam sendo percebidos e 

vivenciados pelos demais sujeitos dessa experiência tão singular. Nascia, aqui, uma 

segunda aproximação ao Coque, agora, como pesquisadora do curso de Mestrado em 

Educação voltada à problematização da educação como formação humana. 

 

 

2.2 Nossa segunda aproximação ao Coque: o percurso vivido entre o desejo de 

pesquisar e a ressignificação do ato de formar-se a si mesmo 

 

 

De fato, na faculdade de jornalismo nunca cheguei a aprender mesmo a realizar 

um trabalho científico. Fiz duas pesquisas de iniciação científica experimentando, 

tateando, arriscando. Depois, fiz meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da mesma 

forma. Foi muito prazeroso para mim este último trabalho porque, nele, por representar 

o encerramento de todo o ciclo da graduação, resolvi que trataria realmente de um tema 

que fosse do meu interesse, ou seja, que me movesse não apenas intelectualmente, mas 

também afetiva e existencialmente. Assim, parti para descobrir dentro de mim que tema 
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seria esse. A primeira palavra que me chegou nessa busca foi “imaginação”, ela 

representava algo que me encantava, a capacidade de criar.  

Sempre soube de meu interesse por literatura e arte, de forma geral, e por 

crianças. Então fui tentar entender o que conectava esses temas. Aí descobri que o que 

realmente me fascina, tanto nas crianças quanto na arte é a criação, é o espaço de 

liberdade que essa atividade representa. Tentei unir esse tipo de discussão com a 

experiência vivida no projeto Coque Vive. Foi caminhando nesse trilho que, um pouco 

desajeitada, fiz meu trabalho de conclusão de curso. E, tendo recebido alguma ajuda do 

professor Alexandre Freitas, não pensei duas vezes quando, ao terminar o curso de 

jornalismo, fui decidir o próximo passo a seguir: tentar o mestrado em educação. 

Desde sempre, o mestrado representou para mim um espaço de formação 

humana, de refletir mais sobre minha experiência no Coque, problematizá-la e me 

transformar nesse processo. Se antes eu achava que esse processo de escrita seria 

bastante prazeroso, depois fui percebendo de fato que não seria nada fácil realizar esse 

trabalho. Fui sentindo a dor que é ter que reviver crises; que é fazer acordar coisas que 

num movimento mais fácil preferimos deixar adormecidas, fugir... 

Fato é que estou aqui agora, depois de intercalar, inúmeras vezes, momentos de 

crise e momentos mais lúcidos, tentando expressar o que a pesquisa vem significando 

para mim. Para isso, preciso descrever as situações paralelas que fui vivendo e que 

muito influenciaram na minha disposição e no conteúdo daquilo que escrevi. 

Inicialmente, é preciso destacar que o projeto Coque Vive está passando por um 

momento de crise que pode repercutir inclusive no seu fim. Isso já foi motivo de muito 

sofrimento para mim, mas agora com um pouco mais de lucidez vejo tudo de forma 

mais tranquila. O fato é que, fora as atividades dos anos anteriores, que estão em 

processo de finalização, não há nenhuma nova ação sendo proposta e há uma dispersão 

dos integrantes do projeto. Não sei bem dizer como tudo isso começou, talvez, nem 

existam causas efetivas para isso, mas posso relatar o que eu consigo apontar, desde o 

lugar em que vivencio a experiência, de conflitos e de pontos frágeis nesse processo.  

A minha primeira grande crise foi quando o NEIMFA, um dos integrantes da 

Rede Coque Vive, informou que não estava mais interessado na parceria com o projeto. 

Em função do modo como esse enunciado foi interpretado, o fato é que fiquei bastante 

triste, pois eu mantinha o desejo de continuar realizando as ações na comunidade 

juntamente com a instituição. Passada a fase dessa tristeza, cuja tonalidade, para melhor 
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ser compreendida, poderia facilmente se comparar, para mim, ao fim de um namoro, 

veio a fase de pensar uma maneira de continuar realizando as ações. 

Assim, pouco a pouco, vai se dando, nesse último ano, uma aproximação com as 

escolas públicas da comunidade do Coque, onde passaram a ser realizados o Cine 

Coque, uma atividade iniciada na Rede, e um pré-vestibular que foi proposto por amigos 

e que tem alguns dos integrantes do projeto Coque Vive participando. 

A segunda grande crise foi quando senti abalada minha identidade de 

“formadora”, quando me foram apontadas, também em reunião com o NEIMFA – no 

âmbito do Núcleo de Educação e Cidadania – algumas dificuldades que ainda tenho de 

exercer nesse papel: meu problema em usar de autoridade, em estabelecer essa relação, 

dada minha tendência a ser 'maternal', no sentido de ser exageradamente provedora, sem 

impor alguns limites. O fato é que, mesmo reconhecendo essas dificuldades, meu 

desespero vinha pelo fato de saber, também, que não é nada fácil transpô-las. Some-se 

ao meu orgulho ferido, claro, por achar ter fracassado. Fiquei por muito tempo muito 

triste, sem energia para fazer qualquer coisa, sem chão, sem rumo. 

Mas, confesso que essas duas crises cruciais foram bastante importantes para 

fazer despencar algumas identidades que estavam muito rígidas, muito entranhadas em 

mim. Hoje, olho pra todo esse movimento com tranquilidade, olho para o Coque Vive 

sem o peso de ter que mobilizar todas as forças para mantê-lo. Apenas acolho a energia 

que vier e se não vier nenhuma, também não há problema, em outros lugares, com 

outras pessoas, há de haver sempre energia disposta a realizar ações no mundo. 

Assim, esse trabalho de construção da dissertação, por vezes, ganhou para mim 

tons de obra póstuma. Mas, ao mesmo tempo, vejo, apesar disso, a importância de 

relatar essa experiência, afinal de contas, saberes foram construídos e pessoas passaram 

por processos de formação. Isso, em si, já é material suficiente a ser falado.  

Então, esse se tornou meu exercício de formação na escrita dessa dissertação, 

deixar de lado meu anseio de resolver e sustentar as coisas, para simplesmente narrar os 

acontecimentos e os efeitos subjetivos provocados pelos mesmos. Esse trabalho se 

apresentou como um grande desafio pela minha dificuldade em realizar uma escrita 

acadêmica, já que escrevo sempre me colocando muito no texto. Ainda mais quando se 

trata de um trabalho em que estou envolvida na experiência analisada. Claro que o fato 

dele estar sendo feito no âmbito de um núcleo novo da pós graduação em educação da 

UFPE, o Núcleo de Educação e Espiritualidade, me forneceu uma certa liberdade, já que 
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a proposta do núcleo é exatamente ensaiar formas mais próprias às ciências humanas de 

se pesquisar, levando em conta que o sujeito não pode ser tratado como um objeto. 

Essa postura implica a percepção de que é impossível uma neutralidade absoluta, 

mesmo como atitude metodológica, e um distanciamento objetivista dos fenômenos 

abordados. Assim, no próprio núcleo tem-se optado abertamente por formas de se fazer 

ciência que incluam o próprio sujeito-pesquisador nos dados que são encontrados. 

Porém, acho que até mesmo para o próprio núcleo esse trabalho está sendo ousado. 

Afinal de contas, como usar as ferramentas de Foucault sem provocar inquietações?  

De toda forma, optamos por não realizar uma tentativa de distanciamento na 

análise dos dados, ao contrário, esforcei-me por me colocar direta e francamente, não 

sem antes embasar essa postura teoricamente. Confesso que até a realização do meu 

TCC, eu tinha participando de uma pesquisa no PIBIC (Programa de Iniciação 

Científica) que seguia a mesma linha visada na pesquisa do mestrado: ouvir o que os 

próprios jovens da comunidade do Coque tinham a dizer e a compartilhar de sua 

realidade. Nessa dissertação, porém, busco me aproximar da experiência educativa da 

Rede Coque Vive a partir da narração dos próprios formadores. 

 

2.2.1 Os procedimentos e as técnicas mobilizadas: as alterações de percurso ao 

pesquisar no desafio de escutar as narrativas 

 

A nossa pretensão inicial era abordar apenas quatro sujeitos da Rede Coque Vive: 1 

integrante do Conselho Gestor do Neimfa, 1 integrante do projeto Coque Vive, 1 

integrante do MABI e 1 integrante com circulação na Rede como um todo. A proposta 

consistia em realizar encontros mensais com cada integrante, durante um período 

consecutivo de três meses. No primeiro encontro, cada integrante seria provocado a 

narrar a história de sua relação com a instituição ou coletivo da Rede que faz parte, 

tomando alguns pontos como mobilizadores de construção das narrativas: 

 

 Como chegaram à Rede Coque Vive, a partir de que motivações, as 

mudanças que observam no percurso da instituição/coletivo; 

 Quais as transformações pessoais que percebem, o que a palavra Coque 

representa para cada um deles, o que o nome do coletivo/instituição 

representa; 
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 O que mais os fortalecem a permanecerem na instituição/coletivo, quais os 

valores chave que eles percebem no coletivo/instituição, qual o objetivo 

deles para a instituição/coletivo, e qual seu objetivo pessoal. 

 

Os encontros posteriores funcionariam como oficinas de reflexão sobre as 

temáticas abordadas inicialmente, construindo uma tessitura narrativa atravessada pelas 

aprendizagens, pelas dúvidas e hesitações suscitadas ou produzidas pelo próprio 

processo de contar sua dinâmica formativa. No conjunto, os encontros visavam 

desencadear um conjunto de atividades reflexivas que, no jogo das alternâncias 

produzidas pelo intervalo dos encontros, mobilizasse as “dinâmicas às quais o sujeito se 

entregou ou se deixou levar” (JOSSO, 2010a, p. 189) no âmbito da Rede Coque Vive.  

A pretensão era construir narrativas a respeito dos processos formativos para 

chegar a uma compreensão da formação e do lugar dos sujeitos nesse processo, através 

de uma escuta atenta e da exploração recíproca dos temas, captando os indícios de 

vivências potencialmente transformadoras efetivadas pela Rede. 

Entretanto, os primeiros contatos com o campo nos fizeram perceber que, para a 

dinâmica que queríamos mover seria mais interessante fazer rodas de discussão 

coletivas com os atores investigados. Vale lembrar que estamos denominando ator cada 

um dos sujeitos coletivos que compõem a Rede Coque Vive: a Universidade (UFPE) 

através do projeto de extensão Coque Vive, o NEIMFA e o MABI.  

Assim, no âmbito de cada ator coletivo selecionamos alguns integrantes a fim de 

realizar as rodas de conversa e as entrevistas. Esse é um dado importante, pois, como 

veremos na análise dos dados, optamos por não “personalizar” as falas e posições que 

foram abordadas na pesquisa, uma vez que resolvemos tratar a experiência de forma não 

individualizada, embora, obviamente, tenha sido através dos indivíduos que procuramos 

apreender e captar os processos de formação vivenciados na Rede. A escolha por essa 

maneira de tratar os depoimentos se deu por dois motivos: um deles foi a surpresa 

gerada por alguns depoimentos. Percebemos como os discursos de uns integrantes de 

um coletivo se assemelhavam a forma mais própria de outro dos coletivos se expressar. 

Por exemplo, como o discurso do MABI, propriamente árido e combativo, foi 

assumindo, como temas seus, também, “amor,  “afeto”; da mesma maneira, como o 

projeto Coque Vive, por exemplo, também fala de “cuidado”, tema mais próprio ao 

NEIMFA e como este último insere discussões sobre “mídia e visibilidade”, mais 

próximas ao Coque Vive. Percebido isso, constatamos que seria mais interessante não 
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nomear os integrantes, ao invés disso, apontar, até mesmo para eles próprios, quão 

próxima se tornou sua linguagem. O outro motivo da escolha está relacionado ao 

primeiro: o fato de percebermos que, em lugar de buscar apontar as identidades ou 

diferenças dos integrantes, seria mais interessante dar a ver o próprio discurso 

conflitante que resulta da soma de todos esses integrantes, ou seja, narrar a própria Rede 

enquanto coletivo maior, em lugar de gerar expectativas identitárias em relação a atores 

específicos. 

Desse modo, com cada ator coletivo da Rede Coque Vive realizamos: 

 

. 1 roda de conversa com 3 integrantes do Conselho Gestor do Neimfa;  

. 1 roda de conversa com 3 integrantes do projeto Coque Vive; e  

. 2 rodas de conversa, cada qual, com 2 integrantes do Mabi.  

 

Como também tínhamos a proposta de promover mais de um encontro com cada 

ator, além da conversa em roda, selecionamos alguns integrantes de cada coletivo para 

participar de uma entrevista em profundidade 
9
.  

A dinâmica de roda de conversa teve suas especificidades para cada ator. A roda 

do projeto Coque Vive foi feita em minha casa, nos sentamos confortavelmente, eu e os 

três integrantes, cada um em um canto do meu quarto apertado. Como esse tipo de auto-

reflexão é atividade frequente no projeto, a conversa se deu de modo muito natural.  A 

roda de conversa funcionou como um dispositivo muito frutífero, pois, os integrantes 

sempre se sentiam estimulados a comentar aquilo que os outros falavam. Como muitas 

das perguntas incitavam que eles buscassem em si aquilo que as atividades lhes 

afetavam, à medida que um sujeito narrava algo, imediatamente os outros se afetavam 

com o que ele dizia, avançando muito além de uma simples rememoração de fatos. 

Havia uma necessidade de debater cada tema à exaustão, gerando, inclusive, alguns 

conflitos diante da polêmica de alguns pontos de vista. Aos poucos, fomos construindo 

uma narrativa conjunta do projeto Coque Vive. Nesse momento, eu me coloquei 

minimamente no papel de entrevistadora. Apenas levantava alguns tópicos e à medida 

que fazia isso a conversa fluía; eu, inclusive, colocava também meu ponto de vista sobre 

os fatos, relatava minha experiência, assim como os outros. O que provocou até certo 

                                                           
9
 Por fim, entrevistamos também mais 1 integrante do projeto Coque Vive, uma vez que ele possuía uma 

circulação na Rede como um todo, como forma de obter uma perspectiva mais ampla dos processos 

vivenciados em sua totalidade, confrontando a percepção desse sujeito com as visões específicas dos 

integrantes pertencentes estritamente aos três coletivos investigados. 
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incômodo em alguns integrantes, já que condicionados a certo tipo padrão de entrevista, 

inquietavam-se com o fato de eu me colocar tanto quanto eles, não apenas como alguém 

distante que apenas analisa, mas também como sujeito participante da experiência 

analisada. 

Quando um tópico era esgotado, diga-se de passagem, após muita conversa, eu 

levantava outro. Foi a roda mais duradoura, mesmo acontecendo num horário um pouco 

desconfortável, no começo da noite, quando uns tinham largado do trabalho, outros dos 

estudos e estavam, já, cansados. Assim foi, que a conversa só acabou mesmo, porque os 

entrevistados já estavam exaustos.  

As rodas do MABI, assim como a do NEIMFA, foram feitas dentro do estúdio. 

Uns se sentavam em banquinhos de bateria, outros faziam caixas de som de cadeiras, e 

assim nos encaixamos naquele espaço tão pouco frequentado por alguns dos integrantes. 

Foi bem simbólico estarmos ali, já que estávamos fisicamente naquele lugar, que 

representa a confluência dessa Rede numa ação. É um lugar que encarna materialmente 

nossas potencialidades e nossas barreiras. Tanto com o NEIMFA como com o MABI, a 

roda de conversa não fluiu tão espontaneamente entre os próprios integrantes de cada 

coletivo. Eu tinha que pedir a cada um para se colocar mais intensamente sobre os temas 

evocados. Havia apenas brechas de naturalidade, momentos em que os atores falavam 

mais livremente.  

Com o MABI foi necessário fazer duas rodas, pois não conseguimos reunir os três 

integrantes do coletivo no mesmo dia. Assim, conversei com dois deles num dia e no 

outro dia, um dos entrevistados se repetiu e se somou ao terceiro. Como os integrantes 

não sabiam de minha proposta, estando claro apenas que se tratava de uma entrevista de 

mestrado, ficaram um pouco calados e ressabiados de início. Depois, fui lhes explicando 

minha intenção, que era, de fato ouvi-los, não a partir de um questionário, ou buscando 

obter respostas específicas, mas enquanto uma conversa mesmo, na qual eles pudessem 

falar um pouco sobre sua relação com o coletivo e com a Rede. Que falassem de suas 

angústias, inquietações, prazeres, sonhos. Para isso, eu levantava temas que apenas 

acionassem esse tipo de conversa. E, aos poucos, ela foi fluindo. Vez por outra um dos 

integrantes se interrompia, achava que estava falando demais, como se hesitasse com 

medo de causar discórdia. O fato mesmo de eu, apesar de participante da Rede como um 

todo, vir, obviamente de um dos coletivos que não aquele que estava sendo 

entrevistado, parece ter gerado esse tipo de cautela. Assim, a conversa seguiu com essas 

brechas. Os momentos de naturalidade, também aconteceram: quando esquecíamos do 
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que formalmente estávamos fazendo ali, e nos víamos numa roda de conversa entre 

amigos, quando falávamos do contexto social e político em que vivemos, debatíamos, 

brincávamos... Chegando ao ponto de um dos integrantes dizerem “Poxa, a gente tá tão 

distante que é preciso uma entrevista de mestrado pra a gente conversar”. Assim, se no 

começo eu senti uma certa trava por parte dos entrevistados, quando eu também 

colocava meu ponto de vista sobre os fatos e me colocava enquanto sujeito integrante 

daquilo que estava sendo debatido, isso gerava certa confiança fazendo com que os 

integrantes ficassem mais a vontade para falar. Claro, sem perder em nenhum momento 

a característica que lhes é própria, de serem ácidos, de falas cortantes. 

O fato da roda com o NEIMFA ter acontecido também no estúdio já foi um 

elemento provocativo, penso agora, já que, incitei-os a estar num lugar tão pouco 

visitado por eles, com o qual eles têm tão pouca intimidade. Eles se sentaram meio sem 

jeito naquele lugar, reclamaram um pouco do cheiro de mofo e ficaram esperando 

minhas perguntas, as quais eles respondiam, apenas, sem se prolongar muito na 

resposta, sem se dar mesmo naquela situação. Apenas um dos integrantes se colocava 

mais numa postura aberta de fala, creio que não tanto por se sentir à vontade, mas muito 

mais por ter habilidade na fala, ter esse perfil. Assim foi que vi de cara que seria 

necessário realizar entrevistas individuais com eles, na tentativa de que se entregassem 

mais à conversa. Isso de fato aconteceu com dois dos integrantes, apenas um deles, de 

fato, não consegui acessar profundamente, por mais que tentasse, então cedi e aceitei 

aquilo que ele tinha a me oferecer. 

Percebi que os momentos de mais entrega aconteciam sempre que eu mencionava 

algo que realmente lhes tocava. Acho que o fato mesmo de eu me colocar abertamente 

facilitou um pouco para que eles também saíssem do âmbito formal de uma entrevista 

para aquele de uma conversa. Apesar disso, foram poucos os momentos em que isso 

realmente aconteceu, foram momentos raros, como foi o caso do relato de um dos 

integrantes do Neimfa, uma pessoa com quem ainda não havia estabelecido uma 

intimidade, mas que, naquele momento, eu senti que nós estávamos presentes e abertas 

ali no processo de investigação. Outra dessas entrevistas foi muito animadora para mim, 

lembro que saí de lá extasiada. Tanto pelo fato desse integrante estar representando o 

Neimfa, com quem tinha enfrentado dificuldades na condução da roda de conversa, 

como também por perceber como a nossa linguagem era comum, compartilhando 

proximidades importantes para a compreensão da Rede Coque Vive. Ficamos de fato 

sonhando juntos, debatendo, vislumbrando uma cidade melhor. 
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No geral, diante das crises que a Rede vem passando, conversas como as que 

foram mantidas durante o trabalho de pesquisa acabaram surtindo um efeito importante, 

animando outras dimensões de minha vida naquele momento. 

Produzia-se uma espécie de reconhecimento; de algum modo nossa ação fazia 

sentido, havia um desejo comum sendo mobilizado pelas ações. Assim, o dispositivo 

das entrevistas funcionou como um encontro de pessoas que se apresentavam inteiras na 

experiência de narrar, expondo suas inquietações em relação à cidade e conjecturando 

juntas maneiras de agir diante da situação, o que permitiu vislumbrar, nesse momento, 

as potencialidades formativas da Rede. 

Desse modo, as narrativas que construí nesse texto realmente não são apenas 

minhas, mas do conjunto dos três atores abordados; narrativas que foram sendo tecidas 

nas conversas. Coube a mim, entretanto, a tarefa de costurar as falas, as minhas 

próprias, as deles e a dos autores mobilizados. Nesse trajeto, ressalto a minha atitude 

diante dos diferentes atores da Rede Coque Vive, percebendo como deparar-se com o 

outro é realmente algo enriquecedor, pois, se para mim era muito confortável a 

linguagem do projeto Coque Vive, linguagem na qual me reconheço como integrante, 

também aprendi a me emocionar face às linguagens múltiplas dos outros atores dessa 

experiência vistas a partir de outros lugares de pertencimento.  

Abrir os ouvidos pra escutar a voz ácida do MABI, voz provocante, 

inquietadora, onde passei a me reconhecer também, foi uma experiência fascinante. Da 

mesma forma, aprendi a escutar o NEIMFA com sua linguagem mais carregada de 

espiritualidade, e também fui me reconhecendo da mesma maneira nesse mundo que lhe 

é próprio. Ainda hoje, todas as conversas reverberaram em mim como um jogo 

constante entre deslocamentos/reconhecimentos. E eu tentei, de alguma forma, 

promover essa experiência neles também, evocando problematizações articuladas seja 

nas rodas de conversa, seja nas entrevistas, para inquietar, incitar reflexões e 

deslocamentos das posições assumidas e defendidas.  

As narrativas construídas, no fim das contas, acabou materializando esse jogo de 

verdade que no próximo capítulo passo a apresentar e discutir mais detidamente. Com 

certeza, tanto a construção quanto a análise das narrativas agregam momentos em que 

os sujeitos da Rede podem se reconhecer, e outros em que eles podem se problematizar 

ou até mesmo se estranhar. Trata-se de “uma viagem na qual o sujeito da experiência se 

prova e se ensaia a si mesmo”. Um sujeito sem identidade “capaz de assumir a 
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irrealidade da sua própria representação e de submetê-la a um movimento incessante ao 

mesmo tempo destrutivo e construtivo” (LARROSA, 2002, p. 67).  

Assumo, então, o trabalho singular de articulação que, com certeza, teria outra 

tessitura uma vez realizada por outras mãos e outros corações. Mas, tudo o que segue 

expressa um esforço tremendo e honesto de dar-a-ver como a experiência da Rede 

Coque Vive vem formando diferentes sujeitos aquém e além dos limites geográficos da 

comunidade do Coque onde ela se realiza. 

Ao mesmo tempo, essa formação tem reverberado na construção de formas 

outras de viver a vida e a própria formação apreendida em estreita vinculação com a 

vida. O desejo, nesse momento, é que também a leitura dessas tramas narrativas 

carregue o potencial de fazer pensar junto não só para os que estão direta ou 

indiretamente envolvidos com essa experiência, mas também em todos os que se 

interessam e se voltam para a educação como processo radical de formação humana. 
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CAPÍTULO III 

A REDE COQUE VIVE E A BUSCA DE NOVOS REGIMES DE 

VISIBILIDADE E DIZIBILIDADE DOS SUJEITOS PERIFÉRICOS 

 

 

Resolvemos iniciar a parte analítica da dissertação contando, quase 

exaustivamente, caso isso fosse realmente possível, a própria historia de constituição da 

Rede Coque Vive através das ações desenvolvidas e dos produtos materializados porque, 

aos poucos, percebemos que, no processo de fazer-narrar-ouvir-narrar, a busca por 

novos regimes de visibilidade e dizibilidade que não sejam, nem reproduzam os 

esquemas difamatórios que articulam preconceitos e estigmas que se colam, de maneira 

perversa, aos espaços e aos sujeitos periféricos, meta formativa, por assim dizer, da 

Rede Coque Vive, nos demos conta de uma aprendizagem essencial. 

Aprendemos que pouco importa a autoria das histórias 

narradas/ouvidas/analisadas. Importa mais a história que foi construída no próprio fato 

de ter havido um encontro. Qual a minha história? Qual a história do outro? Não sei 

dizer mais, o meu eu e o eu do outro se perderam nas histórias vividas no ato narrar o 

que foi vivido e experienciado, recriando uma história que não precisa ter nem começo, 

nem meio, nem fim para ser cientificamente importante, ou seja, validada. Pois, o que se 

cristalizou aqui foi, sobretudo, aquilo que veio do e ao encontro de nós mesmos, 

fazendo com que a arte de narrar da pesquisadora se movesse em uma teia de múltiplas 

tensões na busca não de um sentido último para o que foi relatado, mas no esforço-

tentativa de apenas sinalizar as marcas do que, em nós da Rede, se fez formação. 

 

3.1 O nascimento da Rede Coque Vive ou como encontros viraram acontecimentos 

 

Certo dia, João Vale, na época estudante de comunicação, chegou ao Coque 

através de Aurino Lima, um dos fundadores do NEIMFA, para conhecer as atividades 

educacionais dessa organização. O seu interesse central era o caráter de espiritualidade 

que articula o fio das ações educativas na instituição. Chegando lá, João conhece 

Ridvaldo Procópio, na época, estudante de um dos cursos do Neimfa. Lá já vinham 
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sendo promovidas discussões a respeito da maneira como a comunicação midiática 

interferia no cotidiano da comunidade.  

A partir desse encontro, frutifica uma ação: a produção do Jornal Coque. João 

Vale, nesse período atuando juntamente com a professora Yvana Fechine - que 

ministrava a disciplina de Jornal Laboratório da Universidade Federal de Pernambuco-, 

e com os alunos de sua turma, teceram uma primeira relação educativa-afectual com a 

comunidade. No entanto, João, Yvana e alguns dos estudantes da universidade, que 

realizaram o Jornal Coque, dentre os quais Carolina Senna e Igor Cabral, não quiseram 

se desligar da comunidade realizando apenas aquela ação pontual e especifica. Logo, se 

envolveram com os jovens do MABI, dentre os quais estava Procópio e Sérgio Souza. 

Na época, os jovens do MABI estavam bastante envolvidos com a produção de eventos 

musicais e tinham um sonho de gravar um Cd com as bandas da comunidade. Logo, os 

atores da universidade se juntam pra realizar mais esse sonho.  

 

 

Lançamento do Jornal “Coque”, no CAC-UFPE, em 2006.  

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

                                       

 

Paralelo a esse movimento, os sujeitos integrantes da universidade tiveram o 

desejo de continuar realizando atividades relacionadas à comunicação na comunidade, o 

que também era um desejo do NEIMFA que já vinha promovendo esse tipo de 

discussão em seus núcleos de ações. Foi assim que, juntos, a Universidade e o NEIMFA 

realizaram o Curso de Formação de Agentes de Comunicação Solidária. A turma era 

composta por jovens entre 13 e 16 anos que particiapvam de um trabalho de formação 

política no NEIMFA. A organização curricular do curso incluía módulos temáticos 

como: Elaboração de Memoriais, Formação em Pesquisa Social e Comunicação.  
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No módulo de Comunicação, as atividades buscavam dois objetivos específicos: 

competência em análise crítica das mídias e competência para o manuseio técnico-

expressivo das mídias por meio de oficinas específicas. O curso encerrou com um 

evento que reuniu o MABI, o Neimfa e a própria Universidade: foram realizadas ações 

em duas escolas públicas onde os jovens do Coque, participantes do curso, estudavam: a 

Escola Municipal Pedro Augusto e a Escola Estadual Monsenhor Manuel Leonardo de 

Barros Barreto. A ideia era disseminar as vivências aprendidas no curso com outros 

jovens. Na escola Pedro Augusto, o evento teve uma dimensão menor, exibição de 

vídeos, fotografias e debate. Mas na escola Monsenhor Manuel, aconteceu um super-

evento: parou-se um dia de aula inteiro, e, em cada sala, aconteceram, 

concomitantemente, oficinas de fotografia, fanzine, literatura, leitura crítica das mídias, 

meditação, exibição de vídeos seguida de debate, exposições de fotografia, exibições 

teatrais e musicais e o chamado confessionário
10

.  

Os jovens universitários foram responsáveis pela realização das oficinas, 

auxiliados por jovens do NEIMFA e que estudavam nas referidas escolas. Os jovens do 

Coque também atuaram nos circuitos como monitores e expositores nas mostras e 

exibições. Coube aos integrantes do MABI as apresentações musicais e a realização das 

oficinas de literatura. Para todos os atores um acontecimento e tanto. 

 

 

                                                           
10

 O aparato aqui denominado “confessionário” tomou como modelo o trabalho da cineasta brasileira 

Sandra Kogut (1991) com a instalação de videocabines nas ruas do Rio de Janeiro. Para realizar as 

videocabines, a cineasta convidava pessoas que passavam pelo centro da cidade a entrar nas cabines 

improvisadas. Cada participante tinha um minuto para fazer o que quisesse em frente à câmera. No 

projeto de extensão, a cabine “confessionário” foi instalada nas duas escolas e, nelas, estudantes, 

professores e integrantes da Rede Coque Vive eram convidados a expressar o que pensavam sobre bairro 

do Coque. A partir do material gravado no dispositivo, foram produzidas vinhetas por estudantes de 

Radio e Tv do Departamento de Comunicação Social da UFPE, a partir de parceria com o projeto Coque 

Vive. Foi também a partir desse mesmo dispositivo que realizei o Projeto de Iniciação Científica 

“Confissão e confidências discursivas de jovens de periferia”, sob orientação da professora Cristina 

Texeira, também do Departamento de Comunicação Social. 
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 Alunos da Rede Coque Vive em apresentações teatrais e de dança na Escola               

Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto 

              Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

Como parte do Circuito de Mobilização Coque Vive foi realizada, de modo 

articulado com a ação nas escolas, uma grande passeata no bairro denominada Paz no 

Coque, cujo objetivo foi denunciar a violência policial contra moradores do bairro, 

inclusive contra integrantes do próprio MABI. Participaram da organização da passeata, 

além do próprio MABI, os integrantes do NEIMFA e a equipe da UFPE.  

 

 

Passeata pela paz, no Coque. Com presença do Lama Padma Samten, à direita. 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

Também foi realizado na UFPE o evento “Coque: um outro olhar”, que envolveu 

uma exposição de fotografia produzida pelos alunos do projeto e um debate com 

professores do Departamento de Comunicação e Ciências Sociais sobre reportagens 

veiculadas pela mídia sobre a comunidade, a partir das ações do projeto.  

Ainda como parte das ações do Circuito nas Escolas, foi realizado o II 

Seminário de Redes Sociais Juventude e Violência, no qual os jovens agentes de 

Educomunicação Solidária atuaram como pesquisadores sociais. O foco dessa última 

intervenção era a construção de um perfil dos jovens que se dedicam a projetos sociais 

nas comunidades do Recife.  

A construção do perfil foi realizada pelos jovens envolvidos no curso de 

comunicação solidária que, também, se encarregaram de sistematizar e apresentar os 

resultados da pesquisa no auditório do Centro de Educação da UFPE para um público 

composto por estudantes e pesquisadores da própria universidade, mas também por 

militantes de organizações de diversas organizações sociais, articuladas pela ARCA – 

Ação em Rede pela Criança e o Adolescente -, tais como o Centro das Mulheres do 
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Cabo, o Coletivo Mulher Vida, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Cendhec e o 

Movimento de Apoio aos Meninos de Rua.  

Grande parte dos atores cita esses eventos como o auge da Rede Coque Vive. 

Esses eventos aparecem como uma espécie de institucionalização não formalizada da 

Rede, o momento do seu nascimento simbólico e prático. De fato, foram ações que 

mobilizaram muita energia coletiva dos três atores (UFPE – MABI – NEIMFA), além 

da movimentação gerada nas próprias escolas da comunidade, dando nascimento à 

história da Rede Coque Vive; uma historia marcada por ações coletivas e por 

articulações inter-institucionais as mais variadas que, tendo como ápice o Circuito nas 

Escolas, rapidamente confluíram para ações mais ousadas como a criação de uma 

Biblioteca Popular e a construção de um Estúdio Digital.  

A Biblioteca Popular do Coque surgiu a partir de um sonho tanto do Mabi como 

de pessoas da comunidade ligadas à Igreja São Francisco de Assis do Coque, caso de 

Betânia Nascimento. A universidade apoiou o sonho e juntos prepararam um projeto 

apresentado ao edital do BNB, em 2007. O projeto foi aprovado e eles puderam dar 

prosseguimento àquilo que antes não passava de algo da esfera do desejo: alugaram e 

reformaram um espaço na comunidade, montaram um amplo acervo e convidaram 

pessoas de renome na literatura para realizar oficinas temáticas 
11

. No espaço da 

Biblioteca Popular passaram a ocorrer, simultaneamente, as atividades de contação de 

história, as exibições do Cine Coque e as oficinas de música realizadas pelo Mabi.  

 

 

              Atores da Rede Coque Vive em mutirão na Biblioteca Popular do Coque 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

                                                           
11

 Essa ação contou também com a ajuda do Neimfa e do coletivo Boca do Lixo, que já possuía 

experiência no assunto, a partir da construção da biblioteca popular do Nascedouro de Peixinhos. 
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Em 2008, outro espaço de mobilização cultural foi criado pela Rede, a “Estação 

Digital de Difusão de Conteúdos”, ou simplesmente, “Estação Coque Livre”. Como o 

antigo sonho do Mabi, de realizar produções musicais, não conseguiu ser realizado com 

o projeto de gravação do Cd, através do prêmio Caixa de jornalismo, conquistado pela 

publicação do jornal Coque, foi possível materializar esse sonho. Com o recurso obtido 

com o prêmio se decidiu construir um estúdio na comunidade. Muitas conversações e 

negociações foram realizadas, entre os três atores, até que se propôs construir o espaço 

na sede do próprio Neimfa, o que significava que ele deveria ter também um caráter 

formativo, uma proposta pedagógica. Foi assim que surgiu a ideia do espaço ser, não 

apenas um lugar para gravação musical, mas uma “estação”, o que significava ser “um 

espaço tanto simbólico quanto material de produção e circulação de conteúdos. Mas, 

sobretudo, uma instância de encontro dos atores a rede Coque Vive em torno de projetos 

coletivos e, ao mesmo tempo, uma instância de articulação dessa rede com outros atores 

a partir de iniciativas de produção de conteúdos” (PROEXT, 2008-2009). 

Contando com um estúdio isolado acusticamente e equipamentos próprios para 

produção musical e audiovisual, emergiu a proposta de catalisar, nesse espaço, todas as 

produções da Rede Coque Vive 
12

. Nesse percurso, uma ideia foi se cristalizando e 

ganhando força. Se inicialmente a proposta da Rede era construir mídias alternativas 

para se contraporem às representações hegemônicas difundidas pela grande mídia sobre 

a comunidade, aos poucos, o grupo foi percebendo que uma maneira de realizar isso 

seria a partir da memória afetiva e das historias de vida dos próprios moradores.  

Assim, o livro “Exercícios do Olhar”, por exemplo, reuniu textos e fotos feitos 

pelos alunos do Curso de Comunicação Solidária. Os textos foram produzidos na 

Oficina de Memoriais, realizada pela professora da UFPE, Emília Lins, e pela estudante 

de letras, Roberta Lira. Foi um trabalho intenso com os jovens para que conseguissem 

se expressar, falar de suas vidas, de suas histórias. As fotos foram produzidas na 

Oficina de Fotografia e também são retratos autobiográficos dos jovens, expressando 

seu cotidiano: fotos de animais, de crianças brincando na rua, de pessoas trabalhando; 

tudo isso misturado a fotos de lixo, de sujeira, da desigualdade entre as palafitas da 

comunidade e os prédios altos situados ao redor da comunidade...  

                                                           
12

 Nesse momento, vários produtos foram concretizados: a Revista “Mabi”, o vídeo documentário 

“Centenário do Sul”, o livro de fotografias “O bairro”, o DVD “Coque Vivo”, o vídeo de animação 

“.Zip”, a série para TV “Coque: histórias da terra” e o livro “Senhoras do Coque”. 
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Livro “Coque Vive: exercícios do olhar” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

   

Na mesma época foi produzido o vídeo “A linha, a maré e a terra: memórias do 

Coque” e o livro “Coque Notícias” 
13

. O documentário conta as memórias de Dona 

Paulina, Seu Xavier e Dona Francisca (respectivamente, avó, pai e mãe de Monick, 

Sandokan e Berg, na época, alunos do curso), que vivem há mais de 40 anos no Coque. 

Os três falam de suas vidas na comunidade, sua infância, suas diversões e da história da 

remoção forçada de muitos moradores do Coque por parte dos poderes públicos para 

construção da Estação de Metrô Joana Bezerra e do Fórum Rodolfo Aureliano, nas 

décadas de 80 e 90.  

 

 

Filmagem do vídeo documentário “A linha, a maré e a terra” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

                                                           
13

 Esses produtos foram feitos a partir da pesquisa “Coque Vive: uma investigação sobre o repertório 

sociocultural de uma comunidade da periferia do Recife”, realizada no âmbito do Coletivo Latino 

Americano de Jovens Promotores de Juventude (um projeto da Faculdade Latino Americana de Ciências 

Sociais – FLACSO). 
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Já o livro “Coque Notícias” reúne 146 notícias relacionadas ao Coque. Ele foi 

produzido a partir de uma 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. As reportagens tanto serviram de subsídio às problematizações da rede em torno 

da estigmatização do Coque na mídia, quanto registraram a luta histórica da 

comunidade pela permanência na área. Em seguida, foi produzido o DVD “Coque 

Vivo”, que reúne todas as notícias coletadas, possuindo um dispositivo de busca que 

facilita a pesquisa a partir das manchetes, dos temas e do ano das matérias. Além disso, 

o DVD reúne todas as pesquisas e vídeos realizados pela Rede, facilitando o acesso a 

esses acervos, sua manipulação e divulgação
14

. 

 

 

Clipagem para produção do livro “Coque Vive: notícias” (à direita)  

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

Na mesma direção, como resultado de uma das oficinas realizadas na 

comunidade do Coque nasceu o livro “O bairro”. Lucas Cardim, monitor de fotografia 

desde o início do projeto Coque Vive, resolveu rememorar os cinco anos de existencia 

da Rede com a elaboração de um livro que também foi seu TCC. O livro reune, além de 

fotos do próprio Lucas, fotos dos alunos de todas as turmas de fotografia desse período.  

 

                                                           
14

 Projeto realizado por Roberta Lira, com a ajuda de Ana Paula Lins (catalogação), Marcelo Zenaide 

(programação) e Érica Simona (design). 
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Dona Lenira com sua foto tirada na produção do livro “O bairro” e à direita, foto tirada por 

alunos do curso. 

 

Mas, sem duvida, foi o vídeo “Desclassificados” aquele que gerou maior 

reconhecimento enquanto algo produzindo de modo autônomo. Realizado por dois 

jovens do Coque, Gutemberg Vieira e Sandokan Xavier e editado por Caio Zatti, o 

vídeo foi feito para o projeto “Medialogo”, do curso de inglês ABA. Os alunos do ABA 

produziram um vídeo falando sobre sua visão da periferia, o projeto pedia, então que 

jovens de coletivos comunitários enviassem vídeos-resposta em relação ao primeiro. O 

filme mostra a visão que os moradores da comunidade têm sobre a classe média e 

termina propondo que se construam mais pontes de diálogo entre os diversos atores 

sociais, como solução para uma visão mais plural das realidades. 

Alguns dos produtos da Rede foram realizados a partir da problemática da 

resistência política no Coque e da sensibilização em torno da especulação imobiliária e 

da expulsão recorrente de moradores do lugar. É o caso do vídeo de animação “.Zip”, 

feito em parceria com a Oi Kabum, e que trata do tema de forma lúdica, mostrando o 

Coque sendo sufocado pelos edifícios e a resistência das crianças, que continuam a 

empinar suas pipas. A série para Tv, “Coque: histórias da terra”, por sua vez, teve o 

intuito de contar as histórias do Coque, histórias de vínculo, de resistência, de luta pela 

permanência no lugar, entrevistando antigos atores que tem sua história relacionada 

com a comunidade e pesquisando em museus e arquivos da cidade com vistas a 

construir para um acervo sobre a história do Coque 
15

.  

 

                                                           
15

 Um resultado direto dessa ação foi o lançamento do livro “Dos alagados à especulação imobiliária: 

fragmentos da luta pela terra na comunidade do Coque”. A publicação faz um relato jornalístico do 

processo histórico de ocupação e mobilização comunitária no Coque, narrando episódios como a 

intervenção da organização “Irmãos dos Homens”, na comunidade, a formação de grupos comunitários, 

como o Coque Clube e o Grupão e o esfacelamento desse tipo de representação política no bairro, nos 

tempos atuais. O livro é uma publicação do Trabalho de Conclusão de Curso de Francisco Ludermir, que 

também trabalhou na pesquisa de “Coque: histórias da terra”. 
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Gravação do video documentário “Coque: histórias da terra” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

 

Por outro lado, outros produtos e ações da Rede focalizaram a memória afetiva e 

as historias de vida dos moradores. É o caso do vídeo “Centenário do Sul” e o livro 

“Senhoras do Coque”. Essas produções buscavam contextualizar o Coque, interrogando 

os discursos que permitem olhar para esse lugar apenas como uma comunidade carente, 

com dificuldades estruturais básicas. A ideia era construir outras imagens e falas sobre a 

comunidade. Mas ao invés de se partir de uma oposição às imagens midiáticas 

hegemônicas, procurava-se simplesmente uma aproximação com as histórias de vida 

dos moradores, sem grandes mediações teóricas, criando assim um reconhecimento 

mais efetivo junto às próprias pessoas que eram retratadas, nesses materiais, e, ao 

mesmo tempo, produzindo um impacto mais significativo nas pessoas que se 

aproximavam dessas produções que parecem tocar em uma experiência humana que, 

mesmo singular, apontavam para algo de “universal”: o senso/sentido de comunidade, 

de estar junto e pertencer a um mundo pleno de humanidade. 

 No filme Centenário do Sul, por exemplo, a própria localização no Coque é 

feita de forma muito sutil, há apenas uma cena em que uma placa com o nome da rua 

Centenário do Sul é mostrada, e lá está escrito também, Joana Bezerra. O documentário 

tem, aproximadamente 17 minutos e foi realizado após vários encontros promovidos na 

Biblioteca Popular do Coque. O que a princípio era apenas um encontro com moradoras 

da rua da biblioteca (Centenário do Sul) para compartilhar memórias a partir de 

fotografias, torna-se, depois, um filme. Foram escolhidas três delas para serem 

retratadas: Dona Maria José, Vânia e Prazeres. Elas socializam as lembranças de 

pessoas queridas, de histórias de sua infância, das mudanças vivenciadas pelo bairro e 

pela cidade; tudo a partir de seus álbuns de fotografias. 
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Gravação do video de memórias “Centenário do Sul”. 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

 

O livro “Senhoras do Coque” 
16

, por sua vez, reúne a história de cinco mulheres, 

a maioria delas moradoras da comunidade: Dona Paulina, Dona Zezé, Dona Valda, 

Dona Luiza e Dona Geralda. Todas fazem parte do Neimfa, seja do “grupo de mães”, 

senhoras que se encontram aos domingos para rezar, conversar, compartilhar suas vidas. 

Nesse caso, primeiro foram ouvidas as histórias das mulheres, em entrevistas 

que duravam em torno de duas horas. Elas, não só contavam suas histórias, como davam 

conselhos, envolviam-se na conversa. O livro é formado de cinco capítulos. Cada um 

deles começa com um breve relato, em que as entrevistadoras contam um pouco sobre 

como foi estar com as mulheres; já a biografia das mulheres foi construída a partir da 

edição das suas próprias falas. A produção foi realizada por quatro pessoas: eu mesma e 

Rafaela Vasconcellos entrevistando e Chico Ludermir e Sandokan Xavier fotografando. 

Também houve a colaboração de alunos do Neimfa: Jonathan Lima e Katarina Scervino 

que fotografaram e de uma amiga da universidade, Anaíra Mahin, que fez as ilustrações.  

 

                                                           
16

 O livro “Senhoras do Coque” articula-se também a outra experiência da Rede, desenvolvida em 2008, 

quanod João Vale, orientado no mestrado em comunicação social pela professora Yvana Fechine, propõe 

como estágio docência, a disciplina “Jornalismo para pequenos meios”. A cadeira se propunha a 

problematizar o modus operandi jornalístico de se relacionar com o entrevistado, trazendo proposições a 

partir das discussões sobre narração, de Walter Benjamin. Num primeiro momento, os alunos foram 

estimulados a conectarem-se com sua própria memória. No fim da disciplina, cada aluno entrevistou uma 

senhora do grupo de mães do Neimfa. Foram 24 senhoras ouvidas por 24 alunos. Os alunos escutavam as 

histórias e depois escreviam narrativas recontando-as e gravavam em áudio. O encerramento das aulas se 

deu no Coque, quando foram reunidas todas as mães e estudantes e, juntos, ouviram-se todas as histórias. 

A experiência foi tão rica e marcante para nós que sempre quisemos retomá-la de alguma forma. 
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Livro “Senhoras do Coque” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

Ainda nessa linha das memórias afetivas, outro produto que envolveu uma 

disciplina da universidade foi a Revista Mabi. A publicação foi elaborada por estudantes 

de jornalismo para a disciplina de Redação jornalistica 4. A atividade foi realizada com 

a colaboração/interlocução de integrantes do Movimento Arrebentando Barreiras 

Invisíveis (MABI). Abordou temas previamente definidos pelos estudantes de 

jornalismo e outros surgidos ao longo das entrevistas com os jovens do MABI. A 

tematização geral da revista gira em torno de discussões sobre o estigma que pesa sobre 

os moradores de periferia e a cisão social que isso representa, e as formas de resistência 

que o grupo do Coque possui, realizando eventos culturais, musicais e exibindo filmes. 

A revista possui crônicas, perfis, reportagens, artigos, ilustrações e fotografias, dos 

estudantes e dos jovens da comunidade. 

 

 

“Revista Mabi” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 
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Assim, o grupo foi cada vez mais se aprofundando nessa trilha das memórias 

afetivas. E, através dela, tecendo os fundamentos formativos para sua atuação no Coque. 

Tratava-se de aprender a se colocar como ouvinte, reconhecendo que todas as histórias, 

todas as vidas são importantes, e que cada pessoa tem algo a ensinar. E quando 

parávamos para ouvir essas histórias, para senti-las, por alguns instantes, algo acontecia: 

esquecíamos um pouco de nós mesmos e, assim, produzia-se uma abertura que permitia 

que o que era narrado fosse sendo incorporado à nossa existência, imprimindo marcas 

próprias “como a mão do oleiro na argila do vaso” (BENJAMIN, 1996, p.205).  

Feita essa apresentação, mais ampla, da constituição da Rede Coque Vive, a 

partir das ações realizadas conjuntamente, no período de 2006 a 2011, pelos três atores 

(o projeto Coque Vive, o NEIMFA e o MABI), vamos agora delinear mais 

especificamente quem são esses atores. Como dissemos anteriormente, a construção das 

narrativas partiram dos contatos com integrantes dos três atores coletivos. Contudo, 

nenhum deles foi expressamente identificado ou nomeado. 

Isso porque acreditamos que a beleza da tessitura narrativa vem justamente daí: 

da percepção sensível de que, nas diferenças que lhe são constituintes, os atores 

coletivos da Rede falam ou se deixam falar em uma língua comum. Mesmo que ao falar, 

em nome desses atores coletivos, os integrantes individuais, eles próprios, não saibam 

disso. O fato é que suas falas se confundem; a fala de um sendo ecoada na fala do outro. 

Por isso, algumas foram postas juntas, uma embaixo da outra sem a preocupação de 

demarcar quem, individualmente, falou isso ou aquilo.  

Assim, se por vezes os próprios atores se questionam a respeito da existência 

fática/factual da Rede, as narrativas aqui expostas, nas falas dos seus integrantes, 

confirmam, ao menos, a existência de uma rede de encontros que gerou afetos e 

mobilizações na relação a si e na relação com os outros, o que, para nós, é mais do que 

indício suficiente de que, de fato, a Rede Coque Vive existiu e continua a existir, talvez 

indefinidamente, quem sabe, dentro de todos os que se deixaram tocar pelas suas ações 

e experiências. Nas falas dos integrantes emergem o objetivo, o fundamento, as 

potencialidades da Rede, sua dimensão de beleza; assim como, não poderia ser 

diferente, os obstáculos, os descaminhos, os problemas, os seus nós, sem o que não 

poderíamos falar efetivamente de experiência formativa. Foi entremeando esses 

elementos daqui, dali e de acolá que a narrativa da Rede Coque Vive foi tecida. Mas, 

antes é preciso delimitar quem compõe a Rede. 
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3.2 O NEIMFA e a experiência da pobreza numa época de pobreza da experiência 

 

Abordaremos, em primeiro lugar, o Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco de Assis ou simplesmente NEIMFA. Começamos por ele, talvez, por ser o 

irmão mais velho! Era a estação das chuvas, no inverno de 1986, quando alguns jovens 

pisavam na lama para distribuir sopa na comunidade do Coque. Vindos de um centro 

espírita, os jovens chegaram à comunidade através de um professor da antiga Escola 

Técnica Federal de Pernambuco, hoje, Instituto Federal de Pernambuco. Esse professor 

de matemática, também espírita, Xerxes Luna havia se encontrado uma mãe do Coque, 

Dona Deleazil e seu filho, Luizinho. Luizinho estava preso na Fundação da Criança e 

do Adolescente e pediu ao professor que mandasse notícias suas à sua mãe. Chegando 

ao Coque, Xerxes encontrou muitas outras mães com histórias parecidas à primeira; 

mães que manifestaram o desejo de se reunir, de escutar uma palavra de sabedoria, ou 

simplesmente, que tinham necessidade de ganhar um alimento, uma roupa. 

Forma-se, então, um grupo de visitas periódicas ao Coque, sempre aos 

domingos. Realizando atividades assistenciais, o grupo visitava, em cada encontro, a 

casa de uma moradora. Só bem depois, em 1994, o grupo conseguiria um espaço 

próprio na comunidade. Inicialmente, contudo, foi Dona Paulina, uma das moradoras 

que acolheu o grupo, oferecendo um “quartinho” em sua própria casa para que os 

encontros ocorressem. O quarto localizado próximo à “Rua da Zuada” era tão pequeno 

que muita gente ficava do lado de fora. Mas mesmo assim os encontros prosseguiam.  

Após vários anos de atividade ininterrupta, o Neimfa se institucionalizou 

juridicamente como uma associação de caráter social e educativo, sem fins lucrativos, 

com estatutos sociais e um conjunto multifacetado de ações que, aos poucos, passam a 

ocorrer também durante a semana, e não apenas aos domingos, o que permite entrar em 

um contato mais amplo com o cotidiano da comunidade e enxergar problemas e 

situações que eram, apenas, vislumbradas como o envolvimento dos adolescentes e 

jovens com o narcotráfico, por exemplo. Assim, o Neimfa passou a complexificar a sua 

atuação no Coque e decide abdicar da sua identidade religiosa e transformar-se em um 

núcleo educacional, passando inclusive a tecer um fio de relações com várias tradições 

espirituais com a finalidade estrita de promover a paz a partir de valores humanos 

fundamentais como o amor, a solidariedade e a compaixão.  

Nesse momento, as atividades educativas passaram a ser movidas a partir de 

certos valores, mas de modo que não fosse preciso gerar vinculações estritamente 
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ancoradas em identidades religiosas. Talvez tenha contribuído para essa decisão as 

fortes bases franciscanas, como o próprio nome da instituição já indica, pois o que, em 

ultima instância, parece mobilizar as ações do Neimfa é um conceito de pobreza 

diferente daquele que, normalmente, reduz os pobres a pessoas desprovidas de bens 

materiais. Para a associação, a pobreza é, na verdade, um exercício de expropriar-se dos 

modos de ser dominantes em nossa sociedade; modos de ser que valorizam a relação 

com as pessoas a partir da posse estrita dos bens materiais, o que impede um verdadeiro 

encontro entre os seres humanos. Desse modo, nas entrevistas realizadas, o Neimfa 

figura como um espaço criado para propor certa forma de experiência. Um espaço 

criado para propor “uma experiência, eu acho que é a experiência da pobreza. O Neimfa 

propõe pra todo mundo que participa das suas atividades viver essa experiência da 

pobreza (…), de se esvaziar, de abrir a mão para enxergar o outro fora do esquema da 

carência ou da falta (...) para enxergarmos os outros como seres humanos plenos 

independentemente das condições perversas a que estão sujeitos pelas desigualdades”. 

É com base nessa experiência da pobreza que há vinte e cinco anos o Neimfa 

mobiliza suas atividades formativas no Coque, afirmando uma dimensão radical do que 

significava entrar em contato com a pobreza; tomada como figura radical de nossa 

humanidade, frágil e vulnerável, e, por isso, dependente dos outros, os formadores  do 

Neimfa percebem que não estão ali apenas para dar, mas também para receber. 

 

É muito louco, a gente aprende isso aqui no Neimfa, todo dia, com as mães, as 

mães ensinam isso direto. Assim, às vezes a gente imagina que elas tavam 

sofrendo muito, por exemplo, no passado quando elas moravam ali, lá na beira da 

maré, na Rua da Zoada, antes de 1980, antes dessas casas. Elas não tinham 

televisão como eu tenho, elas não tinham esgoto como eu tenho, eu acho que elas 

sofriam muito. Como a rua que eles moravam num era calçada e a maré enchia, e 

entrava água nas casas, eu acho que era muito sofrimento. E às vezes você escuta 

elas falando, não é isso que elas enfatizam na vida delas. Porque a gente, de 

alguma forma tá condicionando o sofrimento das pessoas às coisas externas. 

 

Esse tipo de percepção foi o que possibilitou o surgimento do Neimfa. Uma 

visão que se faz presente nas cinco áreas de atuação da instituição: Educação e 

Cidadania, Direitos Humanos e Cultura de Paz, Comunicação e Articulação 

Comunitária, Gênero e Saúde e Arte e Cultura. Atualmente, o Neimfa é acima de tudo 
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um espaço educacional, não no sentido estrito desse termo, mas em função da convicção 

de que todos que estão ali atuando estão de alguma forma aprendendo ou ensinando: 

 

O Neimfa representa pra mim, em primeiro lugar, um lugar de aprender, um lugar 

onde a gente aprende, antigamente todo mundo se referia ao Neimfa como “a 

escolinha”. Acho que o Neimfa tem mesmo essa dimensão de escola, não porque 

aqui a gente ensine conteúdo, mas porque é um lugar da gente aprender, aprender 

a lidar com a gente mesmo, com as outras pessoas, a lidar com a comunidade, a 

lidar com os problemas. A gente aprende a fazer pesquisa, a gente aprende a 

meditar, mas eu acho que, principalmente, é o lugar da gente aprender a amar. 

 

Contudo, bem mais do que ensinar conteúdos, habilidades ou competências 

especificas trata-se para o Neimfa de dotar as pessoas de ferramentas e valores que lhes 

permitam aprender a cuidar de si e dos outros. O ensino, nesse sentido, passa mais pelo 

âmbito do sensibilizar/afetar ou ensinar a partir das relações daqueles que se formam: 

 

Pra mim, tem um momento (...) tem uma reunião que marcou muito, eu nem 

participei direito, mas foram as reuniões de elaboração do 2º Planejamento 

Estratégico do Neimfa, de 2003 a 2007 (…). Era setembro de 2002, era perto do 

aniversário [do Neimfa], e a gente (…), a minha turma de Formação de Valores 

Humanos e Cultura de Paz (…) ia oferecer ao Neimfa uma pintura de Francisco 

bem grande, no papel, que a gente mesmo fez, colocou um projetor e decalcou. 

Aí, enquanto tava acontecendo a reunião e eu tava lá dentro da sala pintando. E 

aquele foi um dos momentos que mais me marcou porque eu vi, foi um dos 

momentos que eu vi que o Neimfa, que eu podia olhar, pra isso que eu tava 

chamando do espírito do Neimfa, de olhar aquelas pessoas e ver que eram aquelas 

pessoas que tavam ali juntas que formavam o Neimfa, pra além das paredes. Eu 

me dei conta naquele momento (…), eu num tava desenhando pra dar o Neimfa, 

pras paredes do  Neimfa. Eu tava fazendo aquilo ali pra presentear aquelas 

pessoas que estavam ali conversando, planejando como seria as atividades do 

Neimfa nos próximos cinco anos. 

 

O Neimfa se mantém através dessa energia de estar junto das pessoas que o 

formam, realizando ações coletivas e solidárias. Lá são vividas histórias de uma 

coletividade formada por vínculos quase familiares, no sentido mais bonito que esse 

termo tem, já que o Neimfa se apresenta como uma família escolhida, na qual as 

pessoas se reúnem espontaneamente, por partilharem desejos comuns. Todos 
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preocupados em cuidar uns dos outros, e assim, de toda uma comunidade. É de uma 

beleza imensa ver quão forte é a relação que as pessoas que fazem parte da casa 

criaram, desde as senhoras mais idosas, que compartilham suas vidas umas com as 

outras, ajudando-se em suas dificuldades, divertindo-se, dando sentido às suas vidas: 

 

Eu lembro de umas reuniões que a gente já fez e eu dizia assim nessas reuniões, 

que uma casa feito o Neimfa não se mantém funcionando, viva, não se mantém 

com dinheiro. Não vai ser, por exemplo, pela falta de dinheiro que o Neimfa vai 

fechar. E não vai ser também quando a gente tiver muito dinheiro que a gente 

vai conseguir realizar os propósitos da instituição (...). Porque o que eu acho que 

mantém o Neimfa funcionando num é uma coisa palpável, uma coisa que a 

gente pode tocar, cheirar. Ao mesmo tempo, talvez é uma experiência que a 

gente pode viver, e se a gente pode viver, a gente pode tocar, cheirar, ver o que 

é. O que mantém o Neimfa vivo acho que é o espírito do Neimfa, dizer o que é 

esse espírito é difícil, eu não consigo dizer o que é. Talvez seja a fé, que a gente 

vê, por exemplo, nas mães, a fé que eu consigo enxergar nas mães. Talvez seja 

isso que mantém o Neimfa funcionando. 

 

 

 Esse espírito difícil de enunciar com palavras comuns, mas que parecem 

sustentar as ações educacionais movidas pelo Neimfa deixarão marcas profundas nos 

formadores da Rede Coque Vive. Antes de falar disso, porém, vamos apresentar o 

segundo ator da Rede: o Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis, o MABI. 

 

 

3.3 O MABI e a constituição de um modo de vida resistente aos processos de 

empobrecimento da potência de quem vive na favela 

 

Foi a partir das discussões promovidas no Neimfa que outro grupo de jovens, 

bem mais tarde, em 2005, pôde aprofundar as reflexões que vinha fazendo:  

 

É, porque se a gente coloca de forma objetiva... a gente diz que o Mabi começa 

em 1999, 2000, um movimento de banda e tal. Mas, só com o Neimfa a gente 

pôde dar sustância a essa questão do Mabi.  

 

O Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis é formado por jovens de 

espírito contestador, todos moradores do Coque. O Mabi encontrou no rock uma 



78 
 

 

maneira de expressar seu inconformismo, manifestar sua verdade. O principal motivo 

de sua inquietação, enquanto sempre foi a maneira como a comunidade do Coque é 

vista no resto da cidade, e pelos próprios moradores, como “morada da morte”, ou lugar 

de “gente carente”. Discordando dessa caracterização do lugar em que vivem, 

focalizado, quase sempre, a partir da ausência e da violência, os jovens resolveram 

começar um movimento cultural e político na comunidade. Eles promovem shows no 

próprio bairro, tocam em outras comunidades. Ações articuladas com a proposta de 

quebrar estigmas e valorizar positivamente o bairro em que moram.  

Foi nesse contexto que os jovens estreitaram seus laços com o Neimfa. Em 

comum, o desejo de aprofundar a reflexão sobre os processos de visibilidade 

difamatória da comunidade. De espírito bastante provocativo e “cor de pele suja, negra” 

– como afirmam -  os jovens do Mabi fazem questão de ser mal-comportados, de se 

colocar em resistência, traduzem-se simplesmente como os “desclassificados”. Essa é a 

forma como os jovens absorvem a “podridão”, o “mal-estar generalizado” da sociedade, 

cultivando intencionalmente uma “vontade de ser perigosos”, alimentando “a revolta 

que existe no mundo”. Uma postura que muito se assemelha a do parresiasta, que ao 

dizer a verdade “assume os riscos da hostilidade, da guerra, do ódio e da morte” 

(FOUCAULT, 2011, p. 24). Assim como a manifestação da verdade cínica “nos gestos, 

nos corpos, na maneira de se vestir, na maneira de se conduzir e de viver” 

(FOUCAULT, 2011, p. 150). Caracterizados como grosseiros, ignorantes, incultos, se 

opunham às leis, sejam divinas ou humanas e a toda forma de tradicionalidade ou de 

organização social: “o cínico é alguém que está verdadeiramente à margem da 

sociedade e circula em torno da própria sociedade sem que se possa aceitar recebê-lo” 

(FOUCAULT, 2011, p.178) 

Do mesmo modo, o Mabi se coloca enquanto “desclassificados” tanto, afirmam, 

“por opção”, mas também por “imposição e conveniência da sociedade”. Mabi, 

portanto, é uma ideia que se efetiva quando se entende a experiência de ser morador da 

favela, quando se entende a experiência da pobreza; uma ideia singular, mas que não se 

restringe aos moradores da comunidade, uma vez que para “entender a favela, entender 

a pobreza não necessariamente tem que se ser pobre, não necessariamente tem que se 

ser favelado”. De todo modo, um bom indício, dizem eles, de que a potência Mabi se 

efetivou é quando se tem orgulho de dizer que se mora no Coque, mesmo que “tornar-se 

morador do Coque seja uma potência que se conquista”, não um dado natural, pois ser 

morador do Coque não é um “dado biológico, genético”.  
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Para eles, o Mabi é uma ideia, um problema: “Você se sentir pertencente a essa 

ideia já é fazer parte dela”. O que não significa que eles se considerem como os 

proprietários dessa ideia. Muito ao contrario, 

 

Não! Não que a ideia do Mabi tenha sido a gente que tenha tido... não somo os 

donos da ideia. Porque todo mundo aqui no Coque que sofreu algum tipo de 

discriminação [...] já pensou desse jeito. A gente apenas divulga,  a gente 

divulga pra quebrar as barreiras mesmo. 

 

No limite, o Mabi se define como “um grupo de amigos”; amigos que se 

encontram informalmente para conversar e nessas conversas acabam gerando reflexões, 

constituindo e compartilhando inquietações, gerando desejos: “Eu acho que o momento 

de conversar é o momento mais importante [do Mabi], é o momento de aprendizagem”. 

Esses momentos irão reverber nas situações mais críticas da Rede Coque Vive, uma vez 

que serão essas “conversas do Mabi” que desencadearão as atividades potencialmente 

mais aglutinadoras, do ponto de vista político, movidas pela Rede. 

 

3.4 O Projeto Coque Vive e o desafio de alterar os regimes de visibilidade 

difamatórios da experiência de ser e viver nos espaços periféricos 

 

Falta, contudo, apresentar o terceiro ator coletivo da Rede Coque Vive, o 

elemento que funcionará como uma espécie de cola, aglutinando o Neimfa e o Mabi a 

um conjunto outro de jovens que, juntos, vão agregar estratégias comuns de 

problematização da forma corrente de se pensar a pobreza e os moradores das periferias. 

Trata-se do Projeto Coque Vive. A origem desse projeto é indissociável do modo como 

a mídia constrói representações negativas em torno da comunidade do Coque.  

Foi justamente em um dos cursos oferecidos pelo Neimfa que se percebeu que 

discutir essa questão deveria ser uma de suas prioridades. Numa tentativa de incluir os 

jovens no mercado de trabalho, a instituição propôs um Curso de Atendimento ao 

Cliente, cujo término contava com um estágio em empresas locais. Foi a partir desse 

momento que eles perceberam que repercussões objetivas a estigmatização da 

comunidade poderia gerar: 

 

A primeira dificuldade foi encontrar lugar que a gente pudesse estagiar, porque 

os locais não queriam receber por a gente ser daqui do Coque. A gente ia dar a 
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passagem, a gente ia estar no local, estar no serviço, mas mesmo assim alguns 

locais não queriam receber. Aí, por muito insistir, de lá de cá, conseguiu a 

Restauração, aí todo mundo foi pra Restauração, todos os alunos, uma turma ia 

de manhã, outra turma ia de tarde. Aí, lá se dividiu, cada um foi pra uma parte 

do espaço – pra emergência, arquivo, em dupla. Aí tinha momento que as 

pessoas, os próprios trabalhadores guardavam as bolsas quando a gente tava, 

num poderia deixar a gente só, se tinha material, aí num queria deixar a gente 

só porque a gente era daqui. Foi essas coisas assim que saíram surgindo. 

Ao se dar conta dos obstáculos que os jovens do Coque sofriam para procurar 

emprego, principalmente porque não estava em jogo a falta de qualificação, mas, 

principalmente a estigmatização do bairro, o Neimfa passou a repensar os processos 

históricos que configuram a vida dos moradores na comunidade, tendo em vista novas 

formas de “desenvolvimento comunitário” que incluíssem a reativação das “memórias 

de luta da comunidade”, questionando a perspectiva de restringir a comunidade a uma 

caracterização de lugar, simultaneamente, carente e violento: 

 

O investimento que o Neimfa fez foi esse, eu acho que é um caminho bom, a 

gente cuidar da gente mesmo, cuidar da nossa memória, perguntar o que é que 

a gente é de fato, o que é que a gente tem feito disso. Dizem que o Coque é 

violento, veiculam uma mensagem muito forte de que na comunidade existem 

situações de violência e se foca muito nisso. Aí, o que é que a comunidade tá 

fazendo disso? Eu acho que foi essa estratégia que a gente tentou usar, foi olhar 

pra a gente mesmo a partir de nossa própria história. 

 

Essa percepção também era compartilhada pelos jovens do Mabi, os quais 

procuravam, ao seu modo, problematizar as representações que se constroem sobre o 

Coque. Percepção que levou o grupo da universidade à comunidade.  

Como foi relatado inicialmente, o grupo que chegou ao Coque, após o primeiro 

movimento de produção do jornal experimental, era formado por estudantes 

universitários, todos inexperientes e, diga-se de passagem, inseguros. Jovens que não 

tinham muita dimensão das proporções que sua ação poderia tomar. Assim foi, que, sem 

que planejassem tiveram nascimento enquanto grupo: 

 

À medida que a gente vai indo pra lá, e vai dando o curso, e as coisas vão 

acontecendo e vai tendo as reuniões, a gente vai contando como foi. Aí sim, 

tem o nascimento do grupo. Porque nas primeiras reuniões é como se tivesse 

dentro da barriga, um embrião que vai virar um beber que nasce. 
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Na fala dos atores percebe-se a existência de um movimento sinérgico atuando 

mesmo sem uma intencionalidade explicitamente planejada. No começo, houve a 

parceria dos jovens da universidade, principalmente com Joao Vale, com o Mabi. O 

foco era a produção do jornal e a captação de recursos para a gravação de um Cd com 

musicas das bandas locais. Mas, ao mesmo tempo, integrantes-chaves do Mabi também 

possuíam uma relação estreita com o Neimfa, pois alguns eram ex-alunos do seu curso 

de formação para atuação como agentes comunitários. Assim, por meio dessa rede 

concreta de interações ocorreu uma confluência de desejos no sentido de discutir e 

problematizar, mais amplamente, os processos de estigmatização da comunidade do 

Coque, dando surgimento à Rede Coque Vive. A questão motriz para a criação da Rede 

estava diretamente ligada aos regimes de visibilidade e dizibilidade, ou seja, ao que 

 

é que a gente vê, ao que não vê na cidade […], o que é que as pessoas que 

moram em outros bairros veem e o que é que não veem, o que é que as pessoas 

que moram aqui no Coque veem, e o que é que elas não conseguem ver 

também.[...] Qual o Coque que é visto? Qual é o Recife que é visto no resto da 

cidade? O que é do Coque que se vê. 

 

Assim, a Rede se propunha a “alterar esse jogo de luz, esse jogo de visibilidade, 

de alguma forma mexer nele”. O estudo que Foucault faz do quadro Las meninas, de 

Velasquez traz algumas problematizações importantes para a Rede sobre como operar 

esse jogo de visibilidade ao realizar representações: como fazer com que “o pintor saia 

de trás da tela” e se apresente nela, mesmo que, apenas por um instante? Como superar 

a suposta incompatibilidade entre a visibilidade do representante e a do representado? 

Será que essas duas visibilidades são incompatíveis? E mais do que isso, como fazer dos 

espectadores parte também do quadro? Como jogar luz no quadro de modo a dar a ver 

identidades e diferenças? (TERNES, 1998, p. 25-26) 

Como fazer isso? A resposta não era fácil, pois os estudantes de jornalismo 

estavam “acostumados a pensar em comunicação factual”, problematizando, no 

máximo, “os meios”; raramente o grupo se colocava a questão de comunicar a partir do 

que se sente; do que se vive, a partir do que se sente; e o que a gente sente era o que a 

gente se percebia “capaz de ver e de dizer”. 

Toda essa problemática não era um terreno dado, óbvio mesmo para os que 

estavam diretamente envolvidos, no projeto Coque Vive, ou seja, para os estudantes do 
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curso de jornalismo da universidade. Então, as demandas não eram simples. Mas mesmo 

assim, os atores da Rede acreditavam na potência que a comunicação possuía para não 

apenas informar, mas também fazer sentir, afetar, provocar deslocamentos nos 

processos de dar-a-ver os sujeitos que vivem nos espaços periféricos da cidade. Essa 

crença os fez se articularem nesse dispositivo formativo chamado Rede Coque Vive. 

 

3.5 A Rede Coque Vive e a formação de um dispositivo ético-estético e politico  

 

Nesse contexto, as ações e os produtos gerados pela Rede Coque Vive foram 

impulsionando uma espécie de força de vida capaz de afetar outras pessoas, 

extrapolando o raio geográfico de intervenção delimitado por seus três atores. Para os 

integrantes entrevistados, isso ocorreu pelo fato dos produtos aglutinarem um poder 

movente de afetos, o que acabava por “alterar a forma de ver e viver” dos participantes 

da Rede, ao mesmo tempo, em que afetava “a forma de ver das outras pessoas”. Esse 

poder foi apreendido como o caráter propriamente político das intervenções. 

 

Pra mim, a política tá aí, a gente ser capaz de fazer afetos circularem. Aí 

circulando os afetos, a gente consegue mudar, alterar, governar, ajudar outras 

pessoas a governarem a si mesmas, a se conduzirem de uma maneira melhor. 

[…] Eu acho que quando a gente age num universo mais micro, num universo 

menor mesmo, a gente consegue afetar muito mais.  

 

Eu digo isso por mim, eu fui muito afetado pelo Neimfa, eu sou até hoje, na 

minha forma de viver, eu sou muito afetado pelas coisas que a gente vê aqui, 

pela forma como as mães agem, pela forma como os nossos professores agem, 

vivem. Isso me faz mudar, me faz ter alguma mudança em relação a mim, em 

relação à forma como eu trato as pessoas, em relação à forma como eu vivo 

aqui na comunidade, muito mais do que se a gente criasse um partido político e 

fosse demandar a resolução dos problemas da comunidade. Isso me ajuda a me 

relacionar melhor com a comunidade muito mais. 

 

Todos os integrantes enfatizaram “saber” que essa forma de “fazer política” é 

muito diferente da política clássica, inclusive da “política dos movimentos sociais”. 

Pois, para todos eles, não se tratava, por exemplo, de “conscientizar 

politicamente” os jovens em formação, mas de produzir processos de auto-
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transformação, micro-alterações geradas nas relações vividas no cotidiano, afetando e 

sensibilizando quanto ao modo de habitar no mundo, ampliando a visão e 

reconhecendo os processos de interdependência para descobrir, nesse processo, como 

as ações repercutem de forma mais ampla no outro e na sociedade: 

 

Meu primeiro professor era Everson [...] Era massa. Só que aí nessa época eu 

era moleque, pirraia mesmo. Com o decorrer do tempo e dessa relação, foi 

que eu passei a pensar em certas outras paradas. Que talvez tenha sido aqui 

que eu aprendi realmente, talvez, pensar de verdade o que é a favela. Tipo, 

com Everson... eu acho massa […] que eu dizia que eu queria arrumar um 

trabalho e sair do Coque. Eu dizia pra Everson. Ele “não, mas porque tu quer 

sair do Coque?”. Ele nunca me falou se isso era uma coisa boa, ruim ou o que 

ele achava disso. Ele sempre me perguntava “E aí... que é que tu quer da tua 

vida? – Não, quero arrumar um trabalho e sair do Coque. „Porquê?‟ – Não, 

porque o Coque é ruim, tem muita gente, morre, não sei o que...”. Só que 

pouco tempo depois ou muito tempo depois eu parei pra pensar “meu irmão 

véi, eu não quero sair […] não, doido”. O que é que eu to fazendo aqui? Eu 

não nasci nessa parada aqui?! Lógico que eu passei a pensar e ter um 

argumento mais político da coisa. Parei pra pensar que esse não querer viver 

mais aqui, não é um querer meu. É um querer de uma melhoria estranha que 

não é do ser humano. É um querer talvez individual. É o que o Criança 

Cidadã faz, trabalha música com os moleques, que eles se formem músicos e 

saiam da favela, porque a favela é um lugar ruim. 

 

Assim, ao invés da resposta mais fácil que os jovens poderiam ter, de que para a 

melhoria de suas vidas teriam que sair da comunidade, ir para um lugar melhor, onde 

as condições materiais de vida seriam superiores, os jovens passam a se questionar: por 

que não fazer algo pela melhoria da própria comunidade? Trata-se de viver a política 

na forma de um sentimento de integração com o mundo, sentir-se, de fato responsável 

por ele, parte atuante dele: 

 

Eu me sinto um sujeito histórico, um sujeito político que tá realmente fazendo 

as coisas no tempo que tá vivendo […] A sensação que você fica é [...] de você 

se sentir viva mesmo, estar fazendo parte do mundo, construindo o mundo 

sabe? [...] Eu fico vendo a gente como parte do mundo. 

A política assim compreendida, pelos atores da Rede, aparece como algo 

totalmente imbricado com uma transformação subjetiva, com os afetos que comovem e 
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movem, provocando alterações radicais; potencializando “guinadas”, dizem, no 

próprio modo de ser e agir nas relações consigo, com as pessoas e com o mundo: 

 

nesse processo tem muitas aprendizagens da gente que direcionam fortemente a 

nossa vida, […] quando eu falo do projeto, é como se eu falasse de uma 

guinada na minha vida, entendesse? Uma grande guinada, [...] e eu acho que 

todos nós aqui sentimos isso, que, quando a gente fala, é algo tão complicado 

as vezes de dizer porque envolve tantas coisas subjetivas assim, pequenas 

mesmo, de mudança na gente em todo esse processo, e de observação das 

nossas próprias mudanças, entendeu? É claro que, tem coisas que eu sempre 

estive muito alerta em mim. Mas tem coisas que eu percebo que a vivência 

com o grupo do projeto me ajudou. Assim, existem ganhos... se eu fosse fazer 

um balanço […]. É como se nesse grupo eu vivesse um tipo de crescimento 

que eu não sei falar, mas que é um crescimento muito importante pra minha 

vida, e que eu tenho certeza que, se um dia eu conseguir falar, daqui a uns 

quarenta anos, daqui a uns cinquenta anos, eu vou olhar, e eu acredito que eu 

vou dizer “isso aqui foi uma guinada na minha vida, isso aqui mudou...”.  

 

É muito recorrente, para os integrantes da Rede, ao falarem das transformações 

subjetivas pelas quais passam não encontrarem as palavras que consideram mais 

adequadas para expressar o vivido; eles dizem “não saberem falar ao certo”, recorrendo 

a metáforas como o “cuidado”; metáforas, às vezes, poéticas para indicar a experiência 

e o modo como ela produziu modificações em suas percepções, valores e crenças.  

 

Ainda é tudo muito próximo, a gente tem seis anos juntos, mas eu sei que eu 

vou olhar pra trás e sinto que essa é uma aprendizagem que vai seguir 

comigo... eu num sei explicar. Eu uso a palavra cuidado, mas eu não sei dizer o 

que é não, mas é mais ou menos por aí assim, aprender a se ver, aprender a ver 

o outro, como se a gente aprendesse a olhar algumas coisas no mundo, que eu 

não vou dizer também que eu não conseguiria em outros lugares, mas a questão 

é que eu consegui aqui. Então, é isso. 

 

Como se trata de algo aparentemente inexprimível, os integrantes da Rede 

apelam ao belo, que exprime o inefável, que foge do cognitivo pra se conectar com os 

sentidos, com as afecções geradas. Assim, o prazer da ação é conectado ao estético: 

Porque foram tantas coisas que aconteceram, […] as ações na Rede foram 

muito duras também, mas eu acho que elas têm vocação pra ser bonitas 
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entendeu? O grupo da gente é muito... como se a gente se associasse pelo 

sofrimento, que é muito recorrente, que a gente fala muito do sofrimento, e é 

como se a gente se agrupasse em torno disso sabe? Mas, na verdade, eu acho 

que a gente tem muita beleza e riqueza mesmo, como R. falou, e eu sinto muito 

isso e num tem ninguém que mude essa minha visão, nada nada nada. [...] Não 

é o bonito por bonito entendeu? É uma coisa muito sincera e parece uma oferta 

assim, da gente com a gente e da gente com o mundo. 

 

É possível observar, por esse ultimo fragmento narrativo, que não se trata de 

uma estetização da experiência, desconectada de uma percepção crítica das dificuldades 

e dos desafios postos às ações da Rede. Antes, é um estético conectado com a beleza 

presente na própria vida, ou seja, com o potencial humano de construir coisas belas no 

mundo, coisas que não apenas produzem algo a ser fruído, apreciado, despertando um 

estado de êxtase momentâneo, mas algo que vá afetar a forma como nos colocamos 

ética e politicamente no mundo. Algo que se aproxima da busca de Foucault por  

compreender a vida pode como objeto estético: “uma história da vida como beleza 

possível”. (FOUCAULT, 2011, p.141).  

Isso é importante, pois parece que vivemos um estado coletivo anestésico, de 

pobreza de experiência que faz com que não estejamos presentes em nossa própria vida, 

seguimos automaticamente reproduzindo padrões e naturalizando situações de barbarie. 

Como achar que é normal ter pessoas vivendo em condições desumanas, ter dezenas de 

homicídios diários porque sempre foi assim? 

Assim, uma primeira constatação gerada pelos encontros com os integrantes da 

Rede Coque Vive no intuito de apreender as implicações formativas desencadeadas, nos 

sujeitos, por essa experiência, é um modo singular de compreender e agir politicamente. 

A política é apreendida, ela mesma, como uma arte, arte da existência capaz de pôr em 

suspensão o estado de cegueira catatônica em que vivemos. Arte capaz de nos fazer 

despertar, nos sensibilizar, nos comover pela produção de afetos que nos conduzem a 

uma percepção outra da condição humana dos sujeitos que vivem nas periferias. Essa 

percepção da política, contudo, não se constitui nem visa constituir um receituário para 

resolver os problemas do mundo, uma vez que ela expressa uma pluralidade de formas 

de ser, as quais não configuram um fundamento normativo para a ação, manifestando 

antes a complexidade que é agir politicamente na atualidade. Apesar disso, foi possível 

mapear e sistematizar um conjunto de indicativos dos processos de subjetivação 

requeridos para colocar em ação os processos formativos no âmbito da Rede. 
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3.6 A pluralidade das formas de ser da Rede Coque Vive 

 

3.6.1 Rede Coque Vive: uma subjetividade que se reconstrói a partir do que é outro 

 

Nesse contexto, consideramos que as narrativas dos integrantes da Rede Coque 

Vive permitem entrever uma forma de ser sujeito ético-estético-político que é construída 

“antes por uma relação com o que é outro” (p.159), e não por uma fundamentação 

solipsista e auto-centrada de si mesmo. Como enfatiza Duque-Estrada (2009, p. 155), 

diante das variadas “vozes que se chocam no espaço social”, os atores que compõem a 

Rede apontam uma subjetividade gerada nas vivências compartilhadas: 

 

A gente se propôs a uma relação né? A gente se propôs a uma relação em que 

os dois sujeitos partem de lugares e de perspectivas, talvez até, totalmente 

diferentes. Eu acho que é muita ousadia. [...] Tipo, eu nunca vou conhecer um 

cara que mora ali num prédio em Boa Viagem. Mas aí a gente se propôs a isso, 

a gente se propôs a, vocês de lá virem pra cá e a gente sair de cá pra lá, pra 

federal, sei lá, pra casa de vocês, num sei. 

É preciso mesmo muita ousadia, dizem, para realizar o movimento de sair pra ir 

conhecer outras coisas, outras pessoas, algo diferente daquilo que se vive, de 

interromper uma lógica, um circuito e se abrir, se arriscar ao desconhecido. Assim, 

muito mais do que um deslocamento físico, é preciso que se tenha essa disponibilidade: 

 

A gente lembrar que a gente teve disponibilidade, mesmo sem estar ganhando 

nada. A gente teve disponibilidade sair de casa e vir pro Coque. Acho que o 

valor maior é essa disponibilidade, esse querer que a gente tem. Essa vontade 

de pensar, de fazer alguma coisa. 

 

E o que é, de fato, que um deslocamento territorial-afetivo pode causar? Qual o 

tipo de aprendizado que ele enseja? 

 

Então, eu acho que a gente tem – de uma maneira mais ampla, assim, sendo 

bem exagerado, talvez - eu acho que a gente tem isso pra ensinar pra essa 

cidade, como é que a gente se aproxima […] das periferias sem preconceitos, 

sem imagens pré-definidas. [...] Ou então, mesmo com preconceito, com 
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imagens pré-definidas, como é que a gente coloca essas imagens e esses 

preconceitos à prova? Indo lá e encontrando com as pessoas.  

 

Eu acho que a Rede Coque Vive é isso. Como é que o Coque consegue também 

encontrar com outras pessoas que não são daqui sem também se colocar no 

lugar da vítima […] Como é que o Coque consegue fazer isso também? […] Eu 

acho que a contribuição grande que o Coque Vive tem é oferecer, pra o mundo, 

talvez, seja essa outra forma de se aproximar, de se chegar, de entrar em 

contato com as pessoas, que não é uma maneira assistencialista, darem o peixe 

ou ensinarem a pescar, mas é uma coisa de você se aproximar mesmo, permitir, 

de repente, ser amigo das pessoas que moram aqui, se permitir se aventurar, se 

arriscar mesmo, numa amizade, numa aproximação.  

O principal elemento que parece fornecer sentido às ações da Rede é exatamente 

essa disponibilidade para se deixar afetar por uma experiência. Mais do que propor algo 

a esse outro com o qual você se depara, ao invés de olhá-lo por um olhar da carência, da 

falta, da necessidade; ou ele olhar a esse outro que chega como provedor e a si mesmo 

como alguém carente, ambos deixarem-se ser tomados por essa experiência de encontro. 

Acho que o que sintetiza isso seria essa ideia da gente se aproximar mesmo. 

Seria uma aproximação mais sensível, num é só uma aproximação que vem e 

considera as coisas como normais, mas é uma aproximação que se toca com a 

experiência que aquela outra tá vivendo. 

  

Assim, antes de analisar a pobreza com os olhos já viciados da pena, da carência, 

do risco, da vulnerabilidade, deixar-se viver naquela pobreza, e, de fato, sentir algo a 

partir daí, algo novo, diferente daquelas imagens já pré-concebidas. Por isso, o que dá 

origem à Rede Coque Vive é a mesma motivação que dá sentido às suas intervenções: o 

desejo de fazer pessoas, lugares sociais se aproximarem, trocarem, aprenderem um com 

outro: 

 

O que a gente tem em comum é um desejo, um desejo de criar, de mudar, de 

estreitar as relações. Talvez, pela mídia a gente não estreite as relações. Talvez 

pela própria relação tète-a-tète, a gente pode estreitar elas. Ao invés da gente 

querer tomar a mídia, ou fazer uma mídia alternativa outra, que a gente num 

deve deixar de fazer também, que é um desejo - uma aspas grande - de todo 

mundo. Mas a gente tem um desejo de se aproximar com as pessoas, eu acho 

que é esse desejo que chega a nos aproximar. 
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É uma experiência fundada essencialmente na relação com o outro e com o que é 

outro. Chegar ao Coque, para os integrantes do projeto Coque Vive, já foi um exercício 

inicial de deslocamento, uma abertura para andar por caminhos temidos pelos 

moradores de Recife. Nesse percurso, muitos aprendizados foram gerados, como a 

descoberta de que esse exercício de abertura é contínuo. A própria formação se baseia 

nisso, em gradativamente despir-se de identidades e ideias preconcebidas. É evidente 

que a atuação de atores diferentes provoca contínuos deslocamentos, um exercício “de 

se repensar sempre, de refletir, de provocar, questionar". Por isso, o grande desafio da 

Rede foi, justamente, “aprender a se formar na diferença”: 

 
É nessa relação da diferença que em alguma esfera a gente estabelece uma 

igualdade, que é a igualdade que está posta pela amizade. Essa igualdade é a 

seguinte: uma vez que a gente estabeleceu uma relação de amizade, eu quero 

pressupor que a gente poderia se confrontar sem se mascarar. Mas o que é que 

acontece, ou que vem acontecendo, ou que geralmente acontece? É que a gente 

não se confronta e se mascara. Isso é o que dificulta e pode entristecer as 

relações, porque, ao invés da gente resolver determinado problema, a gente se 

mascara. Uma necessidade na relação é a questão da confiança mútua, 

recíproca. [...] E confiar, num é confiar nos iguais não pô, é confiar nos 

diferentes. Mesmo sendo completamente diferente, a gente, pra se estabelecer 

uma relação, e principalmente uma relação de amizade, a gente tem que 

confiar. E toda vez que essa diferença, ela implica negativamente, parece que a 

confiança diminui sabe? Diminui muito. […] Eu acho que, por não saber lidar 

com essas diferenças, a gente pode ter muita dificuldade e achar isso uma coisa 

negativa, quando na realidade a gente só tá aprendendo com isso. 

 

A confiança e a amizade são apontadas como os elementos vitais no 

reconhecimento da importância da diferença para a formação no âmbito da Rede. Mais 

ainda: o que caracteriza as próprias produções da Rede Coque Vive é o fato de serem 

produtos formativos engendrados no encontro provocativo das diferenças; encontros 

atravessados por muitas crises, pois os integrantes se perguntavam se realmente tinham 

algo a oferecer, se questionavam e isso lhes causava muito sofrimento: 

 

Eu tava vivendo muita coisa, foi um processo muito intenso com as mulheres. 

Quando a gente foi gravar [o vídeo Centenário do Sul], eu já tava assim, no meu 
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ápice, eu num tava conseguindo viver mais aquilo, num tava. É tanto que eu 

fiquei doente, eu fiquei doente na metade do processo... 

 

O sofrimento que essa integrante relata vem do próprio processo de formação 

pelo qual passava; ela não apenas ia se encontrar com as mulheres, mas esses encontros 

faziam-na questionar-se, deslocar-se na totalidade de sua vida. Para ela, não era 

suficiente apenas ter prazer em ouvir as mulheres, ela se cobrava sobre o que ela 

realmente tinha a oferecer-lhes, através daquelas atividades. 

 

Olhe, foi um rolo. O processo pra mim, como eu vivi todas essas coisas, foi bem 

diferenciado.  Eu tava rindo aqui porque assim, hoje me traz um sentimento 

muito bom porque eu olho e vejo algo muito bonito que a gente fez e muito 

diferenciado, eu acho, do que a gente vinha fazendo, eu concordo com isso. Mas 

eu não tenho como me desvencilhar de todo o processo que eu passei e de tudo 

que aconteceu. Eu não sei te dizer o que aconteceu, mas foi muito difícil fazer a 

reunião com as mulheres. Eu não sei dizer porque foi tão difícil, mas foi muito 

difícil. Hoje em dia eu fico achando que eu achava que eu não tinha o que dar 

ali, como se eu não tivesse nada a oferecer. […] O engraçado é que eu adorava 

ouvir as mulheres, adorava, adorava, entendesse? Mas, alguma coisa nesse 

processo era muito doloroso pra mim, eu não sei.  

 

Essa integrante, dentre outros, aponta como era difícil para entrar em contato 

com seu próprio processo formativo, refletir sobre isso nos Ciclos Formativos17 

promovidos pela Rede.  Alias, como eles afirmaram, o próprio processo formativo, 

voltado para “lidar com os problemas surgidos durante o processo de formação 

vivenciado na organização e no desenvolvimento das atividades” repercutia também de 

maneira tão forte que alguns optavam por se afastarem do grupo: 

 

Eu sempre tive dificuldade com essas discussões [Ciclos formativos], porque eu 

entrei num processo de autoquestionamento muito grande que não me trazia um 

lugar confortável. Tanto que eu comecei a fugir desses momentos. […] A minha 

sensação é de que boa parte que eu estive no projeto, de forma mais intensa, eu 

estive vivendo muitos processos que eu nunca entendi e eram muito difíceis. Até 

que eu consegui relaxar [...] e outras coisas foram acontecendo e eu passei a 

pensar “talvez eu tenha que viver outras coisas também”. Eu vivia tantas 

                                                           
17

 Ver Anexo 1 
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angústias, quer dizer, talvez eu tenha que viver outras coisas. […] Eu não 

consegui viver o conflito ali dentro e estar ali […] a impressão que eu tenho, que 

eu não estava em condições de estar ali, de vivenciar o conflito, eu não estava. 

 

As narrativas indicam os deslocamentos subjetivos sofridos pelos integrantes da 

Rede tanto na realização dos produtos, quanto nas atividades voltadas à reflexão 

coletiva das ações realizadas. Isso sem falar das dificuldades para lidar com as próprias 

pessoas do grupo, com as relações entre os integrantes de cada coletivo e entre os atores 

coletivos entre si. Sobre esse aspecto, uma das integrantes conta sobre o processo de 

produção da série para TV, “Coque, Histórias da terra”: 

 

O filme num foi só mergulhar simplesmente na história do Coque, foi lidar 

tambem com as relações, relações que colocavam você em conflito com outras 

pessoas, que revela tensões, não só diretamente com você, mas de outras relações 

que tão no meio do grupo […]. Enfim, muitas relações mexiam com a minha 

pessoa, me consumiu. Num é o Coque, é o filme, é porque tudo isso abarcava as 

nossas relações. Você querer fazer uma coisa massa, e aí dá uma insegurança: a 

gente nunca fez isso, nem eu, nem os meninos, a gente nunca fez um roteiro de 

um documentário. Dá um medo, é muita pressão. Eu ficava me pressionando, 

querendo fazer uma coisa boa, e com as pessoas que você vai ouvindo, aí você vai 

falar com os líderes [comunitários], essas pequenas relações vão começando a te 

afetar. Aí vai falar com os líderes, aí já é uma coisa meio assim, meio tensa. Aí, 

depois ainda tem a reação do Mabi, tem a reação do Neimfa, entende? 

 

Em um dado momento das narrativas, percebemos a presença de duas lógicas de 

ação que operavam na Rede e que interferiam diretamente nos processos de subjetivação 

vivenciados: a lógica da cautela e a lógica propulsionadora. Alguns se preocupavam 

tanto em realizar algo coerente, algo que agradasse a todos, que fosse bem aceito, que 

fizesse sentido, que acabavam se perdendo nessa busca da relação ideal e “acabavam 

ficando paralisados na ação”. Por outro lado, os propulsionadores eram cheios de 

energia, de planos, de projetos; eram ágeis, “faziam e aconteciam em um átimo de 

tempo”, mas, muitas vezes, acabavam “atropelando as pessoas, as lógicas, os desejos”: 

 

Uma coisa que eu aprendi muito foi respeitar os tempos das pessoas [...]. Talvez 

as pessoas não queiram, sabe? Talvez as pessoas não queiram […] A gente tem 

que aprender também sobre os tempos, os tempos das coisas e o querer das 

pessoas. Eu num vou lutar contra ninguém, eu vou oferecer o que eu tenho. Eu 



91 
 

 

vou oferecer o que eu tenho, e quando encontrar uma pessoa que quer sonhar 

junto, que quer fazer alguma coisa, eu vou fazer junto com ela, com certeza. 

 

Assim, fazia parte do aprendizado gerado nessa experiência “sentir o momento 

de recuar”, ou seja, aprender a “retroceder quando se percebe que a energia, o sonho 

para mover determinada ação não é compartilhado”, quando se vê que não há 

claramente um desejo comum articulando as ações planejadas. Um exemplo claro dessa 

aprendizagem foi problematizada quando da rememoração do projeto “Unidade de 

Inclusão Digital Coque Livre (UID Coque Livre)
18

”, no qual foram oferecidas oficinas 

sobre a utlização de midias digitais como ferramentas expressivas: trabalho com áudio e 

experimentações com hardware, com a proposta de montagem de um dispositivo móvel 

para gravação de histórias da comunidade, construção de blogs, e produção de vídeos: 

 

A gente fica se perguntando: para que estávamos fazendo isso? É porque 

precisávamos aprovar um projeto no CNPq e fazer algo? Porque a gente 

sonhou o melhor do melhor para poder estar ali com profissionais altamente 

capacitados, com temas super relevantes para a formação profissional de 

pessoas, discutir mídias livres, software livre, blogs, mídias digitais e chega a 

oficina ela só tem três alunos.. […] mas será que as pessoas tinham interesse 

naquilo? E o que é interessante para o Coque é o que a gente acha que é 

interessante para o Coque? Será que a oficina mais importante da gente dar era 

de mídias livres e software livre, se eles não estivessem interessados nisso? 

Será que o projeto tem que ser de conscientização de que isso é importante ou 

de ouvir as demandas deles sobre o que é importante? 

 

Esse tipo de auto-questionamento era algo frequente. Isso porque, segundo os 

integrantes entrevistados, a Rede partia de uma postura que, bem mais do que oferecer 

cursos profissionalizantes, atividades de lazer, deveria-se oferecer o que há de melhor, 

de mais aprimorado nas comunidades de periferia. A Rede rejeitava a perspectiva das 

políticas públicas, de que se deve “ocupar” o morador de periferia, para “tirá-lo da rua”, 

“salvá-lo do crime”, já que, para alguns integrantes, esse tipo de postura se configurava 

como um “racismo de Estado”, ou seja, implicava ver os jovens de periferia como 

“potencialmente perigosos”; para eles, abordar os jovens como estando “em situação de 

risco” é algo tão determinista quanto tratar os judeus como povo abjeto, raça inferior. 
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 Ver Anexo 1 
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Assim, a Rede queria trazer para o Coque as mesmas discussões que se tem na 

universidade, as mesmas oficinas que qualquer pessoa de classe média desejaria fazer.  

Foi assim que o projeto relatado – da UID Coque Livre - foi proposto. Porém, 

isso não eliminava a problematização de questões práticas com as quais os atores se 

debatiam, produzindo, muitas vezes, conflitos acirrados. Outra questão levantada, 

também nesse contexto, era o deslumbramento com a técnica, presente em nossa 

sociedade, devido ao avanço das tecnologias da informação e materializada no discurso 

da “inclusão digital”. Após muito debate e reflexão coletiva, os integrantes entenderam 

 

que o objetivo maior era outra coisa. [...] “O que é que você quer falar? Qual é a 

mensagem?” Agora vamos ver qual a melhor forma! Ao invés de ser uma 

oficina, como está acontecendo agora para ensinar a fazer um blog. Eles diriam: 

“Não, a gente quer uma oficina para falar de tal coisa”. E a gente vê qual a 

melhor forma. E acaba que fazer um blog é a melhor forma. Então você ensina a 

fazer um blog como forma de colocar isso. 

 

Em outros termos, para o integrante entrevistado acima, antes de ensinar os 

alunos a operar equipamentos tecnológicos, seria necessário instalar um processo 

formativo profundo e demorado para que eles começassem a ter o que expressar; a ter 

um sentido a partir do qual se veriam envolvidos com algo que quisessem efetivamente 

dizer. Ele menciona ainda como a experiência do Neimfa na área de formação humana 

contribuiu pra esse tipo de discernimento: 

 

chegar a esse grande ponto, dar nascimento a essas expressões da própria 

comunidade, foi um processo complexo e acho que o Neimfa privilegiava já isso, 

o que nos ajudou... A gente quer fazer essa formação, então se a gente tiver que 

passar cinco anos com a mesma turma de dez alunos, a gente vai passar. 

 

E, não por acaso, as discussões críticas que envolveram esse projeto foi 

justamente as “queixas do Neimfa em relação a sua pouca participação na proposição 

[formativa] da ação”. O fato é que a maneira mesmo como os jovens da universidade 

agiam em conjunto com os moradores do Coque foi bastante refletida durante o grupo 

de discussão e durante as entrevistas.  

 

Quando a gente não pensa junto, a gente não está agindo em rede, entendeu? A 

gente pode até pensar „para‟. Assim como toda ação do Neimfa também está 
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voltada pro Coque, assim como toda ação do Mabi também está voltada pro 

Coque. E a gente também está voltado pro Coque, mas quando a gente não faz 

pensando coletivamente, eu acho que a gente num tá agindo em rede também não. 

 

O mesmo integrante reconhece depois que, “indiretamente quaisquer ações que 

fazemos, já vêm com uma carga grande do que a gente aprendeu durante esse 

percurso”. E “isso fazia com que nossos produtos, apesar de todos os problemas 

vivenciados, não acabassem sendo produtos externos”. Mas essa não foi uma posição 

homogênea entre os integrantes entrevistados. Para alguns deles, em um dado 

momento, o “fazer os produtos” parecem ter se tornado mais importantes que o “fazer 

juntos” quaisquer que fossem os produtos.  

 

Será que quando a gente fala em fazer alguma coisa junto, será que a gente tá 

fazendo junto? [...] Tipo pertencer a determinadas produções? Porque, parece 

até que a gente só tá participando, a gente num tá fazendo, a gente num tá 

criando, a gente num tá contribuindo, já vem pronto a coisa, pra ser feita. [...] 

Eu e S. mesmo, a gente parou pra pensar, “Meu irmão, o que foi que a gente 

fez que a gente pode ter falado que foi a gente que fez? Que a gente pensou, a 

gente chegou lá, filmou e fez. A única coisa que a gente parou pra pensar assim 

foi o Desclassificados, porque foi a gente que pensou o vídeo, foi a gente que 

filmou, mas e as outras coisas como foi que aconteceu? 

 

Outros integrantes, por sua vez, relatam estar “sentindo saudade dos momentos 

em que iam frequentemente à comunidade seja para dar aulas, seja para participar das 

atividades formativas”, o que aparece como um indício de que algo mudou na forma de 

agir da Rede, ressaltando que o mais importante, em termos subjetivos, vem da simples 

presença, do estar juntos, de compartilhar as questões cotidianas.  

 

Uma coisa que eu to sentindo há um tempo, principalmente esse ano, que eu to 

sentindo falta de ter uma presença mais cotidiana sabe, de ir pro Coque, fazer 

alguma coisa lá mesmo, com as pessoas lá, e voltar pra minha casa, sabe? Eu to 

sentindo falta disso, por mais que eu esteja envolvida com o universo do Coque, 

com as histórias das mulheres, com as senhoras que foi fazendo o livro; com esse 

filme, que é totalmente mergulhar na história do lugar. Mas eu to sentindo falta 

de ter uma coisa mais sistemática, cotidiana, de ir lá. Sabe? O fato de sair da 

minha casa e ir lá fazer alguma coisa. E quando eu penso fazendo alguma coisa é 
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com alguém, fazer alguma coisa junto lá e voltar pra casa. É esse ciclo que eu to 

sentindo falta, que nem eu tinha antes, porque que eu ia pro Coque?  

 

Observamos, nesse momento das narrativas, um segundo elemento importante 

na configuração dos processos formativos da Rede. Há uma espécie de consenso de que 

a Rede Coque Vive existe e se sustenta em “um desejo de criar, de mudar”, sim, os 

processos de estigmatização dos sujeitos que habitam os espaços periféricos, mas que 

isso só é possível de efetivar com um efetivo “estreitamento das relações”; que sem nos 

“aproximarmos das pessoas”, os processos formativos, os processos de aprendizagem 

de si desencadeadores de mudanças subjetivas deixa de ocorrer. Assim, a Rede parece 

existir e atuar, principalmente, a partir de um nível sutil e delicado: “É no nível do como 

se faz uma relação, entende?”. Mais do que se fixar em identidades fechadas de grupo e 

entrar em conflito por causa delas, para defendê-las, a Rede só faz sentido quando os 

integrantes atuam a partir de uma aproximação relacional, de um estar junto na presença 

do outro que contribuir para potencializar os desejos e os sonhos, despertando a 

motivação e ativando a energia para agir coletivamente: 

 

Sutilmente, a ideia da gente é igual a de todos os outros que compõem a Rede, 

entende? Num tem separação universidade-neimfa-mabi. A gente tá junto, 

totalmente junto, num tem nenhuma distinção. A gente é irmão. A motivação 

da gente é a mesma e a gente quer trazer benefício. […] Não há um Neimfa, 

não há uma universidade, não há uma coisa; há pessoas, e essas pessoas elas 

sempre vão sonhar. Então quando uma pessoa quer sonhar a gente tem mais é 

que sonhar com ela. O que a gente tem estar pra oferecer é isso. 

 

Nesses seis anos de existência houve mudanças significativas na configuração da 

Rede, até mesmo pelo próprio movimento interno dos grupos. O próprio processo de 

'nascimento' como Rede é algo recente. Principalmente se levarmos em conta uma 

cultura política e mesmo pedagógica, como a nossa, que não valoriza muito ações 

coletivas e gestos que permitam ultrapassar as fronteiras fechadas e redutivas de nossos 

pertencimentos institucionais, sociais, culturais, realizar o que a Rede fez nesses seis 

anos é realmente algo surpreendente. Talvez, por isso, apesar dos sentimentos de crise 

expressos em vários momentos das narrativas, encontramos também uma percepção 

clara, por parte dos integrantes, de uma certa realização de si: 
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Eu sinto realização, eu sinto muita realização. Num sei se é esse momento, que 

nem a gente tava falando, estar fazendo muito coisa, sabe, estar produzindo, 

coisas que dão sentido, que me deixam viva, uma vitalidade.  

Veja, tentando colocar isso em sentimento, é muita realização, do grupo com as 

coisas que a gente faz. Talvez se fosse em outra época, talvez a primeira coisa 

que viria na cabeça seria “crise, eu sinto muita crise”. Mas hoje nem é tanto, num 

é crise, é a realização, é a alegria, é a instigação, de estar fazendo, continuar a 

fazer isso. É um amor bem alegre assim. Pode ter um pouco de amor passional, 

assim, eu posso ficar idealizando a gente, mas no fundo eu faço; eu num estou 

idealizando não, é porque é verdade mesmo. 

 

Quando eu entrei eu nem pensava em ser formadora, e agora estar atuando. No 

primeiro momento só pensava em casar, ter filho, arrumar um emprego. […] E 

hoje, ter tido essa formação me ajuda a participar das atividades, fazendo as 

atividades, dando aula na Educação Infantil, sendo formadora nos domingos. 

Eu passei a olhar pra isso tudo como parte de minha vida, porque antes disso eu 

vinha, participava das reuniões e ia embora e pronto […] Mas eu num tinha 

nenhuma identificação, isso não fazia parte da minha vida mesmo. Hoje eu 

posso dizer que me sinto realizada por ser formadora e participar disso tudo. 

 

Nessa mesma direção, a dimensão que os atores têm de uma ação coletiva 

tornou-se também muito mais clara: “Eu acho que quando a coisa é coletiva, acaba que 

nem existe esse quem foi, 'quem foi que sonhou', [...] porque qual a diferença, assim, se 

você não sonha, ou se você abraça um sonho, num vira um sonho?”. Eles contam o 

processo de como a “confiança” vai dando lugar a uma “paixão”, algo seu, que faz parte 

de suas vidas, do qual, ao final, não se imaginam mais separados: 

 

O que acontece aqui acaba tendo impacto na vida da gente inteira. Então a gente 

se esforça muitas vezes pra cuidar daqui como se tivesse cuidando da vida inteira 

mesmo da gente. 

 

Toda essa transformação pela qual passaram os integrantes da Rede gerou novas 

demandas, problematizações sobre aquilo que já parecia estar consolidado. Se a 

diferença é o que parece haver de mais rico nessa relação, pois segundo os atores é por 

conta delas que os sujeitos se deslocam, aprendem uns com os outros, as diferenças são 

também o maior desafio da Rede. Os grupos possuem formas diferentes de agir, de ser. 
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Os integrantes do Mabi, por exemplo, ironizam caracterizando o grupo da universidade 

como “apolíneos”, enquanto eles são “dionisíacos”.  

Isso porque diferentemente da forma livre de atuação deles, sem nenhum vínculo 

institucional, o projeto Coque Vive sempre buscou financiamento em editais para 

realizar suas ações, o que exige o respeito a prazos e uma ação mais disciplinada em 

termos de planejamento dos resultados a serem alcançados. Porém, essa foi a maneira 

que o grupo encontrou para adquirir os equipamentos de que a Rede dispõe hoje e que 

possibilita a realização dos vários produtos que são usados pelos atores.  

Duque-Estrada (2009) coloca como elemento importante para discussão desse 

tipo de ação em que se busca expressar/construir uma subjetividade coletiva, a questão 

“de onde se fala?” (p. 168) já que existem muitas iniciativas dessa natureza se 

caracterizam por querer “dar voz ao subalterno” (p. 167). Essa também foi uma questão 

que a Rede precisou se colocar. O fato de vários integrantes não serem moradores do 

Coque e estarem, ainda assim, envolvidos na construção de narrativas sobre o lugar foi 

objeto de varias reflexões, principalmente no âmbito do Projeto Coque Vive.  

Porém, a Rede preferiu colocar a questão em outros termos, não como quem 

(quer) dá voz. O grupo se propôs a falar junto com o outro. Sem precisar negar as 

diferenças decorrentes de quem vem, sim, de outra esfera social, mas que se coloca 

precisamente numa condição de “estar junto”. Essa postura possibilitou uma relação de 

pertencimento, de vinculação, na qual o lugar passou a fazer parte de uma história 

comum a ser construída por meio da própria ação em e na Rede.  

É claro que o olhar das pessoas que nasceram no Coque, que moram nessa 

comunidade é imensamente enriquecedor: “o lugar [...] muda o significado a partir de 

quem mostra ele, porque é o modo como aquela pessoa se relaciona com aquele lugar”. 

E é pelo fato mesmo de se relacionar com essas pessoas que os integrantes da Rede 

enriqueceram também seu olhar. E a afetividade gerada pelo lugar acabou fazendo com 

que outras pessoas, fora da própria Rede, também deslocaram seu olhar: 

 

O Coque tá na minha trajetória, e quem me conhece, ele acaba respingando nas 

pessoas assim.. eu só fico falando do Coque, fico falando muito da minha 

experiência no Coque. E vai respingando em que tá ao meu redor, porque 

mainha também, no começo não queria deixar eu ir no Coque, tinha medo, 

ficava dizendo que eu ia ser estuprada, iam me pegar... aquela noção mesmo de 

que só tem bandido lá, nasceu lá é porque é bandido, sabe, uma coisa meio 

determinista assim. Aí hoje não, mainha tem uma visão diferente, ela nunca foi 
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lá, mas ela já falou algumas vezes que quer ir lá conhecer, vem brotando, que 

quer ir lá. Ela sempre fica interessada de ver como é, vendo o que a gente tá 

fazendo do livro. É uma forma de se aproximar também. E hoje ela já diz assim 

"Vá pro seu Coque". Ou seja, o Coque não é mais aquela coisa que ela ouvia, o 

Coque já é o meu, que é o significado que eu dou, que eu tenho do Coque, que 

passa pra ela. Tá entendendo, respinga. Eu acho isso político, me instiga, adoro. 

 

As identidades se revelam assim como um jogo e se o pertencimento ao Coque 

faz os integrantes se sentirem “parte do lugar”, a partir dos vínculos que se criam na 

Rede, então, as identidades se diluem pouco a pouco. Em alguns momento, claro, é 

preciso fazer uso delas, afinal de contas, cada sujeito tem um história de vida marcada 

pelo seu contexto social. São realmente vozes diferentes que repercutem de maneiras 

politicamente distintas, mas que, por isso, mesmo a valorização das diferenças passam a 

ter um papel formativo importante no contexto da Rede: 

 

Eu acho que esse discurso da autoafirmação, de quem nasceu, de quem é 

morador do Coque, tem também o seu valor pelo próprio contexto também do 

Coque, porque tem problemas, ele enfrenta problemas por ser o Coque, a própria 

história da ocupação, da formação do lugar, que historicamente é uma coisa de 

luta mesmo, de querer que aquelas pessoas saiam dali. É uma forma de 

resistência, em alguns momentos, a defesa das identidades. 

 

É um jogo que as relações de poder incitam e exigem. Mas, ao mesmo tempo, 

isso não significa que os integrantes externos à comunidade, do Neimfa ou do Projeto 

Coque Vive da universidade, devam se isentar de falar porque a voz que importa é a 

dos moradores da comunidade. Trata-se, em verdade, da escolha de um lugar social. E a 

Rede escolheu compor vozes e imagens para falar e deixar-ver aqueles que se inquietam 

com a falta de cuidado com outro, com as desigualdades e as injustiças sociais. 

3.6.1.1 O Mabi e a crise musical: um abalo na Rede Coque Vive 

 

Resolvi destinar uma parte especifica, dessas narrativas, para explicar os 

processos de transformação do Mabi porque considero essencial para a compreensão de 

uma questão que é central para o entendimento dos processos formativos desencadeados 

na Rede: o Estúdio Coque Livre. Como foi dito, o Mabi iniciou com uma veia musical 
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muito forte, o movimento se configurava como músicos que expressavam seu 

inconformismo através de suas letras. 

Tratava-se de um grupo de amigos que se encontrava informalmente para 

conversar, para tocar e realizar eventos musicais. Quando ocorreu a aproximação do 

Mabi com a universidade, na formação da Rede Coque Vive, um dos ganchos de nossas 

ações também era a música, quando foi aprovado um projeto na Lei Rouanet para 

gravação de um Cd, que era um sonho do Mabi. Porém, o projeto não pôde ser 

efetivado, pois não passou da fase de captação de recursos. Um pouco depois, a outra 

ação realizada em conjunto, o Jornal Coque recebeu o prêmio Caixa de jornalismo. 

Assim, resolveu-se utilizar o dinheiro do prêmio investindo na música, o recurso era 

suficiente para, não só gravar um cd, mas construir um estúdio de gravação musical na 

comunidade. E assim foi feito. Contudo, quando se imaginou que isso poderia 

representar um salto para o movimento, na prática, não foi assim que as coisas 

aconteceram. A própria construção do estúdio representava um projeto coletivo, 

comprar os equipamentos, pensar na sua proposta formativa. Nesse processo de 

concretização foram poucos os integrantes do Mabi que permaneceram: 

 

A galera, muita gente tava na lógica das coisas prontas. Por exemplo, de ir 

tocar. [...] Nesse momento tinha muita gente, muita gente mesmo, num era só o 

Matéria, num era só o Província, tinha o Dragon Ranger, tinha Xixarro, tinha 

uma galera muito grande. [...] Aí depois, com a ideia do estúdio, as bandas já 

não tavam como tavam antes […] E já tava com outra configuração já, o 

movimento, como surgiu a ideia do jornal, o jornal ganhou uma grana e que 

essa grana ia fazer o estúdio. Aí a gente já tava chamando a galera, mas 

também a galera, parece que a palavra „reunião‟ num é uma palavra boa entre a 

gente ainda. Embora a gente se reúna sempre. A gente chamou pra reunião, 

chamou a galera do Dragon Ranger, conversou. A galera lá do outro lado, a 

banda de Formiga, a gente tentou reunir o máximo possível, mas num deu 

muito certo não. 

 

Além disso, quando alguns integrantes se aproximaram do Neimfa passaram a 

ter outras necessidades além de tocar, problematizar mais, refletir mais: 

 

Você saber que você tá num contexto totalmente louco e você conseguir 

destrinchar, compreender um pouco daquilo ali, e compreender como funciona 

aquilo ali, pra quê que existe a favela no meio da sociedade, por que que a 
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gente é pobre, por que que a gente é bandido, por que que a gente é traficante. 

Eu acho que isso já é uma coisa boa... entender inclusive a gente nesse meio, a 

gente na favela, a favela na sociedade. 

 

A discussão que alguns integrantes traziam de espaços outros em que estavam 

inseridos - o Neimfa, a ONG Etapas, o movimento político partidário, a Igreja -, 

reverberavam em reflexões que trouxeram grande impacto na Rede e “muitos não 

assimilaram, surtia no vazio”. Assim, com a emergência de outras demandas e lógicas 

de ação, as bandas que antes faziam parte do movimento foram se afastando, restando 

apenas a banda Matéria Bruta dos atuais integrantes do Mabi. Se o novo contexto do 

Mabi trouxe muitas potencialidades para o movimento, com o afastamento das outras 

bandas, o elemento musical vai, aos poucos, se enfraquecendo. Como resultado, 

quando finalmente o espaço do estúdio fica pronto, não é ocupado com a finalidade de 

gravação musical. Durante as narrativas eles contam que, ironicamente, quando tinham 

menos recursos eram mais criativos: 

 

E eu acho interessante [...], a gente criava mais quando a gente tinha menos. E 

isso era massa. Tipo no quarto de Rico, a gente fez um estúdio lá, com uns 

negócios de caixa de ovo, era cheio de barata por trás […] Um caixa furado e 

uma radiola, a gente ligava a guitarra numa radiola, […] a radiola virava um 

cubo de guitarra, outro de baixo e tocava, ensaiava, tirava ensaio, muitas vezes 

melhor do que no estúdio. Eu num tinha baixo. O baixo que a gente arrumou 

parecia um berimbau de quatro cordas […]. E era uma dificuldade tremenda, 

mas com toda dificuldade, era o momento mais criativo que a gente teve. E 

falando assim especificamente, fechando o Mabi em música, a gente.. acho que 

eram os momentos mais felizes. Os momentos mais potentes, porque a gente 

criava mais. Criava mais possibilidades de fazer as coisas. 

 

Eles contam que passaram a se encontrar menos, a dar prioridade a outras coisas 

em detrimento do elemento musical: “A gente passa um tempão sem se encontrar, aí 

depois a gente começa a se encontrar, mas toda vez que a gente começa a se 

problematizar, aí vem as ideias, trabalho, num sei quê, estudo”. 

 

O movimento Mabi, ele tem essa pegada na música. […] Eu acho que foi por 

esquecer um tanto quanto isso, que deu justamente essa enfraquecida [...] 

Porque a maioria das coisas que a gente fazia girava em torno da música, 

girava em torno desse movimento, direta ou indiretamente. 
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E mesmo, para eles, há algo de estranho nisso já que a música ainda é algo que 

lhes dá prazer: 

 

Eu acho que se a gente se sente bem naquele espaço, a gente quer estar 

novamente, a gente é insaciável, a gente num quer ter uma experiência e só ela 

não. A gente é um colecionador de experiência eternamente, até a morte. 

 

Os atores falam de um desejo, mas algo os impede de materializá-lo, eles dizem 

que esqueceram de “querer ter prazer”: “O Mabi surgiu de um prazer, a gente tinha 

prazer de fazer aquilo ali. Aí a gente... não deixou de ter prazer, mas esqueceu de querer 

ter prazer... aí isso foi enfraquecendo”. 

 

Meu desejo assim pro Mabi, eu queria que o movimento musical voltasse 

[…],surgissem outras bandas aqui […] Umas bandas assim que 

compartilhassem um pouco da ideia da gente [...] Voltasse a se reunir com 

outros movimentos [...] Tinha aquele intercâmbio, a galera sair daqui pra tocar 

lá, a galera vir de lá pra tocar aqui. Isso é massa, tá ligado? […] Quando a 

gente tocava fora, a gente levava o nome do movimento, tal, a ideia também. 

 

Diante de todas essas transformações, os integrantes do grupo afirmaram várias 

vezes, durante as narrativas, que não têm necessidade de manter o movimento para 

manter uma identidade, “pra ter uma bandeira velha cheia de coisas penduradas, pra 

dizer que há um movimento”, mas, se há algo que os sustenta é o fato de ser um 

“movimento de amigos”: 

 

Em relação à amizade, talvez eu esteja muito errado, pouca coisa mudou, e isso 

é bom. Isso é o que pode possibilitar a gente pra fazer outras coisas, porque se 

a gente se encontra como amizade pra fazer uma coisa, a gente pode fazer 

outras coisas também.[...] Uma vez junto a gente pode criar, a gente pode 

sonhar coletivamente [...] a gente pode fazer “n” coisas, a gente pode voltar o 

movimento de música, a gente pode fazer tipo um jornal aqui. A gente pode, 

sei lá, pode fazer qualquer coisa. 

 

Se, por um lado, essa posição do Mabi contribuiu para potencializar algumas 

transformações que começaram a se operar, incialmente, no próprio movimento, por 



101 
 

 

outro lado, serviram para evidenciar dois elementos importantes na configuração dos 

efeitos formativos e subjetivos gerados pela Rede como um todo. 

 

3.6.2 Rede Coque Vive: uma subjetividade que se nutre de uma política do cuidado e 

da amizade 

Esses elementos são justamente o cuidado e a amizade. Aquilo que, segundo os 

atores, mais importa: “A gente pode num ter feito muita coisa, mas a gente fez uma 

coisa muito importante, que foi criar esse vínculo, essa relação. E aí eu acho que a 

proposta é justamente essa”. Essas palavras parecem ressoar as analises de Ortega 

(1999, p. 27), sobre uma possível política da amizade: “A amizade constitui uma nova 

sensibilidade e uma forma diferente de perceber a realidade, baseada no cuidado”. De 

fato, uma percepção comum entre os atores da Rede é a de que 

 

algo que o projeto trouxe, algo que a gente não vive muito... que não é tão claro 

viver isso, digamos assim, em outras instâncias, que é a dimensão da questão 

do cuidado. […] O grupo sempre foi muito cuidadoso, desde o começo, eu 

sinto isso assim. Tem a dimensão do cuidado com o que faz, então, do cuidar 

de algo e tem uma dimensão do grupo dentro dele mesmo […] Eu estou muito 

distante do projeto esse momento de alguma forma, mas o projeto tá muito em 

mim nas coisas que eu tou fazendo agora, porque a visão que eu estou tendo pra 

fazer o que eu estou fazendo agora só acontece porque eu estive no projeto da 

forma como eu estive, entendesse? Porque tem a ver com o que o grupo. .a 

forma com que o grupo se mobiliza, que faz o grupo se mover, entendesse? É 

isso, que tá em mim, onde eu estiver,[...] essa dimensão de transformação, ela é 

total, porque eu sei que, se hoje eu estou no lugar que hoje eu estou.. […], se eu 

to lá minha gente, é porque eu aprendi muita coisa com vocês, entendeu? Eu 

aprendi a cuidar, de mim e a cuidar dos outros, da nossa forma, com a 

comunicação, com a memória, a gente tá cuidando, a gente quer cuidar dos 

outros e cuidar da gente. E é isso, eu to cuidando de mim, cuidando do meu pai, 

cuidando da minha família, entendesse? 

 

O depoimento da integrante dá a ver que a natureza dos processos de subjetivação 

desencadeados pela sua participação na Rede Coque Vive são da ordem do aprendizado 

de uma forma de vida. Ela afirma que aprendeu, vivendo com o grupo, um modo de 

viver que se expande para todos os âmbitos de sua existência, de suas relações, baseado 
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no cuidado. Nesse sentido, aproximando-se de Foucault (2011, p. 216), nos processos 

formativos gerados na Rede, o mais importante não é saber “o que é esse ser de que 

devo me ocupar, mas de saber o que deve ser esse cuidado de si e o que deve ser uma 

vida que pretende cuidar de si”. No caso da Rede, fica claro que o cuidado está baseado 

em relações de amizade. Ele emerge, para os integrantes, menos como um conjunto de 

atividades ou procedimentos específicos, e mais como uma maneira de viver baseada 

em uma visão que se amplia, a partir da qual eles passam a ver o mundo, agindo no 

mundo a partir dessa disposição.  

Assim, nas narrativas construídas, a amizade parece ter uma função de 

resistência, já que é apreendida como uma “recusa das formas impostas de 

relacionamento e de subjetividade” (ORTEGA, 1999, p.170). Ela traz sempre presente 

um espaço de liberdade de criar uma forma outra de estar no mundo e de se relacionar; 

ela ensaia a experimentação de novos estilos de vida e comunidade distintos das 

relações institucionalizadas. Enquanto forma de subjetivação coletiva, representa um 

espaço intermediário entre as necessidades individuais e coletivas: 

 

Eu acho que aí que tá o ponto, pra isso que a gente tá chamando de mudança 

que não necessariamente se tem que ter a partir de uma relação com o Estado. 

[...] É essa relação de pessoa direto, de intercâmbio, vamos dizer assim. De eu 

me permitir de tu me conhecer e de tu se permitir de eu te conhecer. [...] 

Conversar sempre é bom e faz com que a gente se esclareça e melhore, desde 

que a gente queira. Que em determinadas pessoas e relações dificilmente 

acontece. [...] O discurso mais humano de entender o outro como ser humano 

também. Não é entender o outro como rival de mim que sou um ser humano e 

ele é um ser humano também, mas não como rival. Mas como uma pessoa de 

verdade, como um irmão... 

 

O que a Rede propõe como uma resposta ativa a essa recusa ao outro, ao 

diferente, que acaba por causar a estigmatização é exatamente a aproximação, o 

encontro, a troca, o afeto. Assim, produz mídia para dar a ver a memória, a história das 

pessoas que moram nesse lugar invizibilizado como forma de promover esse encontro 

mesmo. Afinal de contas, não deveria ser pra isso que os meios de comunicação 

deveriam servir? O fato é que a produção em massa, a produção jornalística acaba por 

fazer das pessoas apenas exemplos, ditos em uma frase, um parágrafo, não há tempo 

nem disponibilidade para haver um encontro real com aqueles a quem se entrevista. 
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Assim, nesse micro-espaço midiático que a Rede Coque Vive instituiu no espaço mais 

amplo da cidade se busca efetivar essa comunicação sensível entre as pessoas.  

O fato dos produtos da Rede serem também frutos de um sonho coletivo e 

realizados com várias mãos lhes dá um caráter especial decorrente da identidade plural, 

a partir da qual eles se manifestam no espaço coletivo da cidade. Diferente de produtos 

artísticos clássicos, que guardam uma correlação muito forte com a figura dos artistas, 

os produtos da Rede não possuem uma pretensão de serem veiculados ao nome de seus 

autores, a despeito de cada produto ser realizado por três ou quatro integrantes. 

O saber que há por trás de cada produção é um saber coletivo. Além disso, os 

atores dão prioridade a que os sujeitos figurem mais em cena do que eles próprios: 

 

É muito essa coisa do grupo, eu acho que isso da gente de fazer as coisas junto. 

Num é, tipo, eu fazendo um livro [Senhoras do Coque], num é Chico fazendo 

um livro, num é ninguém, num é Rob fazendo sozinha o DVD [Coque Vivo]. É 

sempre uma coisa que a gente num faz sozinho pô, e que num é simplesmente 

na hora do fazer, é de sonhar, porque justamente, vem sendo sonhado há muito 

tempo, e de sonhar junto. E aí cada um vai dando a sua sementinha da coisa e 

aí todos ficam regando juntos e aí vai colhendo todo mundo junto. 

 

Quando há um grupo formado, mesmo que não se tenha tanta clareza em relação 

a um projeto específico, muitas vezes se age apenas pela confiança no outro, age-se 

junto por saber que sua motivação é a mesma do grupo, que se tem o mesmo objetivo 

maior, a mesma visão. E só em grupo a ação faz sentido, é ele que sustenta a energia da 

ação, tanto no sentido mais prático dela, com a ajuda na realização das atividades, como 

no fato de contar com alguém com quem dividir angústias, dúvidas, inseguranças. 

Assim como, não adianta ter um sonho se ele não pode ser dividido com outras pessoas, 

se não existe um desejo comum. E partindo desse sonho comum, é em grupo que a 

energia se sustenta, quando um perde a visão, segue pelo outro, pelo prazer de estar com 

ele e por ver na energia dele, sua própria energia: 

 

Uma vez junto a gente pode fazer “n” coisas, tipo, a gente pode voltar o 

movimento de música, a gente pode fazer tipo um jornal aqui. A gente pode, 

sei lá, pode fazer qualquer coisa, pode criar, uma vez junto a gente pode criar, a 

gente pode sonhar coletivamente. Porque num adianta também eu querer 

sonhar só. Eu posso sonhar só pra coisas extremamente privadas. Mas quando a 
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gente fala de Mabi, a gente ta falando de um movimento, a gente ta falando de 

uma coisa coletiva, a gente tá falando pra uma coletividade. 

 

Assim, na Rede Coque Vive, apreendida como uma rede de amigos, cada ator 

coletivo ocupa e atua a partir de um gesto em particular. O Mabi, por exemplo, é o 

elemento de impulsão pela coragem de verdade que ele traz. Os integrantes do Mabi têm 

um modo próprio de expressar a verdade de forma dura, ríspida. Um modo de dizer-a-

verdade que de tão ácida e crua chega a ferir. Mas eles falam do que eles sentem a partir 

do cotidiano deles. Eles guardam uma revolta que vai crescendo e fermentando. Aí não 

veem outra saída a não ser expressá-la.  

A postura do Mabi, a manifestação de sua verdade em sua forma de ser como 

um ato político, muito se assemelha à forma própria dos cínicos de viver a verdade 

enquanto combate “que se endereça à humanidade em geral […] tendo como horizonte 

ou objetivo mudá-la, mudá-la em sua atitude moral (seu ethos), mas, ao mesmo tempo e 

com isso mesmo, mudá-la em seus hábitos, suas convenções, suas maneiras de viver". 

(FOUCAULT, 2011, p. 247). Eles se expressam na sua maneira de ser no mundo, no 

seu jeito mal-comportado, contrário às convenções, na sua recusa intencional e 

sistemática a ser e a ter um padrão de comportamento. Dizem: 

 

A gente já é condicionado a vender pipoca na estação, a gente já é 

condicionado a não reivindicar nossos direitos, a gente já é condicionado a 

aceitar uma escola que é um estábulo, a gente já é condicionado a sair de 3h da 

manhã de casa pra pegar uma ficha num posto de saúde que é dentro da 

comunidade; enfim, a gente já é condicionado a uma série de coisas negativas, 

então por que é que a gente mesmo vai se auto-condicionar, criando 

identidades e se fixando nelas, a gente pode fazer diferente.  

 

A relação com o dizer-a-verdade do Mabi é tão viva que alimentou a chegada do 

grupo da universidade ao Coque e alimenta até hoje suas ações. Eles fazem com que a 

Rede se lembre da parte cruel da vida vibrando, produzindo males, sofrimento, quando 

falam da violência policial que sofrem, do preconceito por serem negros, pela forma 

como se vestem, das mortes dos amigos na comunidade. E o grupo alimenta neles certa 

energia apaixonada que transborda e invade todos os atores da Rede: 
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Essa paixão do Coque Vive, em relação às problemáticas do Coque, eu acho 

que foi o que conseguiu perdurar a nossa relação até então […], em função 

dessa paixão, em função desse desejo em comum. Eu acho que se não tivesse 

esse desejo em comum, eu acho que dificilmente a gente poderia passar tanto 

tempo conversando, qualquer coisa ou alguma coisa específica, dificilmente. Já 

tinha vindo algo e qualquer coisa e implodido a relação. Mas, muitas vezes a 

gente dá uma de doido e se encontra, muitas vezes a gente inventa alguma 

coisa pra fazer junto. Mesmo esse “junto” estando com uma série de 

problemas, esse participar. Mas mesmo assim, em função de uma paixão, ou 

em função de uma coisa ou outra, a gente dá uma de doido e se encontra. 

 

Como diz FOUCAULT (1982, p. 2), "no estado de paixão entre duas ou três pessoas, há 

algo que permite comunicar intensamente” . É assim que a verdade agressiva do Mabi, 

se soma à paixão do Coque Vive e disso resulta um desejo de comunicar, de produzir 

mídia.  

O Neimfa, por sua vez, é a base formativa da Rede; é o ator que nos dá solidez, 

que alimenta, mas principalmente, que provoca os deslocamentos mais radicais em 

nossa forma de entender e praticar a educação, nos incitando em “um princípio de 

agitação”, de “permanente inquietude” (FOUCAULT, 1982, p. 12). As 

problematizações que realiza em torno do ato formativo no exercício contínuo da 

reflexividade, além de suas demandas de um vínculo educativo alimentado pela 

presença e pela confiança amorosa atingem como um raio as práticas da Rede, fazendo 

os integrantes mudarem suas posições. 

 

O espaço do Neimfa tem um exercício, [...] que a gente percebe na Rede como 

um todo - por mais que por exemplo, é incitado por um por outro, mas é um 

exercício de todos -, que é um exercício de se repensar, sempre. A sensação 

que eu tenho é de se manter muito atento a isso e eu acho que isso o Neimfa 

trás pra a gente, muito isso, esse exercício sempre. É como se fosse uma 

lanterninha que fica sempre acesa assim, de “peraí, é por aí mesmo? É isso 

mesmo? Repense”. E pra mim, se fosse falar dessa relação entre o Neimfa e o 

Coque Vive nessa dimensão, seria essa dimensão de fazer com que a gente se 

questione sempre sobre algumas coisas, a ponto da gente fazer as reuniões 

assim […] e um pensa de uma forma e outro pensa de outra e na outra reunião 

eles trocam de lugar “num era tu que tava dizendo isso? E num era tu que tava 

dizendo isso?” (rs) “Ah, não, eu pensei de outra forma, eu me repensei, num sei 

quê, tudo mudou”. 
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O Neimfa traz esse elemento de formação para a Rede, afinal de contas é uma 

instituição que trabalha nesse âmbito há vinte e cinco anos no Coque. É através da 

educação que a associação age. Assim, de uma forma ou de outra a relação que os 

outros dois atores tem com a casa ganha também essa tonalidade. Seja mais 

diretamente, já que muitos dos integrantes do Mabi foram alunos dos cursos do Neimfa, 

ou indiretamente, pois os integrantes da universidade chegam ao Coque jovens 

estudantes e passam por um processo de amadurecimento durante esse tempo, um 

processo de formação, instigados à reflexão de diversas formas, inclusive pelos ciclos 

formativos
19

 promovidos em parceria com o Neimfa: 

 

Eu acho que, no momento, o Neimfa tá representando pra mim um espaço de 

liberdade, um espaço – tanto físico como subjetivo – […] onde eu posso me 

movimentar. Ser o que eu sou no momento. Às vezes a gente pensa “O 

Neimfa melhorou a pessoa e pá, tá ligado”. Mas não é questão de melhorar, 

porque melhorar é você se permitir querer determinadas coisas. 

 

É interessante constatar o que os atores concebem por formação humana, que 

não se trata de “melhorar” ninguém, mas de possibilitar que os sujeitos entrem num 

processo de relação consigo de forma que se permitam “ser o que são”, permitam-se 

“querer”, atentem para seus desejos. É importante salientar que “vir a ser o que se é” 

não significa encontrar uma essência, mas ir ao encontro da liberdade de se recriar. 

 Essa formação ocorre no trabalho em grupo, já que ele possibilita que as 

relações se materializem e que os vínculos se concretizem. Nas narrativas, esse processo 

é identificado como o momento de gestação das convicções próprias: 

 

R. no começo, também, assim que nem C. quase não falava, assim não sabia 

em que falar  - eu acho que era mais timidez do que insegurança. Num é que eu 

num me sentia insegura de falar, mas eu sou muito mais de ouvir, de observar. 

Eu gostava de ficar vendo tudo aquilo assim, de observar, de ouvir. Num sabia 

exatamente em que falar, num sabia se precisava falar. Hoje não, […] acho que 

hoje eu me sinto mais um sujeito, porque assim, C. falou da semente da 

transformação que transformou ele, que tem essa semente nele. Eu sinto que 

essa semente já tava em mim, desde a época do colégio e digamos que agora 

ela encontrou um terreno fértil pra brotar, que é o grupo. Eu tinha a semente, eu 

                                                           
19 Ver Anexo 1 
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já me inquietava com as coisas. Mas eu não sabia como, num sabia pra onde ir 

[...] Com a experiência do Coque¸ com o grupo, é quando isso ganha „forma, 

quando isso se concretiza. Hoje eu me sinto muito mais forte por dentro porque 

é uma certeza, e mais que uma certeza, é uma lucidez mesmo [...]. Eu to muito 

segura de mim nesse sentido porque eu não estou sozinha nisso. 

 

É assim que os sujeitos da Rede vão experimentando outras formas de ser, 

quando começam a criar algo que acontece “entre as ideias e ao que é necessário fazer 

de modo que seja impossível dar um nome, e seja de maneira que a cada momento 

tentar dar-lhe uma coloração, uma forma e uma intensidade que não diz nunca o que é”. 

(FOUCAULT, 1982, p. 6-7). 

O processo formativo envolve algo sobre o qual não se sabe falar, não se entende 

direito, algo que desestabiliza, algo que incomoda. Porém, quando os integrantes da 

Rede Coque Vive conseguem sair um pouco do nível dos resultados impalpáveis para 

enxergar concretamente produtos com grande potencial formativo, frutos de um 

processo de sonho coletivo, como algo em que se reconhecem e reconhecem um 

potencial, passam a ver um sentido mais concreto em suas ações. E isso gera uma 

espécie de êxtase, uma felicidade, um impulso de seguir criando. Eles veem os produtos 

como algo que lhes representa, lhes traduz. É algo que veem como belo: 

 

Eu acho que hoje eu me sinto completamente dentro, me sinto parte, me sinto 

vivo, me sinto nascido dentro do projeto. […] Em alguns momentos, foi bem 

difícil assim, como se fosse um lugar muito instável. Apesar de eu saber o que 

eu tava.. sei lá.. ver a dimensão daquilo tudo, eu não conseguia definir, isso me 

incomodava assim. Esse lance das mil crises que a gente vivia. Eu acho que, 

desde que eu percebi a possibilidade de sonhar dentro do projeto, de dizer 

assim, eu quero fazer isso, eu quero estar nisso do começo até o fim – eu acho 

que talvez tenha começado com o .Zip mesmo, que eu nem peguei do começo 

começo mesmo, mas de ver uma coisa que você chega, você sonha, você 

conversa, planeja, faz, e fica bonito e as pessoas vêem, e traduz o que você 

sente. Essa possibilidade de traduzir o que você sente numa coisa concreta, isso 

me satisfaz muito. E aí nesse momento então, eu estou mais do que num lugar 

tranquilo, justamente por isso, porque eu estou vendo um livro [Senhoras do 

Coque], lindo, enorme, que foi fruto de um sonho que vem germinando desde 

uma cadeira de João, ele tomando corpo e eu tomando um corpo junto com 

isso. Me sentindo importante por fazer uma coisa, assim, que eu acho que eu 

faço bem, me sentir satisfeito, achar as fotos bonitas, achar que o livro tá 
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ficando bonito, que tem meu toque sabe? Isso me faz muito bem, […] se sentir 

representado, sentir, sei lá, fazendo uma coisa bonita mesmo. Agora eu tenho 

noção de pra onde isso vai, vejo que isso me contempla, vejo que isso faz 

sentido pro mundo, sei lá, que me traduz também. E aí nesse sentido, eu vejo o 

grupo assim, acho que mais o grupo do que o projeto, o grupo que se formou, 

como uma coisa muito preciosa. Tem uma potência enorme de fazer coisas 

infinitas, chega me dá uma ofegância assim. Eu fico, “Meu deus, é tanta coisa 

que pode nascer daqui, é tanta coisa bonita, que sorte que eu tenho de estar 

nisso”. 

 

Os sujeitos se envolvem de tal forma na realização das ações que não estão 

apenas produzindo livros, material audiovisual, mas produzindo a si mesmos. O 

processo de ver algo da esfera dos planos ir tomando realidade e, depois, se reconhecer 

naquilo que foi produzido faz com que os integrantes vejam a si mesmos de uma outra 

forma. Isso lhes traz certa maturidade visível na maneira como o grupo consegue 

expressar as mudanças subjetivas pelas quais tem passado durante esse tempo, os 

aprendizados que adquiriu. Eles reconhecem o aprendizado que têm vivido como algo 

do campo da “humanidade”, algo que os faz crescerem enquanto pessoas: 

 

Eu me sinto muito amorosa nas relações e eu me sinto „mais grande‟, maior, 

num é só de adulto não, é maior de humanidade mesmo. Eu acho que a 

humanidade que existe em mim tá sendo super bem explorada nessas relações 

todas, tá se desenvolvendo, tá vindo à tona mais e mais e mais. Eu parei pra 

pensar de como é ser humano. De pensar da parte humana o que todo ser 

humano tem, […] esse discurso mais humano mesmo de tá pensando nas 

pessoas de verdade, de estar se preocupando. 

 

Há, de fato, uma linguagem comum. Assim, o discurso mais duro do Mabi 

ganha, por vezes, tons mais amenos, falam de vínculo, de amor. 

O que, afinal de contas, é aquilo que todos reconhecem como o que dá 

fundamento às ações da Rede, e isso sem deixar de lado a dimensão política das 

intervenções que são realizadas: 

 

Eu acho que aí que tá o ponto, pra isso que a gente tá chamando de mudança 

que não necessariamente se tem que ter a partir de uma relação com o Estado, 

que ele já se relaciona com a gente. É essa relação de pessoa direto, de 

intercâmbio, vamos dizer assim. De eu me permitir de tu me conhecer e de tu 
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se permitir de eu te conhecer. […] Ou talvez a gente não se permitir e a gente 

se conhecer de todo jeito. E conversar, de dialogar mesmo, dessa forma. 

Porque não foi preciso... tipo, os que fazem hoje. Fazem um projeto destinado 

pra crianças de rua e não sei o que, pra melhorarem, pra saírem das drogas, não 

sei o que. A gente não precisa disso. A gente precisa simplesmente de um 

diálogo e não a ação em si que a gente tá fazendo, que vai dar funcionalidade 

pra o que a gente quer, mas é simplesmente o fato de ter muita gente ou pouca 

gente e a gente tá conversando. 

 

Esse tipo de posicionamento indica que para os integrantes a Rede não está ali 

no Coque pra “salvar as pessoas”, para “tirar os meninos do tráfico”. Isso seria colocar 

a favela mais uma vez na condição de objeto da ação. Trata-se, antes, de se dispor a 

estar junto, para agir e trocar. Claro que esse “junto” é, muitas vezes, problematizado 

dentro da própria Rede, como ficou explícito ao longo desse trabalho. Mas esse é um 

exercício contínuo de todas as relações. O poder vai sempre estar presente nelas, o 

medo de estar sendo instrumentalizado, a desconfiança. Assim, é preciso apreender o 

que de fato faz o grupo estar/permanecer no âmbito da Rede: 

 

Estar na Rede me dá um sentido de vida, um sentido político, me dá um sentido 

subjetivo, me dá um sentimento amoroso, […] que dá um eixo muito forte 

assim, da motivação das coisas que eu quero fazer, com o grupo e do que eu 

faço da minha vida e das inquietações quem vem com isso sabe? uma coisa que 

dá sentido à minha vida e uma coisa que dá sentido à vida, que não é só minha. 

[…] É uma coisa interna muito mais forte, muito maior, é como se meu corpo 

fosse um teto. Tem uma raiz e a árvore tá muito maior assim. A minha cabeça 

tá saindo um tronquinho da árvore da janela do mundo, entendeu? E os frutos 

vão cair e os passarinhos vão  pegar e vão  levar pra outros cantos, é uma coisa 

tipo, eu faço parte do mundo com vocês. 

A presença na Rede é percebida como algo que dá sentido à própria vida dos 

integrantes, que dá um eixo, um sentido não só individual, mas coletivo. E um sentido 

não só racional, mas “amoroso”. Trata-se do “amor ao mundo como saber de amor, um 

saber que sabe ao mesmo tempo que ama, um saber que implica o si em seu ser mesmo” 

(FIMIANI, 2004, p. 117): 

 

Eu acho que a gente fica com uma alegria no olhar, cada um aqui quando tá 

dentro de um dos projetos do projeto e faz sabe e a gente vir de umas reuniões 
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depois de um dia cansativo, umas discussões super profundas e no fim acabar 

querendo dar um abraço, que vai reforçando essa certeza que você tem 

 

Para os integrantes da Rede, além dos “desgastes inúmeros”, a experiência 

também carrega prazer e alegria, o que, em ultima instancia, é que mobiliza e 

transforma os sujeitos de forma tal que, eles passam a olhar, a sentir, a viver de maneira 

mais atenta. Isso lhes faz criar as bases de uma convicção, uma certeza, um sentido que 

não é meramente cognitivo, mas existencial: 

 

Eu não me sinto mais tola, talvez […] a R. do colégio, que pensava nessa 

comunidade, comunista, sei lá o quê, imaginária, pudesse se achar em algo 

momento tola porque o mundo dizia “que tolice a sua achar que pode criar uma 

comunidade assim, o mundo não é assim”, e até hoje podem dizer, mas hoje eu 

me sinto muito mais forte por dentro porque é uma certeza, e mais que uma 

certeza, é uma lucidez mesmo, de você ver que você pode sim fazer as coisas 

de uma forma grande. Pode sim, entendeu? Eu tou muito nesse movimento de 

acreditar. Eu tou muito segura de mim nesse sentido porque eu não tou sozinha 

nisso e nesse sentido eu me sinto muito sujeito histórico [...], um sujeito 

político, no social, que tá realmente fazendo as coisas no tempo que tá vivendo, 

que vive, entendeu? E o mundo foi feito dessas coisas, as revoluções 

aconteceram de grupos de pessoas, de desejos, de inquietações que 

caminhavam nessa direção, que em algum momento era um doido, era um tolo. 

É isso, eu não me sinto mais tola, eu me sinto sujeito totalmente lúcido e que 

tipo, é isso mesmo sabe? É pra eu fazer isso mesmo. 

 

Os atores da Rede compreendem, portanto, que faz sentido continuar agindo 

coletivamente, criando formas de vida outras, que as ações junto aos sujeitos que vivem 

nos espaços periféricos fazem muito mais sentido do que simplesmente se enquadrar 

nos padrões normativos já desgastados, mas continuamente difundidos pelos veículos 

das grandes mídias que insistem em aprisionar seus modos de ser e existir.  

Ao longo dessas narrativas, os atores que compõem a Rede Coque Vive parecem 

vislumbrar que não é ilusório se empenhar em fazer de sua própria vida um exercício 

contínuo de liberdade, de criação, de beleza, movendo uma política com outras cifras, 

praticando a educação como formação e experiência transfiguradora de si na relação 

cuidadosa com o outro. E, mais ainda, que esse é um caminho sugestivo para resistir aos 

processos difamatórios que cercam os modos de ver e dizer da vida dos que vivem nos 
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espaços periféricos de nossa cidade. Um caminho que passa pelo risco de entrar em 

relação, de fazer encontros e de permitir que esses encontros liberem afetos novos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse trabalho surgiu de um desejo, tanto de compartilhar a experiência formativa 

que estamos tendo na Rede Coque Vive, como de refletir e aprofundar as 

problematizações dentro da própria Rede. Claro que, ao compartilhar uma experiência, 

existe a intenção de promover um discurso político, ético, formativo que possa afetar 

outras pessoas, promover diálogos, reflexões. A postura teórico-metodológica que 

adotamos nos foi bastante rica, nos possibilitou desenvolver um trabalho pleno de 

prazer e se aproximou muito daquilo que vivemos na própria Rede. A aproximação dos 

autores nos trouxe reflexões ímpares sobre a possibilidade sempre presente de viver 

experiências, de resistir, de ter liberdade de criar a si mesmo. E o fato dessa estilização 

de si não estar desvinculada de uma coletividade, podendo inclusive se configurar como 

um processo de subjetivação coletivo, caso da experiência que tratamos, é primordial.  

Se o pensamento de Michel Foucault já é riquíssimo quando trata, na última fase 

de sua obra, da possibilidade de liberdade a partir das práticas de si, o que dizer da 

proposição de outras formas de vida coletivas, como é o caso da estética da amizade? 

Acreditamos que essas reflexões nos possibilitam uma reflexão mais ampla sobre a 

resistência e sobre o aprendizado que formas radicais de alteridade têm a proporcionar. 

Aprender a lidar com as diferenças como outro 'eu' ainda é um passo muito tímido na 

busca por um viver mais honesto com o outro. O bom mesmo é ver o outro como 

alteridade absoluta e ainda assim, ou por isso mesmo, estar junto a ele. 

Acho que esse foi o grande desafio que a Rede Coque Vive resolveu abraçar e 

que também endereça a todos nós, educadores que somos, mas também para nossa 

sociedade como um todo. Afinal, o nazismo, o racismo, todas as formas mais drásticas 

de preconceito tem suas raízes aí, nessa dificuldade que nós temos de amar o outro 

enquanto outro, de enxergar possibilidades abertas de aprendizagem na e pelas 

diferenças radicais. Claro que esse aprendizado é um jogo mesmo, jogo que envolve um 

trabalho, uma ascese para que, lembrando do desejo que nos move, deixemos um pouco 

de lado nossas identidades, primando por uma verdade franca, uma verdade amorosa. E 

ao mesmo tempo envolve um prazer muito grande em jogar, um prazer inexplicável que 

envolve um desejo de aprender com o outro, de estar junto com ele. 
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Acho que não tem prazer maior do que compartilhar um sonho coletivo, desejar 

realizar ações positivas, pensar nos meios hábeis pra fazê-lo e ainda ter pessoas que 

realizem junto, que dividam, compartilhem as forças, as energias. É uma analogia bem 

próxima com fazer uma obra de arte a partir de várias mãos, conseguir materializar algo 

da esfera do belo, do imaterial, e esse algo poder chegar a outras pessoas, movê-las 

também. No âmbito político, representa um alento diante de realidades tão trágicas, 

você ver que você é capaz de, com suas próprias mãos, materializar algo belo.  

Mas não é uma beleza para ser apenas contemplada, para fugir de uma realidade 

cruel, e sim, o belo como prova da existência ainda da vida, como uma flor que brota no 

asfalto. Quando a gente vê aquela flor, de alguma forma algo se modifica em nós. Claro 

que, se você for olhar de perto, a flor não é só bela, ela também tem espinhos, mas 

afinal de contas, a dor também não faz parte da vida? Acho que também há um jogo no 

nosso olhar para a vida: conseguir ver o belo diante do trágico, mas também não se 

esquecer de ver o trágico enquanto ele ainda existir. Diz Benjamin (1996, p. 116) “ter 

uma desilusão radical com o século e ao mesmo tempo uma total fidelidade a esse 

século”.  

E ambos nos darem o impulso de vida, de seguir vivendo de maneira que 

consideremos digna, sem nos refugiar, com coragem e com o coração desperto, como 

diz Trungpa (1984, p. 48-49): 

 

Se procurarmos o coração desperto, se colocarmos a mão no peito para senti-lo, 

nada encontramos - a não ser ternura. Sentimo-nos doloridos e ternos, e se 

abrimos os olhos para o mundo, reconhecemos em nós uma profunda tristeza. 

Uma tristeza que não vem de termos sido maltratados (..) Essa experiência de 

tristeza é incondicional. Ela se manifesta porque nosso coração está 

absolutamente exposto. Nenhuma pele ou tecido o recobre - é pura carne viva. 

Mesmo que nele pousasse apenas um mosquito nós nos sentiríamos 

terrivelmente tocados. Nossa experiência é crua, nossa experiência é terna e 

absolutamente pessoal. O autêntico coração da tristeza provém da sensação de 

que o nosso inexistente coração está repleto. Estaríamos prontos para derramar 

o sangue desse coração, prontos para oferecê-lo aos outros. (…) É a 

experiência do coração triste e terno que dá origem ao destemor, à coragem. 

Convencionalmente 'ser destemido' significa não ter medo, significa revidar um 

murro, dar o troco. Aqui, entretanto, não estamos falando do destemor das 

brigas de rua. O verdadeiro destemor é produto da ternura e sobrevém quando 

deixamos o mundo roçar nosso coração, nosso belo e despido coração. Estamos 
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dispostos a nos abrir, sem resistência ou timidez ,e a encarar o mundo. Estamos 

dispostos a compartilhar nosso coração.  

 

Assim, consideramos que o papel da educação é simultaneamente ético-estético-

político, já que é da ordem da sensibilização, do belo, do prazer, mas é também da 

ordem de uma postura radical diante da vida, uma atitude diante das tragédias diárias 

que nós mesmos encenamos. A educação tem um papel de resistência, e por isso 

mesmo, não pode impor valores universais, baseados numa moral, mas fazer com que 

cada um descubra a ética em si. Isso a partir de um professor que não apenas ensine essa 

ética, essa estética, essa política, mas as viva, e vivendo, ele contagia os alunos. 

Assim, não se trata de guiar-se por prescrições, mas a partir de uma atitude. É 

acreditando nisso, que defendemos, ao longo desse trabalho, um modo de fazer ciência, 

também, enquanto atitude, percebendo que a atividade cientifica possui suas limitações, 

porque não utilizá-la justamente para desvelar esse limite? Para fazer-nos pensar 

diferente do que pensamos, como propõe Foucault? Assim foi que, fazendo um trabalho 

científico na forma de narrativa de uma experiência vivida, ousamos, com nossos 

limites, fazer ciência com essa atitude, com esse ethos.  
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EPÍLOGO... 

 

Ao longo desses anos, fomos aprofundando nossas reflexões, no que se refere a 

pensar a cidade, a sonhar uma cidade diferente, que se preocupe menos com o progresso 

econômico e mais com a formação das pessoas, de pessoas sensíveis a olhar para o 

outro, a se preocupar, a cuidar. Então, quando realizamos produtos midiáticos, nossa 

intenção é que a gente consiga traduzir nele o que sentimos em relação a essas coisas, e 

que isso consiga tocar, afetar as outras pessoas.  

Acho que o que a gente mais aprendeu ao logo desse tempo foi aprender a ouvir, 

a olhar a sentir. Parar pra escutar uma senhora falar sua história de vida, gostar de ouvir, 

aprender com ela, se emocionar, parar mais sabe? Acho que é isso que falta na 

sociedade da gente, as pessoas correm muito, e não têm tempo pra olhar pro lado, elas 

estão tão preocupadas com seus processos individuais que acabam se esquecendo de 

viver mesmo suas próprias vidas, parar pra apreciar a beleza das pequenas coisas, para 

cuidar dos outros, de si. Estar junto, parar pra ver, pra ouvir, pra falar, e de amar, 

principalmente, amar muito, o mundo, os outros, de ter um amor tão grande que a gente 

num consegue guardar só pra a gente, a gente tem que espalhar ele pelo mundo, tem que 

dar, doar. E, esses produtos, pra mim, são feitos assim, eles têm amor dentro deles.  

Quando a gente escreve um livro, como foi o Senhoras do Coque, a gente 

escreve a partir do que a gente sentiu da experiência que a gente viveu e acaba saindo 

uma coisa bonita. E a gente espera que os outros também achem aquilo bonito, que 

sejam tocados. Eu sempre fiquei muito impressionada com a arte porque ela 

proporciona isso, que a gente imprima, em algo, o que a gente sente, e que outras 

pessoas sejam capazes de sentir o que outras pessoas sentiram, ou até sintam outras 

coisas, mas que sintam, sintam algo, se comovam. 

Antes de pensar numa revolução, a gente deveria revolucionar a gente mesmo. 

Porque, de que adianta a gente ter um discurso de mudança, a gente tentar fazer 

mudanças externas, se, internamente, a gente continua o mesmo? E a mudança interna é 

a mais difícil de se fazer. E eu sempre achei que a arte fosse uma pista pra isso. Aí hoje 

eu leio autores, como Foucault, que falam em fazer da nossa própria vida uma obra de 

arte. 

Que legal ia ser se a gente pensasse assim né? Fazer da vida da gente uma coisa 

bonita que pudesse afetar as outras pessoas. As pessoas, quando se olhassem na rua iam 

ficar extasiadas, só de olhar para o outro.  
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Uma vez Rafaela falou uma frase que era assim “Muita vida pra caber em mim”, 

eu acho que ela representa bem isso que nós sentimos, um contato imenso e profundo 

com a vida, que não está mais na nossa vida individual, é a vida do mundo, do universo, 

é a palavra vida no sentido amplo, de algo intenso, que toca, que faz chorar. Amar não é 

buscar aquilo que nos complete, mais é aquilo que nos faz transbordar, um copo que tá 

tão cheio que não consegue ficar em si. Tem uma frase de Fernando Pessoa que diz: 

“Rio, o destino da minha água era não ficar em mim”. É exatamente isso, uma água que 

tem outros rumos, que quer se expandir pro mundo. 
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ANEXO 1: DESCRIÇÃO DE OUTRAS ATIVIDADES DA REDE 

COQUE VIVE 

 

OFICINAS: 

Agentes de Comunicação Solidária 

A turma foi composta, em 2006, por jovens entre 13 e 16 anos que já 

desenvolviam um trabalho de formação política no NEIMFA. A competência curricular 

do curso incluía os módulos de: Informática, Memoriais, Formação em Pesquisa 

Sócioeducacional e Comunicação. No módulo de Comunicação, as atividades buscavam 

dois objetivos específicos: competência em análise crítica das mídias, aliada ao 

aprimoramento em redação/leitura, e competência para o manuseio técnico-expressivo 

das mídias por meio de oficinas especializadas. Foram realizadas oficinas de 

grafitagem, vídeo, rádio comunitária, fanzine, fotografia e mídias digitais. 

Abaixo, segue a descrição dos 10 módulos que compõem a formação do Curso 

de Agentes de Comunicação Solidária no primeiro semestre de 2008: 

 

• Leitura das Mídias: compreensão crítica dos meios de comunicação a partir de 

vivências e dinâmicas; reconstrução da imagem da comunidade nos meios de 

comunicação a partir dos próprios jovens. 

• Técnica das Mídias: explora as mídias alternativas como ferramentas de 

autoaprendizado e auto-expressão; aperfeiçoamento técnico em fanzine, vídeo e web. 

• Imagem-Sonho, Vídeo e Fotografia: explora o audiovisual como um meio de 

reconhecimento das subjetividades dos jovens e como técnica de exploração para 

conhecimento de si e da sua comunidade espaço, envolvendo desde a leitura e 

interpretação de textos à sua produção. 

• Roda Aberta, diálogos: problematizações e reflexões no âmbito da literatura, da arte, 

do cinema que possam provocar a reação e interação dos jovens, possibilitando o 

intercâmbio de vozes e saberes sobre determinados temas como identidade e 

comunidade. Envolve também a construção de novos repertórios entre os jovens. 

• Memória e Texto: resgate de subjetividades sobre o local onde se vive e das 

lembranças relacionadas a este espaço, envolvendo leitura, interpretação e produção 

textuais. 
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• Competência em Textos: desenvolvimento das qualidades textuais dos jovens 

inseridos no curso a partir de diferentes gêneros da cultura escrita: narração, dissertação, 

descrição. 

• Filosofia e Cuidar do Ser: práticas de subjetividade que problematizam as relações de 

si a partir dos conceitos filosóficos. Traz à reflexão como a comunidade está se 

apropriando das relações de “cuidar de si”, quais são os atores sociais envolvidos nesse 

processo e de que forma suas ações podem ser potencializadas. 

• Arte em Vida: desenvolvimento e envolvimento dos jovens em práticas de cultura 

populares a partir de danças e vivências. Ao mesmo tempo, o módulo problematiza a 

vida de cada participante como uma „obra‟ viva, trazendo à tona as questões de 

centro/periferia, representações sociais e culturais etc. 

• Cidade e Espaço: compreensão a cidade como um espaço público, imagético e de 

ocupação e afeto. Questionamento das noções de território, de periferia, de favelas e 

espaços populares 

• Imagem-Sonho: exploração e acolhimento das imagens produzidas a partir da 

comunidade (fotografia/vídeo), de forma que explore o potencial mobilizador da 

fotografia tanto nos sujeitos quanto no tecido social da comunidade. 

 

 

Fotos: Aula do Curso de Agentes de Comunicação Solidária e Encerramento do Circuito Coque Vive nas 

Escolas 

Acervo Digital Coque Vive 

 

Oficina de Fotografia 

 

A oficina de fotografia, ministrada pelos estudantes Lucas Cordeiro Cardim e Francisco 

Ludemir Ferreira tinha como tema central a relação de afeto/território dos jovens do 

Coque. As produções realizadas pelos jovens foram publicadas em dois livros (“Coque: 
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Exercícios do olhar” e “O Bairro” e também reunidas em formato audiovisual 

(“Revelando o Coque” e “Coque e a Cidade”). 

 

 

Fotos: Exposições dos alunos da oficina de fotografia 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

Curso de Agentes de Desenvolvimento Comunitário 

 

O curso é uma ação que já vinha ocorrendo no Neimfa antes que se formasse a 

Rede Coque Vive, porém, devido à inserção da instituição na Rede, em 2011, a grade 

inteira do curso teve como base uma discussão sobre a mídia. Foi dividida nas seguintes 

temáticas: Mídia, Poder e violência, Mídia, Poder e Resistência, Mídia, Estética e 

Diversidade Cultural, Mídia, Indentidade e Relações; Mídia, Educação e Linguagem; 

Mídia, Potência e Liberdade.  

O objetivo do curso, além de promover essas reflexões, foi de estreitar os laços 

dos alunos com o Neimfa – em comemoração ao aniversário de 25 anos da casa -  

produzindo com eles uma espécie de inventário do patrimônio formativo de cada um 

dos núcleos do Neimfa, unindo novas formas de olhar como formas de celebrar a 

memória (patrimônio imaterial – patrimônio vivo) da associação. 

 

 



125 
 

 

  
 

Fotos: Alunos e professores do curso de Agentes de Desenvolvimento Comunitário 

             Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

EVENTOS: 

Ao longo de sua trajetória, a Rede Coque Vive fez parceria com vários coletivos e 

organizações não governamentais da cidade, seja na promoção conjunta de oficinas, 

produção de vídeos, organização de seminários/ encontros formativos, produção de 

eventos culturais na comunidade: Caravana Arco-íris pela paz, Biblioteca Popular de 

Peixinhos, Observatório de Favelas, Auçuba/Núcleo de Comunicação Comunitária, 

Rede de Resistência Solidária, Ventilador Cultural, Oi Kabum, Rádio Alto-Faltante. 

Dentre estes, destaco dois eventos: O Circuito Cultural Coque Vive, evento marcante 

para todos os integrantes, que incluiu a parceria com duas escolas públicas e 

movimentou todos os integrantes da rede e o Cine Coque, que é uma ação periódica da 

rede. 

 

Fotos: Visita da “Caravana Arco-íris pela Paz”, no Coque 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 
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Cine Coque 

 

O cineclube, realizado desde 2008, se propõe a discutir os processos de transformação 

do espaço da cidade, a estigmatização da periferia e ativar a memória afetiva dos 

moradores do Coque, através do cinema, seja exibindo produções próprias, que retratam 

a comunidade, seja através de filmes comerciais. As exibições são sempre seguidas de 

debate e se alternam entre a universidade e o Coque. Na comunidade, são feitas na 

Academia da Cidade, no Neimfa, nas ruas e nas escolas públicas. Na universidade, as 

exibições foram seguidas, em 2011 de um curso que problematizou o audiovisual 

através de diversas perspectivas teóricas: as práticas do campo do documentário, as 

práticas do jornalismo televisivo e as relações do audiovisual com o consumo e com a 

questão do poder na nossa sociedade. Estimulando uma compreensão da produção 

audiovisual através da discussão de seus aspectos ético-estéticos e sócio-históricos, 

buscou-se tomá-lo como instância de transformação capaz de agendar e de fazer circular 

socialmente diferentes valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Exibição do Cine Coque na Academia da Cidade, no Coque 

 Fonte: Acervo Digital Coque Vive 
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SEMINÁRIOS CURSOS E CICLOS FORMATIVOS: 

 

Ciclo Formação, representação, memória: práticas e pesquisas da Rede Coque 

Vive 

 

Realizado nos dias 15 e 16 de Setembro de 2011, no Centro de Educação e no Centro de 

Artes e Comunicação da UFPE (respectivamente), o seminário buscou socializar, para a 

universidade, a experiência da Rede Coque Vive. Foram apresentados tanto relatos de 

experiência, como os resultados das pesquisas que vem sendo realizadas pelos atores da 

Rede. Os temas gerais debatidos foram: mídia e educação, mídia e representação, mídia 

e memória e as periferias como territórios de formação humana radical. Realizaram 

exposições  formadores das três instituições que constituem a Rede e  alunos do curso 

de Agentes de Desenvolvimento Comunitário. 

 

 

Fotos: Apresentação dos alunos e professores do Curso de Agentes de Desenvolvimento Comunitário, no 

Ciclo “Formação, representação, memória: práticas e pesquisas da Rede Coque Vive”. 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

 

Seminário Mídia e Criminalização da Pobreza – estigmas e alternativas. 

  

Realizado no dia 29/10/2009, no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Teve como 

objetivo discutir as representações das comunidades pobres na mídia e suas 

consequências, bem como alternativas ao quadro de exclusão. Contou com a 

participação de Alexandre Freitas (UFPE: Depto. Educação), Maria Eduarda Rocha 

(UFPE: Depto. Ciências Sociais), Ridivaldo Procópio (MABI, Coque), João Valadares 

(Jornalista, Jornal do Commercio), Maria Bernadete Azevedo (Procuradora de 
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Justiça/Coordenadora do GT contra o Racismo Institucional do Ministério Público de 

Pernambuco) e Leonardo Rocha (Defensor Público-chefe da Defensoria Pública da 

União de Pernambuco), com mediação de Yvana Fechine (UFPE: Depto. Comunicação) 

Contou com um público de mais de 100 pessoas, entre estudantes, participantes dos 

movimentos sociais locais e interessados em geral. 

 

 

 Foto: Integrantes da Rede Coque Vive e convidados do seminário “Mídia e 

criminalização da pobreza: estigmas e alternativas” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

 

Seminário Pesquisa e Intervenção Social – repensando práticas. 

  

Realizado nos dias 09 e 10/11/2009, no Centro de Educação. Teve como objetivo gerar 

reflexão em torno da intervenção social a partir da universidade articulada com a 

produção de conhecimento, a partir da experiência do projeto Coque Vive. Na mesa de 

abertura, a reflexão teve esse enfoque a partir da fala de professores da UFPE 

integrantes da equipe projeto – Yvana Fechine, Alexandre Freitas e Aurino Lima, 

também do Depto. De Educação) – com a mediação de Ana Carolina Senna (mestranda 

UFPE:PPGCOM). A mesa seguinte foi um relato de experiências em curso no projeto. 

No segundo dia, a primeira mesa foi composta pelos relatos das pesquisas em curso a 

partir do projeto – tanto para iniciação científica, trabalhos de conclusão de graduação 

ou de mestrado. E para encerrar o seminário, contamos com a palestra do Lama Samten 

sobre Responsabilidade Universal e Ação no Mundo, uma contribuição da tradição 

budista para intervenções sociais mais sustentáveis, a partir de uma experiência 
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desenvolvida pelo Lama e o grupo ligado a ele no Rio Grande do Sul, na comunidade 

Jarim Castelo, periferia de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre). 

 

 

Foto: Integrantes da Rede Coque Vive no seminário “Pesquisa e intervenção social: 

repensando práticas” 

Fonte: Acervo Digital Coque Vive 

 

 

 

Ciclo Formativo - "Imagens de Poder e Imagens de potência" 

 

Nesse ciclo Formativo, que ocorreu entre, abril e maio de 2010, no NEIMFA, os 

integrantes da Rede Coque Vive debateram sobre mídia e representação. O professor 

Alexandre Freitas realizou um passeio teórico pelo pensamento de Michel Foucault para 

explicar as formas políticas da representação, a "guerra de imagens", ou seja, o fato de 

que aquilo que se concebe como real é determinado pelo que é visível, visibilizado. 

Discutiu-se, então, a importância de um olhar mais atento, de um cuidado na produção 

midiática, de produzir tendo em vista uma universalização. Isso se configuraria numa 

Imagem de Potência, se trata de algo produzido a partir do que lhe afeta, que é capaz de 

afetar outras pessoas. O que se traduz por um desejo de comunicação para além da 

representação crítica do poder. 
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Curso de extensão: “Formação de agentes de Mediação sociocultural” 

 

O curso de Extensão “Formação de Agentes de Mediação Sociocultural” teve como 

proposta promover uma ambiente de formação para jovens universitários interessados 

em participar de projetos sociais. A capacitação foi aberta para estudantes de todos os 

cursos de graduação da UFPE, embora sua configuração tenha sido voltado 

preferencialmente para alunos já integrados às ações do Coque Vive. O curso inscreveu 

25 estudantes das áreas de Comunicação Social, Sociologia, Letras, educação, 

Administração e Artes. Destes, 20 concluíram a formação a cargo de professores e pós-

graduando da UFPE, assim como de integrantes do NEIMFA e Observatório de 

Favelas. O curso somou 120 horas-aulas, distribuídas entre outubro de 2007 e junho de 

2008, nos seguintes módulos: 

 

 Educação Popular – Luciana Cavalcanti (CE-UFPE), com a colaboração de 

Luís Ribeiro e Antônio Elba. 

 Tópicos de Psicologia e Educação – Aurino Lima (NEIMFA) 

 Formação Humana – Alexandre Freitas (PPG Educação-UFPE) 

 Comunicação I: Meios digitais e mobilização social. Uma abordagem do 

ativismo digital – Luis Pinto Costa (doutorando PPGS-UFPE). 

 Comunicação II: Leitura crítica das mídias – Yvana Fechine 

(PPGCOM:UFPE). 

 Dialogia e Alteridade – Marcelo Pelizzoli (PPG Filosofia). 

 Direito à Comunicação. Comunicação e Direitos humanos (integrado à 

participação da IV Conferência de Mídia Cidadã). 

 Tópicos de Sociologia (teoria crítica, consumo e mídia no Brasil) – Maria 

Eduarda da Mota Rocha (PPGS-UFPE). 

 Periferias, pertencimento, identidade – Equipe local do Observatório das 

Favelas. 

 Cultura organizacional, institucionalização de projetos – Cristina Carvalho 

(PPCA - UFPE). 

 Experiências, vivências, práticas sociais (participação e/ou acompanhamento 

de atividades de campo articuladas às ações do PFAMs no Coque). 
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PRODUÇÃO ACADÊMICA 

 

As ações vem subsidiando a produção de inúmeras produções científicas (artigos, 

PIBICs, monografias, dissertações e teses) 

 

Pibics: 

 

 Projeto: AQUINO, A,M.; SILVA, R. F. S. da. Discursos midiáticos sobre o 

bairro do Coque: um estudo a partir dos jornais diários (1970-2007). (Iniciação 

Científica. Orientadora: Yvana Carla Fechine de Brito) 

 Subprojetos: 

- AQUINO, A,M. Discursos midiáticos sobre o bairro do Coque: análise do 

caso da Folha de Pernambuco (1998-2007) 

- SILVA, R. F. S. Discursos midiáticos sobre o bairro do Coque: análise do 

caso do Diario de Pernambuco (1970-2007 

 Projeto: PEIXOTO, M. S. L.; VASCONCELOS, R. M. Jovens da periferia: 

Construção discursiva de si e do outro através de dispositivos 

tecnológicos.(Iniciação Científica. Orientadora: Cristina Teixeira Vieira de 

Melo) 

 Subprojetos: 

 VASCONCELOS, R. M Jconstrução discursiva de jovens da periferia na 

internet. 

 PEIXOTO, M. S. L .Confissões e confidências discursivas de jovens de 

periferia. 

 Projeto: CARDIM, L. C.; SILVA, R. L. C. Representações tecnológicas 

periféricas e cultura visual urbana: apropriação subalterna de tecnologias 

imagéticas. (Iniciação Científica. Orientador: Paulo Carneiro da Cunha Filho) 

 Subprojetos: 

 SILVA, R. L. C. As representações imagéticas da periferia social do Recife: o 

bairro do Coque. 

 CARDIM, L. C. Imagem e representação da periferia do Recife. 
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 Projeto: FERREIRA, F. L. Direito Humana à Comunicação no Recife: a 

comunidade como principal território de violação. (Iniciação Científica. 

Orientador: Marco Antonio Mondaini de Souza) 

 

 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs): 

 

 Mídia, Segurança Pública e o Blog PE Bodycount: narrativas em busca de um 

valor da vida, Valéria Albuquerque Araújo 

 O Coque encontrado no jornal diário: análise dos temas do discurso jornalístico 

sobre o Coque observados no Diario de Pernambuco entre 1970 e 2007, Rafael 

Filipe Souza da Silva 

 Sombra e trauma na cidade – um olhar sobre o livro “Coque Vive: Notícias”, 

Maria Carolina Fernandes Morais 

 Rede Coque Vive: a possibilidade de construir outras formas de se relacionar 

com si mesmo e com o Outro, Maria Socorro Liberal Peixoto. 

 Coque, a morada do vínculo: relato de uma pedagogia da comunicação a partir 

da extensão universitária . João Pereira Vale Neto 

 Dos alagados à especulação imobiliária: fragmentos da luta pela terra na 

comunidade do Coque, Francisco Ludermir Ferreira. 

 Senhoras do coco: lembranças entoadas por moradoras do Coque, Raquel 

Lasalvia Correia da Silva 

 O que eles diriam, se não estivéssemos surdos de medo? Um estudo sobre o 

potencial da comunicação comunitária na prevenção da violência juvenil, Ana 

Carolina Senna de Melo e Silva. 

 Movimentos sociais e midias digitais: uma experiência de apropriação da rede, 

Igor Cabral 

 

 

Mestrados 

 

 Discursos sobre o Coque na Web: investigação de estigmas em novas mídias, 

Igor F. Cabral (UFPE:PPGCOM) 
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 Coque: morada da morte? Práticas e disputas discursivas em torno de uma 

comunidade do Recife, João Pereira Vale Neto (UFPE: PPGCOM) 

 Investigações sobre comunicação comunitária a partir de uma aproximação a 

grupos em atuação em periferias urbanas na Região Metropolitana do 

Recife. Ana Carolina de Senna Melo e Silva (UFPE:PPGCOM) 

 Práticas e eventos de letramento de jovens nos espaços de participação social: 

um estudo de caso na comunidade do Coque (Recife- PE), Roberta Lira dos 

Santos (UFPE:PPGE) 

 As formas de governo da juventude na contemporaneidade: um estudo sobre a 

"Rede Coque Vive", Pedro Augusto de Queiroz Amador (UFPE: PPGEDU) 

 


