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RESUMO 

Esta pesquisa propõe-se a investigar de que formas os discursos sobre o Coque, uma comunidade de 
12.000  habitantes  localizada  no  espaço  central  do  Recife  e  historicamente  estigmatizada  nos 
veículos de comunicação tradicionais, circulam na web. O estudo toma como ponto de partida e 
referência a atuação da Rede Coque Vive, que reúne um conjunto de atores sociais (universidade, 
associação  comunitárias,  coletivos  jovens)  empenhado,  entre  outras  coisas,  em  transformar  as 
representações midiáticas do bairro dentro e fora da comunidade.  Assumindo como pressuposto o 
princípio da livre circulação de discursos nos meios digitais, que os alçou à condição de contraponto 
à hegemonia das mídias tradicionais, investigamos de que maneira os enunciados produzidos nesse 
ambiente  são  também  determinados  pelos  processos  sociodiscursivos  das  grandes  mídias, 
verificando se reproduzem as mesmas abordagens dadas a espaços populares, como o Coque, ou se, 
de fato, produzem outras representações. A partir do recorte de três posicionamentos discursivos (da 
comunidade, da Rede Coque Vive e da grande mídia), ancorados em lugares de fala distintos, e 
observando de que maneira eles interagem e se diferenciam dentro dos ambientes do Orkut e do 
Youtube, verificamos entre os posicionamentos discursivos da comunidade e da grande mídia um 
alto grau de continuidade temática (resumida especificamente nos temas da violência, da erotização, 
e das celebridades), ainda que com uma valoração distinta (e por vezes até inversa). Por sua vez, os 
temas propostos pela Rede Coque Vive (como o pertencimento comunitário e a disputa pela terra) 
apresentam dificuldade de circulação. A observação dessas continuidades nos leva a inferir que a 
mera disponibilidade de acesso não implica a apropriação das mídias digitais. Esse estudo de caso 
também  nos  permite  afirmar  que  a  superação  das  lacunas  de  participação  advindas  das 
desigualdades de acesso (que dizem respeito às experiências, habilidades e conhecimentos prévios 
necessários  ao  uso  competente)  só  se  dá  a  partir  do  engajamento  em  relações  que  permitam 
expandir a capacidade de expressão, o entendimento do mundo (saber se inserir nas práticas sociais) 
e uma melhor compreensão dos processos de regulação das mídias (práticas discursivas). É a partir 
daí que advogamos a necessidade de vinculação desses sujeitos na rede virtual (web) a redes sociais 
concretas, capazes de estimular a ação coletiva, o envolvimento comunitário e o pensamento crítico.

Palavras-chave: Coque, discursos, mídias digitais, Rede Coque Vive.  



ABSTRACT

This research intends to investigate in what what forms the discourses about Coque, a community of 
12,000 people located in central area of  Recife and historically stigmatized on traditional media, 
circulates on the web. The study takes as its starting point and reference the performance of the 
Coque  Vive  Network,  which  brings  together  a  set  of  social  actors  (universities,  community 
association,  Collective  of  youngs)  engaged,  among  other  things,  to  transform  the  media 
representations  of  the  neighborhood within  and outside  the community.  Taking for  granted the 
principle  of  free  flow  of  discourses  in  digital  media,  which  lifted  them  to  the  condition  of 
counterpoint to the hegemony of traditional media, we investigated how the statements produced in 
this environment are also determined by sociodiscoursives processes taking place on big media, 
verifying if they replicate the same approaches given by traditional media to popular spaces such as 
Coque, or if, in fact, they produce other representations. From the assortment of three discursive 
positionings (the community, the Coque Vive Network  and the mainstream media), anchored at 
different  places  of  speech,  and  observing  how  they  interact  and  differentiate  within  the 
environments  of  Orkut  and  Youtube,  we  found  between  the  discursive  positionings  of  the 
community  and  the  mainstream  media  a  high  degree  of  thematic  continuity  (specifically 
summarized  on  the  themes  of  violence,  sexualization,  and  celebrities),  albeit  with  a  different 
valuation (and sometimes even reverse). In turn, the topics proposed by Coque Vive Network (like 
belonging  to  a  community  and  the  struggle  for  the  land)  have  difficulty  in  circulating.  The 
observation of these continuities leads us to infer that the mere availability of access does not imply 
appropriation  of  digital  media.  This  case  study  also  allows  us  to  say  that  overcoming  the 
participatory gaps resulting from the inequalities of access (which relate to the experiences, skills 
and  prior  knowledge  required  to  a  qualified  use)  can  only  happens  trough  the  engagement  in 
relationships that allow to expand the capacity of expression, the understanding of the world (the 
knowledge to enter into the social  practices), and a better  understanding of  media’s regulatory 
processes (discursive practices). It is from this point that we advocate the requirement to link these 
individuals on the virtual network (web) to concrete social networks, capable to stimulate collective 
action, community involvement and critical thinking.

Keywords: Coque, discourses, digital media, Coque Vive network.
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Introdução 

Situado na região  central  da cidade  de  Recife,  capital  do estado de  Pernambuco,  o 

Coque é um espaço popular estigmatizado no Recife como uma de suas regiões mais violentas. 

Além dos graves problemas de desemprego, educação, saúde, moradia e saneamento, os moradores 

do Coque sofrem com o preconceito provocado pela atuação histórica na comunidade de grupos 

criminosos ligados, sobretudo, ao narcotráfico. A comunidade é constantemente referida de modo 

pejorativo pelos  meios  de comunicação chegando a ser  retratado em manchetes  como “Coque: 

morada  da  morte”.  Os  moradores  do  Coque  acabam sofrendo  mais  preconceito  do  que  os  de 

comunidades com índices mais altos de violência ou de pobreza, mas que representam menor risco 

no imaginário coletivo do Recife. 

Esse preconceito influi de maneira ainda mais intensa sobre os adolescentes do Coque, 

nos  quais  ao  aliar-se  à  autoestima  baixíssima  gera  uma  revolta  desmobilizada  que  alimenta  a 

violência.  Esses  jovens vêm sendo sistematicamente  vistos  como “gente  perigosa”  e  tornam-se 

ainda mais vulneráveis a cooptação pelos grupos criminosos existentes no bairro. Nesse cenário, o 

presente  trabalho  trata  do  modo  como  os  discursos  sobre  o  Coque,  circulam  na  Web  mais 

especificamente a partir da análise dos enunciados produzidos por moradores, pela mídia, e pela 

Rede Coque Vive (formada pela Universidade Federal de Pernambuco, uma associação comunitária, 

e  um  coletivo  de  jovens  atuantes  na  comunidade)  e  disponibilizados  no  Youtube,  e  outros 

enunciados produzidos especificamente por moradores da comunidade e disponibilizados no Orkut, 

constituindo-se, em parte,  em um inventário dos enunciados produzidos e postos em circulação 

nesses espaços. Assumindo como pressuposto o princípio da livre circulação de discursos nos meios 

digitais, que os alçou à condição de contraponto à hegemonia das mídias tradicionais, o estudo tem 

por objetivo investigar de que modo a circulação – ou sua ausência – e as interações entre esses 

discursos,  que  assumem  posicionamentos  conflitantes  e  são  influenciados  pelos  processos 

sociodiscursivos  das  grandes  mídias,  colaboram  para  a  manutenção  de  uma  representação 

estigmatizante dos espaços populares, como o Coque, transportada agora para o ambiente da web. 

Para  além da  construção  do  inventário  dos  discursos  sobre  o  bairro  em circulação  na  web,  a 

proposta desse estudo é contribuir para se pensar criticamente a própria atuação da Rede Coque 

Vive na internet

Desde  o  ano  de  2006,  as  intervenções  da  Rede  Coque  vêm  tensionando  as 

representações midiáticas e trabalhando sobre o que se tem diagnosticado como um tratamento 

estigmatizante  da  comunidade  do  Coque.  A Rede  é  constituída  atualmente  por  integrantes  de 
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projetos  de extensão da Universidade Federal  de Pernambuco (Projeto Coque Vive),  que reúne 

representantes  do  Departamento  de  Comunicação  Social/Programa  de  Pós  graduação 

em Comunicação,  Departamento  de Ciências  Sociais,  Departamento  de  Psicologia  e  Orientação 

Educacionais, Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional, além de alunos 

egressos  envolvidos  em  atividades  que  vêm  tendo  desdobramentos  no  ensino  e  pesquisa.  É 

composta  também por  uma associação  comunitária,  o  Núcleo  Educacional  Irmãos  Menores  de 

Francisco de Assim (NEIMFA), com mais de vinte anos de atuação na comunidade, sendo orientada 

por objetivos sócio-educacionais e ético-morais, o que vem contribuindo para a formação humana 

de seus integrantes e daqueles a quem atende. Faz parte ainda da Rede, um coletivo de jovens 

moradores da comunidade, o Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis (MABI), reunidos em 

torno do objetivo de romper os muros do preconceito que isolam o Coque. 

As intervenções dessa rede de promoção social no Coque têm sido orientadas por dois 

grandes  eixos:  a  formação  de  jovens  e  a  produção  de  conteúdos.  O  primeiro  eixo  envolve  o 

oferecimento  de  cursos  de  formação  crítica,  oficinas  para  aprendizado  do  manuseio  técnico, 

realização de circuitos culturais nas escolas, realização de eventos acadêmicos e/ou comunitários 

para discussão sobre representações, produção de cartilhas para educação para as mídias, fundação 

de  uma biblioteca  comunitária  (Biblioteca  Popular  do  Coque),  hoje  gerida  autonomamente  por 

atores sociais do bairro ligados, também, à Igreja. O segundo eixo envolve a realização de vídeos, 

animações, documentários, fotografias, revistas, produtos de memória (organização de álbuns de 

fotografias pessoais, coleta de histórias orais etc. ), site, flickrs e blogs. 

Dando  desdobramentos  a  outros  trabalhos  de  pesquisa  que  já  inventariam  as 

representações midiáticas sobre o Coque na mídia impressa (cf. Morais, 2009, Vale Neto, 2010), o 

objetivo  do  presente  trabalho  é,  em  última  instância,  subsidiar  a  construção  de  uma  outra 

representação da comunidade, analisando os valores postos em circulação tanto pela Rede quanto 

por  outros  enunciadores  na  web,  evidenciando,  ao  fazer  isso,  de  que  maneira  os  discursos 

produzidos neste âmbito (do digital) podem reforçar ou se contrapor à representação estigmatizada 

da comunidade verificada em outros meios. Com esse estudo de caso, pretendemos também lançar 

luz sobre o uso dos meios digitais a partir dos espaços populares pobres e tidos como violentos, 

como o Coque. 

A opção pelo acompanhamento dos enunciados em circulação nas redes sociais da web 

toma inicialmente partido de uma argumento muito em voga nos debates atuais sobre a produção de 

conteúdos na internet, nesse momento da web dita “2. 0” ou participativa, e se dá justamente por 

esse  ser  o  ambiente  onde  essa  produção  pode  ser  verificada  com maior  intensidade  e  relativa 

facilidade.  Esse  argumento,  que  alega  que  a  emancipação  dos  sujeitos  enquanto  produtores  de 
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conteúdos seria refém apenas de uma limitação técnica histórica (a da concentração dos meios de 

comunicação  e  expressão  na  mão  de  uns  poucos  indivíduos),  é  então  colocado  à  prova  ao 

buscarmos os discursos que de fato vêm sendo produzidos por esses sujeitos, agora providos dos 

meios de expressão. O recorte específico nos ambientes do Orkut e Youtube em detrimento das 

demais  mídias  digitais  se dá,  no caso do Orkut,  por podemos verificar  uma maior presença da 

comunidade, e no caso do Youtube por esse ser o ambiente onde o projeto de extensão Coque Vive 

tem uma atuação mais expressiva,  ao mesmo tempo que a  quantidade de material  “autônomo” 

publicado é também significativamente elevada e interessante, o que permite colocar lado a lado 

produções abrigadas e orientadas no sentido de trabalhar uma reconstrução consciente da imagem 

da  comunidade  e,  do  outro  lado,  essas  produções  espontâneas,  e  desse  modo  verificar  se  os 

conteúdos  postos  em  circulação  sobre  o  Coque  na  Web  reforçam  estigmas  ou  cumprem  as 

“promessas” da rede de permitir novas formas de representação. 

Para uma melhor compreensão, num primeiro momento nos deteremos em apresentar a 

comunidade do Coque em sua relação com a cidade do Recife e o processo histórico segundo o qual 

sua identidade vai sendo gradualmente “monovocalizada” como uma morada da morte ou antro de 

bandidos.  Apresentaremos em seguida as intervenções do Projeto Coque vive,  na forma de um 

breve inventário das ações, bem sucedidas ou não, do projeto ao longo desses anos, no sentido de 

destacar o interesse e adesão do projeto numa aposta na internet como espaço de produção de vozes 

alternativas. 

A seguir,  traçamos um apanhado geral das condições dos meios de comunicação de 

massa de modo a justificar a visão corrente nos ambientes ativistas de que a internet se configura 

como depositária das esperanças de um acesso democrático aos canais de comunicação, passando 

dessa maneira pelo histórico do nascimento e da configuração da própria internet e de sua imagem 

como ambiente livre e democrático “naturalmente” dado à expressão igualitária de múltiplas vozes, 

bem como de sua difusão no Brasil a reboque de centros públicos de acesso pago (lan houses) e o 

modo como esse acesso já é em sí restritivo a uma participação mais efetiva na rede. 

Só então procedemos com um primeiro levantamento do material encontrado na web 

referente à comunidade do Coque, onde a partir do qual é possível diagnosticar uma presença difusa 

e pouco significativa em ambientes web como o Facebook ou o flickr, populares para outros grupos 

sociais, e um uso concentrado no Orkut, como plataforma de interação, e no Youtube, como centro 

de  escoamento  de  produções.  A verificação de  que  essa  presença  mais  consistente  no Orkut  e 

Youtube ( e mesmo aquela mais difusa ao longo da web) tem ainda que enfrentar uma espécie de 

concorrência entre as diversas significações possíveis para o “Coque”, nos leva a realizar ainda um 

outro comentário sobre os significados encontrados nas buscas e sobre os diversos modos como os 
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mecanismos de  busca definem a  relevância dos  conteúdos e,  ao fazê-lo,  acabam por  favorecer 

alguns sentidos em detrimento de outros. 

Só  então  passamos  a  definir  o  espaço  discursivo  do  Coque  na  web  com  o  qual 

trabalharemos,  a  partir  do  recorte  de  três  posicionamentos  discursivos  identificados  com  a 

comunidade, a Rede Coque Vive e a grande mídia, e observando de que maneira elas interagem e se 

diferenciam  dentro  dos  ambientes  do  Orkut  e  do  Youtube.  Na  investigação  desse  espaço, 

desconstruímos a ilusão de interação que o grande volume de perfis e comunidades encontradas no 

Orkut  acaba construindo,  enquanto nos deparamos com um Coque muito mais  prolifico dentro 

Youtube do que aquele que  os  critérios  de  relevância  dos  mecanismos de  busca  nos  permitem 

encontrar  em  suas  primeiras  páginas.  Ainda  observando  o  Youtube,  verificamos  padrões  de 

postagens sazonais, exceto para as conta de veículos de comunicação – que tem um padrão mais  

contínuo de postagem –, e uma certa predileção pelos enunciados que tematizam a violência, a 

música, e a erotização. Verificamos ainda nesses ambientes, um alto grau de continuidade temática 

entre as produções discursivas da comunidade e da grande mídia (resumida especificamente nos 

temas  da  violência,  da  erotização,  e  da  cultura),  ainda  que  em alguns  casos  sejam observadas 

valorações distintas (e por vezes até inversa). Por sua vez, os temas propostos pela Rede Coque 

Vive  (como  o  pertencimento  comunitário,  e  a  disputa  pela  terra)  apresentam  dificuldade  de 

circulação. 

A  observação  dessas  continuidades  e  restrições  nos  leva  a  inferir  que  a  mera 

disponibilidade  de  acesso  não  implica  a  apropriação  das  mídias  digitais.  Também  nos  parece 

adequado afirmar que a superação das lacunas de participação advindas das desigualdades de acesso 

(que  dizem  respeito  às  experiências,  habilidades  e  conhecimentos  prévios  necessários  ao  uso 

competente) só se dá a partir do engajamento em relações que permitam expandir a criticidade e 

propiciem o entendimento do mundo (saber se inserir nas práticas sociais), bem como do processo 

de regulação (práticas discursivas) que norteiam a apresentação e entendimento do mundo através 

da mídia. 

2 Coque: contextualizando as Representações

O Coque, objeto do presente trabalho, é descrito por muitos moradores de Recife como 

uma “favela perigosa”. Historicamente a favela vem sendo definida como o espaço um espaço de 

ausências. Sendo apreendida, segundo Silva (2009, p. 16), "em geral, como um espaço destituído de 

infraestrutura urbana - água, luz, esgoto, coleta de lixo; sem arruamento; globalmente miserável; 

sem ordem; sem lei; sem regras; sem moral. Enfim, expressão do caos". Aliada a essa representação 
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da carência,  um processo  de  homogeneização  obscurece  as  especificidades  de  cada  um desses 

espaços de moradia popular (condições territoriais – situadas em planícies, morros, às margens de 

rios e lagoas, urbanísticas - sendo constituídas por casas e/ou apartamentos, com diferentes níveis 

de  violência  e  presença  do  poder  público),  e  dificulta  a  implementação  de  políticas  públicas 

adequadas, comprometendo a realização de ações voltadas para reduzir o quadro de desigualdades 

identificados. Ainda que difundido no vocabulário técnico-administrativo dos gestores públicos (e 

dos moradores dos espaços formais), o uso do termo “favela” não é comum no vocabulário do 

recifense habitante desses espaços,  a opção generalizada é pelo uso do termo “comunidade”. A 

alusão à comunidade converte-se em uma disputa semântica ao trazer à memória imagens idílicas 

de um ambiente de entendimento tácito (Bauman, 2003) e um sentido de comunhão intrínseco a 

esses espaços informais que, segundo uma representação hegemônica, está distante da realidade 

desses  locais.  Talvez  resulte  disso  mesmo,  desse  tensionamento  das  representações  vigentes,  a 

adoção da alcunha. No tratamento cotidiano nos meios de comunicação de massa, de modo oposto à 

ideia  do  ambiente  distinto,  pequeno  e  autossuficiente  aludido  por  Bauman  (2003)  como  o 

significado utópico da ideia de comunidade, a representação do Coque mais se aproxima da face 

negra da comunidade: o gueto. 

O gueto é um lugar de onde não se pode sair facilmente, e que não gera sentimento de 

pertencimento. Relacionamentos, cultura e identidades comuns são algo que não se concretiza em 

seu espaço, afinal nos guetos “'parecer mais com eles' significa ser mais indigno do que já sou”. 

(Bauman, 2003. p. 110). Ainda que os habitantes do Coque transitem livremente pela cidade, o 

estigma os acompanha e se faz perceber em situações tão triviais quanto entrevistas de emprego – 

nas quais, relatam os moradores, a menção ao Coque como local de residência implica “eliminação 

automática” e leva muitos deles a declarar residência em bairros vizinhos, como São José ou boa 

Vista.  No  plano  simbólico,  a  persistência  dessa  representação  guetificada  das  favelas  (e  dos 

favelados)  orienta  ações  de  organizações  sociais  (além  dos  investimentos  privados  e  políticas 

públicas)  a  serem encaradas  mais  como "formas de prevenção da  violência  do que direitos  de 

exercício  da  cidadania;  as  iniciativas  são  fragmentárias;  os  investimentos  são  precários  e  a 

ambiência econômica é frágil" (Silva, 2009 p. 17). A representação midiática das favelas de maneira 

indiscriminada  como  guetos  espaços  de  carência  acaba  por  não  reconhecer  a  possibilidade  da 

participação da população na solução de seus próprios problemas. Na luta contra o processo de 

guetificação o Coque transforma-se em comunidade para seus moradores, e é essa comunidade que 

tenta se fazer presente na internet. 

Para a prefeitura do Recife, o Coque é uma ilha (Ilha Joana Bezerra) de 133 hectares, na 

qual vivem aproximadamente 12,755 habitantes (IBGE, 2000), e forma, junto com o bairro dos 
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Coelhos, a região político-administrativa (RPA) 1. 3. Para os moradores (e até no imaginário da 

cidade),  entretanto,  a  comunidade se  estende  um pouco  mais  ao  sul,  (no  sentido  do  bairro  da 

Cabanga), ocupando parte do território que a prefeitura demarca como Bairro de São José. A área 

está localizada a cerca de 2,5 km do centro da cidade e 3,5 km de Boa Viagem, um dos bairros de  

maior  renda de Recife,  concentrando hoje  grande oferta  de serviços,  comércio  e  investimentos 

imobiliários. Também faz fronteira com a Ilha do Leite, onde está localizado o maior polo médico 

privado de Pernambuco, que inclui o complexo HOPE-Esperança, Hospital Memorial  São José, 

Hospital  da  Unimed  e  mesmo  o  Real  Hospital  Português,  além  de  clínicas  e  laboratórios.  A 

comunidade tem ainda como vizinho o Fórum Jurídico Desembargador Rodolfo Aureliano, e há a 

intenção, anunciada em 2008 pela prefeitura do Recife, de transformar o local em Polo Jurídico, 

com a doação de um terreno na área para a construção da nova sede da Ordem dos Advogados do 

Brasil. 

A  qualidade  de  vida  no  bairro1 e  o  atendimento  das  necessidades  básicas  de 

infraestrutura, saúde, educação, alimentação e emprego são bastante precárias. Cerca de 66% da 

população do bairro pode ser considerada indigente uma vez que vive com menos 1⁄4 de um salário 

mínimo (R$ 37,65). (VALE NETO, 2007: 28). Segundo o IBGE (2000), no Coque, dos 3. 275 

domicílios  sem  renda,  quase  2.  000  não  possuem  atendimento  sanitário  eficiente,  utilizando 

mecanismos rudimentares para escoamento das fezes ou mesmo não dispondo de mecanismo algum 

de esgotamento sanitário. Já no que diz respeito aos domicílios com algum tipo de renda, cerca de 5. 

000 recebem até um salário mínimo, e cerca de 3. 000 recebem até dois salários mínimos. 

No que diz respeito a questões de educação, os dados do Atlas de Desenvolvimento 

Humano  (2005)  do  Município  do  Recife  afirmam que  o  percentual  de  analfabetos  funcionais, 

aqueles que sabem ler mas não compreendem os textos, no Coque é muito alto, configurando 81% 

para a população adulta e 74% para os jovens entre 18 e 24 anos. Segundo o próprio Atlas (Recife 

2005) "não existe, no escopo das próximas gerações, nenhuma perspectiva de mudança para essa 

realidade: o coeficiente de variação entre as Unidades de Desenvolvimento Humano no indicador 

de jovens-adultos (18 a 24 anos) frequentando curso superior chega a 1,23%. (. . . ) Já nas 10 UDHs 

(Unidades de Desenvolvimento Humano) de renda per capita mais alta, a proporção é superior a 

30%, chegando a 58% em Graças/Aflitos/Espinheiro/ Derby1. " 

Vale  Neto  (2010)  aponta  que  algumas  matérias  colhidas  no  contexto  de  pesquisa 

anterior2 situam a ocupação do bairro a partir do início da década de 1950. Outros relatos populares 

1 Devido a essa diferença simbólica, geográfica, e até de nomenclatura (Ilha Joana Bezerra para a prefeitura, Coque 
para os moradores), optamos por nos referir ao Coque como comunidade ao longo deste trabalho, reservando a 
designação de bairro preferencialmente para os momentos em que lidamos com os dados oficiais. 

2 em 2007, um grupo de jovens, capitaneados por Roberta Lira dos Santos e Rafael Filipe Souza da Silva, coordenaram uma pesquisa 
para a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais e reuniram 1. 209 textos que continham a palavra “Coque” no Diário de 
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indicam que  o  Coque surgiu  no  início  do  século  a  partir  do  desmatamento  do  manguezal  nas 

margens do rio Capibaribe para aterragem de lixo, dando-se então a ocupação irregular da área por 

migrantes dos municípios vizinhos e do interior do estado. 

Desde o início do século a posse da área é disputada pelos moradores. Na década de 

1940, a situação se agrava com as migrações do interior do Estado e o Governo Federal firma um 

contrato  com o município  no  sentido  de garantir  o  repasse  das  terras  da Ilha  Joana  Bezerra  à 

população. As terras só vem a ser cedidas em 1978, ainda sob a condição de que fossem realizadas 

obras de urbanização da área a fim de incluir a região no plano de desenvolvimento da cidade de 

Recife. Em 1983, foi votada e sancionada a lei de uso e ocupação do Solo do Recife, que reconhece 

e institucionaliza 27 assentamentos habitacionais de baixa renda, classificando-os então como ZEIS. 

De lá para cá ainda não há registro da entrega de nenhum título de posse das terras aos moradores 

da comunidade. 

Hoje, parte da Ilha Joana Bezerra é considerada uma ZEIS (zona especial de interesse 

social), e uma outra parte é considerada ZEPA (zona especial de proteção ambiental) mas, apesar 

disso, a comunidade do Coque vem sendo historicamente ignorado pelas políticas públicas. Ainda 

que uma presença mais marcada do Estado tenha sido sentida nas décadas de 1970 e 1980 como 

fruto das práticas  desenvolvimentistas  do regime militar,  com investimento em serviços  sociais 

básicos  e  reformas  urbanas,  o  declínio  subsequente,  durante  a  década  de  1990,  compreende 

justamente a ascensão do regime neoliberal. A partir desse momento, nos deparamos, como afirma 

Vale Neto, com uma "discrepância extraordinária” (2010, p. 71): muito menos a presença da face 

prestadora de serviços do Estado e muito mais presença da sua face repressiva, a Polícia. Em outras 

palavras,  muito menos busca por  desenvolvimento e  investimentos  em serviços  sociais  básicos 

através do Estado e muito mais investimentos na "manutenção da ordem", prisão de criminosos e 

policiamento ostensivo 24h, numa combinação de repressão e punição que Vale Neto (2010) remete 

a um estado permanente de exceção. Esse recrudescimento da relação da comunidade com o Estado 

é em grande parte responsável ao longo das últimas décadas, devido ao modo como essa relação foi  

sendo reconstruída nos meios de comunicação locais, pelo estigma que envolve a comunidade ( a 

partir de um enfoque numa  necessidade da presença repressiva do Estado e uma certa cegueira 

conveniente à ausência do suporte estatal na garantia a esses sujeitos do acesso a serviços, bens 

públicos de infraestrutura e condições adequadas de habitação). 

De acordo com as análises realizadas por Morais (2009) e Vale Neto (2010), é possível 

afirmar  que  o  jornalismo  privilegiou  a  narração  da  história  do  Coque  a  partir  da  violência, 

instaurando-a como a maior lembrança possível sobre a comunidade. 

Pernambuco, entre os anos de 1970 e 2007
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As  notícias  sobre  violência  na  comunidade  são  as  mais  pautadas  pelo  jornal,  que 
majoritariamente  dá  prioridade  a  enquadramentos  individualizados.  As  notinhas  (ou 
“colunões”) são o formato principal utilizado para veicular tais notícias que, em 50%, se 
trataram de versões totalmente descontextualizadas dos fatos e fechadas nos atos violentos 
em  si.  Além  disso,  as  notícias  que  foram  categorizadas  como  contextualizadas  (que 
somaram aproximadamente 33% das notícias cadastradas nesta sessão) também não vão 
muito  além  do  factual  –  apenas  utilizam  alguns  personagens  que  explicam  melhor  o 
ocorrido. Através da análise desse material, pode-se constatar que o conflito, a infração e a  
morte parecem já ter uma autonomia noticiável em si e sustentam-se no ar através apenas da 
atração que exerce sobre os leitores. (Morais, 2009. p42)

Esse fenômeno,  embora bem localizado na mídia impressa,  acaba por repercutir  em 

todas as mídias. O programa Bronca Pesada, veiculado ao meio-dia na TVJornal/SBT, refere-se 

quase  que  diariamente  ao  Coque  como  uma  região  que  “pega  fogo”,  pondo  em evidência  de 

maneira sensacionalista os “marginais do Coque”, e apelando para o crescimento de um sentimento 

de vingança contra todos os “bandidos” da comunidade. Segundo Vale Neto (2010, p. 12) "É através 

de imagens e discursos como esses que se instaura o Coque como Morada da Morte a partir da 

mídia pernambucana; como símbolo claro da violência na cidade do Recife. " Um outro exemplo da 

predominância dessa imagem negativa da comunidade no imaginário recifense, mesmo na rede3, foi 

apontado  em trabalho anterior  (Silva,  2008).  Referia-se  ao  caso  do  CITIX –  City  Information 

Exchange Network: 

uma iniciativa do CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) em parceria 
com o Ministério Público Federal, que pretende ser “um ambiente de troca de informação 
sobre cidades (…) uma rede social de localização e compartilhamento de informação sobre 
eventos,  lugares,  instituições,  segurança  e  serviços  públicos”  (http://www.  citix. 
net/pages/start). Ainda antes de ser lançado ao público, o serviço já contava com uma Tag - 
anotação  eletrônica,  como uma ficha  de  classificador  -  descrevendo o  Coque como “o 
caminho mais perigoso entre Torre/madalena e Boa Viagem4. 

2.1. As Representações Sociais

A carga negativa associada ao Coque ao longo dos anos nos meios de comunicação nos 

permite facilmente remeter ao conceito de ancoragem, apontado por Moscovici (2003) como uma 

das  etapas  do  processo  de  formação  das  representações  sociais.  A  ideia  de  representação 

corresponde às maneiras de expressar, normalizar, a realidade dentro de uma totalidade apreensível 

criadas por cada sociedade. Essas representações possuem vínculos com a realidade social de onde 

3 O interesse nesse caso vem justamente por se tratar de uma anotação espontânea realizada por um usuário, e não por um veículo 
de comunicação. 

4 "bem vindo ao coque; você passa por aqui se estiver indo do sport para o viaduto joana bezerra; este é o caminho mais curto entre 
torre/madalena e boa viagem, mas também o mais perigoso. e qualquer hora é hora. o carro à minha frente foi assaltado as 
07:00. . . pleno dia, por dois homens armados. " Postado por: silvio meira Tipo de evento: Tentativa de assalto Ocorrido: há 3 
anos atrás (12/12/2007 – 16:00). Hoje, 3 anos depois, a tag não só continua disponível como é uma das mais vistas, com 1444 
visualizações. 
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se originaram, mas ao mesmo tempo se misturam e se reproduzem, possuindo vida independente. 

Em  seu  processo  de  estruturação  as  representações  sociais  passam  por  duas  etapas  distintas: 

ancoragem e objetivação. Enquanto a ancoragem diria respeito à uma familiarização do real com 

imagens preexistentes, a objetivação constituiria já a concretização dessa ancoragem na forma de 

uma figura estável. Para o autor (Moscovici, 2003:71) objetivar é atribuir uma qualidade icônica a 

uma ideia, reproduzindo um conceito em uma imagem. 

Segundo Minayo, as representações sociais podem em alguma medida5 ser equiparadas 

às categorias de “visão de mundo” (Weber), “senso comum” (Schutz) ou “representação coletiva” 

(Durkheim),  e  referem-se,  nas  ciências  sociais,  às  “categorias  de  pensamento  que  expressam a 

realidade,  explicam-na,  justificando-a  ou  questionando-a.  ”  (1994,  p.  89).  Elas  se  manifestam 

através de palavras,  sentimentos e condutas e constituem-se em objetos de disputas simbólicas, 

ainda que de modo não necessariamente consciente, por seu caráter coletivo. Segundo Minayo:

As representações sociais não são necessariamente conscientes. Podem até ser elaboradas 
por ideólogos e filósofos de uma época, mas perpassam o conjunto da sociedade ou de 
determinado  grupo  social,  como  algo  anterior  e  habitual,que  se  reproduz  a  partir  das 
estruturas e das próprias categorias de pensamento do coletivo ou dos grupos. Por isso, 
embora essas categorias apareçam como elaboradas teoricamente por algum filósofo, elas 
são uma mistura das ideias das elites, das grandes massas e também das filosofias correntes,  
e expressão das contradições vividas no plano das relações sociais de produção. Por Isso 
mesmo, nelas estão presentes elementos tanto da dominação quanto da resistência, tanto das 
contradições e conflitos quanto do conformismo. ” (1994, p. 109)

A apropriação  das  representações  sociais  feita  por  cada  grupo  social  implica  um 

processo de interiorização, sendo vivenciadas por cada indivíduo como sendo suas, particularizadas, 

de modo não consciente. Jovchelovitch (1994, p. 76) desenha esse processo, a partir de Jodelet,  

afirmando que o ato mesmo da representação “supera as divisões rígidas entre o externo e o interno 

ao mesmo tempo que envolve um elemento de construção e  reconstrução,  o  sujeito  é  ator  das 

construção mental e ele a pode transformar na medida em que se desenvolve. ” 

As  representações  sociais  se  originam,  assim,  no  espaço  público  -  da  interação  do 

sujeito com o outro - e repercutem no indivíduo sobrepondo-se daí em diante como moldes, como 

as fontes dos valores e referenciais com os quais o sujeito passa a se relacionar com o mundo,  

justamente  por  essas  representações  possuírem  um  caráter  compartilhado  e  objetivo.  É  por 

possuírem esse aspecto de mediadores da relação do sujeito com o mundo que podemos enxergar 

nas  representações  sociais  caminhos para  a  transformação social,  e  se  faz,  portanto,  necessário 

5 Apesar de reconhecermos as distinções entre estas diversas noções, num nível superficial todas versam sobre modos 
de lidar com cotidiano. A equiparação destas noções no presente trabalho  procura ressaltar o caráter de uma 
referência apreendida de modo coletivo, irrefletida e carente de uma discretização mais elaborada, de aplicação 
prática no dia a dia.  
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voltar a atenção para o modo como se constroem e se difundem essas representações. 

Minayo  (19994,  p.  100)  aponta  que,  para  Gramsci,  “o  senso  comum  enquanto 

matéria-prima  ou  como  'representação  social'  tem  um  potencial  transformador.  Mesmo  como 

pensamento fragmentário e contraditório, o senso comum deve ser recuperado criticamente, uma 

vez que ele corresponde às condições reais de vida da população”. Se, no caso da comunidade do 

Coque,  essas  representações  vêm  desempenhando  papel  significativo  na  estigmatização  da 

comunidade, é a perspectiva de uma reconstrução dessas mesmas representações que nos permite 

acreditar que a transformação dessas representações pode desempenhar também papel significativo 

no fim do ciclo de exclusão que marca a relação do Coque com o restante da cidade. 

2.2. O Estigma

O estigma que pesa sobre a comunidade do Coque só agrava uma série de desafios 

cotidianos que os moradores enfrentam em busca de Saúde, Educação, Emprego e Moradia. No 

imaginário dos recifenses, o Coque é sinônimo de perigo, de “terra de ninguém”, de “morada da 

morte”. A imagem de lugar violento transforma a todos os moradores em “bandidos em potencial” 

levando-os ao extremo de mentir sobre o local onde moram (preferem dizer que moram em bairros 

vizinhos,  como  Afogados  ou  São  José).  Afinal,  morar  no  Coque  significa  “desclassificação 

automática” nas  seleções  de  emprego.  A discriminação é  tão grande que mesmo a capacitação 

profissional voltada para a prestação de serviços ao polo médico e oferecida por uma organização 

do  terceiro  setor  como  o  NEIMFA,  não  foi  capaz  de  abrir  as  portas  para  os  moradores  da 

comunidade no complexo Hope-Esperança, vizinho ao Coque. Pela proximidade com áreas nobres e 

comerciais, onde circulam as classes média e alta,  os grupos de jovens da comunidade acabam 

sendo associados a toda a criminalidade local e, dessa maneira, sendo responsabilizados por toda a 

violência registrada na zona sul, razão pela qual os moradores do Coque acabam sofrendo mais 

preconceito  do  que  os  de  comunidades  com indicadores  de  violência  mais  elevados,  mas  que 

representam menor risco no imaginário coletivo do Recife.  Essa percepção de uma atratividade 

especial causada pela menção do nome "Coque" no imaginário dos leitores (identificável como a 

etapa  da  objetivação  da  representação  social,  como  apontada  por  Moscovici)  não  passa 

desapercebida a Morais (2009), ou a Vale Neto (2010), que atribuem esse efeito a uma espécie de 

"tradição" na produção de discursos que apontam o Coque como território violento de tal maneira 

que em algumas manchetes "o nome ‘Coque’, destacado em negrito, é a própria ameaça" (Vale 

Neto, 2010, p. 44). Um outro efeito dessa constante repetição da palavra Coque associada a um 

universo muito restrito de temas e de enfoques é a criação de uma espécie de memória coletiva,  
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internalizada,  segundo  a  qual  a  palavra  Coque  passa  a  remeter  diretamente  a  esse  universo 

estereotipado (estigmatizado), constituído pelo somatório desses acontecimentos midiáticos. Dessa 

forma, como aponta Vale Neto:

se é natural que o discurso jornalístico utilize expressões como “morre mais um no Coque” 
ou “Coque” como olho de uma matéria sobre violência, é igualmente natural que o ethos 
social do Coque – o de ser um local violento – vá sendo retroalimentado, ao passo em que a 
percepção dos olhos de quem vê a cidade delimite as fronteiras (“características físicas”) e  
o  solo  “perigoso”  (“características  morais”)  do  Coque a  partir  de  uma cifra,  a  própria 
palavra “Coque”. (Vale Neto, 2010, p. 45)

Mas,  mesmo no contexto  do  jornalismo impresso,  um outro  Coque às  vezes  tem a 

oportunidade  de  se  apresentar.  A partir  do  tema  da  manifestação  cultural,  ou  das  lutas  por 

infraestrutura, esse "outro Coque" que às vezes vislumbramos é fruto das ações dos moradores, é, aí 

sim, sujeito social, ainda que muitas vezes representado como objeto, como favorecido de ações 

governamentais. Segundo Vale Neto (2010, p. 119), "Percebemos assim que diferente do que se 

acredita  no  senso  comum o Coque não é  o protagonista  da  violência  dentro  do  jornalismo.  O 

período em que esse bairro mais se destacou – a década de 80 – foi a partir de valores comunitários 

que viam na Dignidade uma possibilidade efetiva para todos os cidadãos". O autor atribui essa 

imagem estigmatizada da violência na comunidade à mentalidade do regime neoliberal e seu "homo 

oeconomicus" focado num determinado modo de administração dos recursos do estado (inclusive 

do aparato policial), que entrava em conflito com os anseios de dignidade e transformação social da 

comunidade.

É esse outro Coque, constituído dessas visibilidades mais favoráveis, ou antes, que é 

personificado nas ações desses moradores e que não pode mais ser encontrada nas grandes mídias 

(ao menos não com a mesma ênfase com que as manchetes de violência se impõem), que pode 

representar uma solução para esse estigma "de tal magnitude que leva os indivíduos a olhar para o 

Coque, ambientado na cidade, e relatar sua 'energia ruim', seus 'sujeitos mal-encarados', suas ruas 

'desorientadoras',  confundindo, assim, a percepção do estigma com a palavra ou voz do bairro" 

(Vale Neto, 2010, p. 41). 

A imagem negativa sobre o Coque, dentro e fora da comunidade, é um problema que 

atravessa todos os demais problemas sociais e agrava o círculo de exclusão que aprisiona os seus 

moradores, especialmente dos jovens. O desmanche dessa imagem negativa está vinculado não só a 

uma  ação  efetiva  do  Estado,  no  sentido  de  uma  transformação  profunda  das  condições 

socioeconômicas e políticas de existência da comunidade (correspondendo à melhoria da oferta de 

serviços  tais  como  segurança,  saneamento,  educação,  entre  outros),  mas  passa  também  pelo 

processo de transformação da imagem midiática da comunidade. Para essa transformação, as mídias 
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digitais podem ser aliadas poderosas, em especial os serviços da chamada "web 2. 0", pois, segundo 

alguns  de  seus  defensores  (seu  conceituador,  Tim  O’Reilly,  e  desenvolvedores  de  aplicações 

interativas, como Bart Decrem, engenheiro chefe do Flock – um serviço de navegação web com 

ênfase  na  interação  em redes  sociais),  essa  “nova  modalidade”  da  web permitiria  uma efetiva 

participação dos usuários na produção de discursos próprios. 

Mas para que a participação no ambiente digital não se converta em mera autopromoção 

ou, pior, numa reprodução impensada dos discursos já veiculados pelas mídias tradicionais, essa 

presença do Coque na internet precisa superar alguns obstáculos que dizem respeito: 1) ao poder de 

agendamento das mídias tradicionais sobre os novos meios; 2) à formação desses sujeitos (que 

precisam se perceber numa condição ativa, para além da condição de "espectadores"); 3) à uma 

educação para as mídias (o aprendizado das lógicas internas de funcionamento dos meios,  bem 

como das ferramentas necessárias à expressão). Ainda que de maneira geral concordemos com o 

potencial transformador que emana da web como um todo, o que casos como o da comunidade do 

Coque e de outras tentativas de uso da internet para a transformação da realidade social local tem 

nos mostrado é a necessidade da inserção desses indivíduos em redes de interesses capazes de 

alimentar e estimular o pensamento crítico e as ações coordenadas, sem as quais, como veremos 

adiante, essa “participação transformadora” acaba por ter seu potencial esvaziado. 

O uso da web por moradores se espaços populares,  como o Coque, tensiona alguns 

pressupostos do que ficou conhecido como cibercultura. Lemos (2005) propõe que a cibercultura é 

o momento em que uma nova dinâmica técnico social instaura uma radicalidade, “ uma estrutura 

midiática ímpar  na história  da humanidade onde pela  primeira  vez,  qualquer  individuo pode,  a 

priori,  emitir  e  receber  informação  em tempo  real,  sob  diversos  formatos  e  modulações,  para 

qualquer lugar do planeta e alterar, adicionar e colaborar com pedaços de informação criados por 

outros. ” É nesse contexto que surgem as comunidades virtuais, que tem por propriedade, segundo 

estudo de Bes e Krueger (2006), “ajudar a unir pessoas que de outra forma não se conectariam no 

mundo real. E devido à natureza anônima do meio geralmente inibir o desenvolvimento de laços 

fortes, promovendo laços fracos, essas novas interações sociais online (…) aumentam a confiança 

generalizada,  integridade  e  reciprocidade”.  Lemos  (2005)  propõe  três  leis  fundadoras  que 

caracterizam a cibercultura, a saber: lei da liberação do polo emissor (“tem de tudo na internet, pode 

tudo na internet”), lei da conectividade generalizada (“a rede está em todos os lugares” ), lei da 

reconfiguração(“tudo muda, mas nem tanto”).

Essas  proposições  iniciais,  entretanto,  parecem  plenamente  aplicáveis  apenas  no 

contexto daqueles “totalmente incluídos”. Nos cenários das comunidades e espaços populares, onde 

o acesso à internet, ainda que ubíquo, se dá de modo precário e está submetido a uma série de 
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precondições sociais que, se não inibem, também não estimulam a apropriação da rede para outras 

formas de expressão, essas proposições iniciais acabam por obscurecer as nuances existentes nos 

níveis e nas formas de acesso para esses usuários, dando a impressão de que o mero acesso aos 

meios de expressão, ou a capacidade de uso “instrumental” dos dispositivos, bastam para promover 

uma apropriação utópica de colaboração e compartilhamento. 

A produção  de  conteúdo  próprio,  autoral,  ainda  que  permitida  pelas  características 

técnicas  da  internet,  esbarra  na  necessidade  de  um  repertório  prévio,  e  de  condições  para  a 

produção, sob o risco de termos um grande espaço vazio. Ao mesmo tempo, a produção demanda 

determinadas competências, entre elas a capacidade de dialogar com os modelos hegemônicos e 

encontrar seu espaço, seu nicho, sob pena de não conseguir agendar as suas discussões ou ensaiar 

novas  formas  de  participação.  Por  fim,  vale  lembrar  que,  como  já  apontou  Levy(1999),  a 

universalidade não significa o mesmo que totalidade, muito menos massificação. E que, portanto, a 

existência de conexão universal não implica necessariamente uma mesma qualidade de acesso às 

informações disponíveis por parte de todos os usuários. 

Segundo Williams (2006, p. 22), “todas as culturas mudam assim que as pessoas passam 

a agregar novos conjuntos de significados a suas próprias práticas e aos objetos sociais envolvidos 

nestas praticas. " A questão que se levanta ao analisar a participação dos membros da comunidade 

do Coque na web é se essa participação não seria mais um simulacro que uma participação efetiva.  

Uma participação que,  devido ao fato do acesso aos meios não estar vinculado à circulação de 

novos discursos,  não poderia ser considerada de fato em um acesso aos meios como meios  de 

expressão, e que por não agregarem significados novos tem poucas chances serem apropriadas pelos 

indivíduos do Coque como contribuições à formação de uma identidade. Se a apropriação se dá 

numa “astúcia dos usos”, como propõe Lemos (2008), Rheingold (2000), entre outros, nos lembra 

que essa astúcia não virá sem uma pedagogia. 

No Coque, ensaios na construção e aplicação de uma “pedagogia dos meios” nesses 

moldes vem sendo experimentadas dentro das diversas ações do Projeto Coque Vive. Ora a partir de 

discussões mais formais (“acadêmicas”) orientadas no sentido de discutir o estigma da comunidade, 

os espaços ocupados pela comunidade nos meios, ora a partir da construção de repertórios capazes 

de subsidiar a instalação de visibilidades favoráveis e estimular a participação dos jovens do projeto 

na apropriação dos espaços da internet – um dos mais caros, ainda que nem sempre bem sucedidos,  

horizontes de intervenção do projeto. 
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2.3. Coque Vive: uma rede de promoção social

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

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

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

Federal de Pernambuco. Inicialmente, a rede tinha uma conotação mais metafórica, já que se tratava 

de um projeto extensionista interinstitucional, criado em 2006. 

Antes mesmo da constituição enquanto projeto de extensão,  a  iniciativa que viria  a 

deflagar a ação extensionista no Coque se materializou de início na confecção de um jornal com 

matérias sobre o Coque, construídas, simultaneamente, pelos estudantes do curso de Comunicação 

da UFPE (integrantes da disciplina Edição, dedicada à produção de um jornal laboratório) e pelos 

jovens atendidos pelo Projeto na comunidade. A proposta do Jornal Coque era produzir uma mídia 

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

bairro e sem que o estigma da violência significasse preconceitos sobre a apuração e a produção do 

impresso” (VALE NETO, 2007, p. 26). Essa iniciativa de ensino evidenciou duas possibilidades: o 

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

“objeto” do discurso pelos estudantes do curso de Jornalismo da UFPE, permitindo pautar novas 

representações  e  concepções  sobre  a  periferia;  e  a  oportunidade  efetiva  dos  próprios  jovens 

moradores do Coque assumirem o lugar de sujeitos no discurso em torno deles, na produção de 

mídias alternativas. 

Após a confecção do jornal ficou evidente que ele somente não seria suficiente para 

transformar as imagens negativas sobre a comunidade. Inquietos com uma desconfiança recorrente 

por parte dos jovens do Coque, que insistiam em associar o trabalho do jornal laboratório a uma 

postura muito comum de projetos de intervenção social em comunidades – nos quais se procura 

instrumentalizar  as  comunidades,  utilizando-as  para  viabilizar  atividades  e  pesquisas  sem,  no 

entanto, oferecer um retorno efetivo para os próprios moradores – parte dos jovens universitários 

participantes  da  disciplina  de  edição  que  dera  origem  ao  jornal  laboratório  optou  por  dar 

continuidade  à  ação.  Nesta  nova  etapa,  buscavam  estimular  o  surgimento  de  estratégias  de 

comunicação alternativas capazes de ofertar novos conteúdos sobre o Coque produzidos,  agora, 

pelos  seus  próprios  moradores  (jornal  comunitário,  fanzines,  vídeos,  fotos,  blogs  etc.  ),  em 

consonância com a necessidade indicada pelos jovens de elaborar suas próprias versões sobre o 

lugar  em que moram. A ideia  ganhou eco junto aos  professores (especificamente na pessoa da 

professora Yvana Fechine, responsável pela experiência do jornal laboratório),  por representar a 

possibilidade  de  uma  outra  maneira  de  formação  profissional  e,  sobretudo,  humana  diferente 
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daquela praticada formalmente nos espaços da Universidade. 

Em 2006, um primeiro projeto de extensão foi proposto à Pró-Reitoria de Extensão da 

Universidade  Federal  de  Pernambuco  (PROEXT-UFPE,  sendo  apoiado  pelo  Ministério  da 

Educação.  Intitulado  Rede de  Agentes  de  Educomunicação  Solidária,  esse  primeiro  projeto  foi 

orientado pela preocupação em transformar as representações sociais dentro e fora da comunidade, 

buscando fortalecer a identidade social, cultural e política dos moradores, sobretudo dos jovens, em 

detrimento ao forte estigma de violência que recai sobre os mesmos. Para isso, foram articulados 

dois eixos de intervenção. De um lado, o projeto atuou junto aos jovens do bairro por meio de 

cursos de formação crítica nos quais discutiu as relações entre discurso e ideologia,  o direito à 

comunicação, as questões de identidade e pertencimento à periferia, entre outros temas. Juntamente 

com essa formação crítica, forma ofertadas ainda oficinas de capacitação para o manuseio técnico-

expressivo das mídias. De outro lado, por meio da produção de conteúdos e de suas diversas ações 

de mobilização, o projeto também colaborou diretamente para um agendamento mais positivo do 

Coque tanto nas mídias digitais quando nos meios de comunicação de massa. 

Essa ação extensionista, amparada pela aprovação de projetos não apenas na Secretaria 

de Ensino Superior (SESu)/ Ministério da Educação, mas também em programas do Ministério da 

Cultura, foi designada genericamente como Projeto Coque Vive. Com presença contínua no bairro, 

o  Coque  Vive  funcionou  como  articulador  de  uma  rede  de  promoção  social,  que  reuniu, 

inicialmente,  escolas,  Universidade,  Igreja  e  Movimento Social  (a  Ong Auçuba,  o  NEIMFA, o 

coletivo Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis – MABI) com o objetivo de transformar a 

realidade  local  a  partir  do  estabelecimento  de  relações  positivas  dentro  da  comunidade, 

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

artísticas, produções de mídia, seminários (FERRAZ; FERNANDES; SILVA, 2009). 

 Desde então, com e sem financiamento ou apoios institucionais, essa rede de promoção 

social, que se autodenominou “Rede Coque Vive”, vem aglutinando estudantes da Universidade e 

jovens integrantes das organizações parceiras6. Segundo Amador, a Rede se caracteriza por relações 

de amizade que constituem “‘um programa político vazio’, um programa político sem formas  a 

priori, mas portador de formas extraídas do próprio campo de relações. Essa é uma característica 

fundamental da ‘Rede Coque Vive’ que se reflete num trabalho formativo  sui generis,  que visa 

inventar  novas  formas de vida política e  pedagógica;  formas que são estranhas  ao pensamento 

político hegemônico” (Amador, 2010 p. 94). A Rede se apresenta assim como esse ente político 

criativo na medida em que articula projetos interessados em problematizar o processo de construção 

6  Vale ressaltar que, em algumas de suas ações, a “Rede Coque Vive” também tem contado com outros parceiros, entre eles a  
ONG Auçuba, o Observatório de Favelas e a Faculdade Latinoamericana de Ciências Sociais (FLACSO). 
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das relações entre seus integrantes e, dessa maneira, potencializar uma outra lógica de relações em 

seu interior, uma lógica que aposta nas próprias relações como formas de romper os estigmas que 

circundam a comunidade ao mesmo tempo que permitem produzir enunciados alternativos capazes 

de colocar em circulação outras representações dos pensamentos e modos de vidas dos moradores 

locais. 

Logo de início, a Rede Coque vive vislumbrou a possibilidade de um investimento na 

“ocupação” da rede virtual, com conteúdos gerados sobre o Coque, ou a partir do Coque, em meio 

digital a partir de uma parceria com uma nova plataforma de comunicação, focada na produção de 

jornais  online,  em fase  de  desenvolvimento  pelo  Projeto  Virtus,  um laboratório  de  hipermídia 

vinculado à  Universidade  Federal  de  Pernambuco,  com atividades  em áreas  como informática, 

comunicação, design, psicologia cognitiva, e educação. Porém, pouco tempo depois em função de 

problemas  institucionais  e  operacionais  ,  a  plataforma  de  comunicação  do  Virtus  tornou-se 

indisponível para o uso da Rede Coque Vive. Ainda assim, o interesse em ocupar a rede se manteve 

e, na oficina de mídias digitais (o espaço onde se dava o uso da plataforma de jornalismo online do 

Virtus), o foco passou a ser a produção de blogs, e não mais de um jornal online. A "oficina de 

mídias digitais” passou a ser uma designação genérica para todo o esforço dos monitores da Rede 

de estimular  os jovens do Coque a usar a Web para se expressar.  Nenhuma forma de levar  os 

conteúdos produzidos  pela  Rede Coque Vive para a Web estava descartada a priori.  A internet 

funcionaria como um ‘ponto de fuga’ para a difusão de conteúdo produzido no âmbito do projeto. 

Como um reflexo tardio desses esforços iniciais da atuação da Rede Coque Vive, têm-se 

a instalação da Estação Digital de Difusão de Conteúdos Coque Vive. A Estação Digital representa, 

ao mesmo tempo, um incentivo e um reflexo da esperança numa apropriação mais significativa da 

web pelos jovens do Coque a partir da atuação da Rede. O ânimo para criação da Estação Digital  

vem das leituras que as experiências como a oficina de mídias digitais  permitem. Ao longo da 

oficina,  o  grupo da  universidade  pôde perceber  formas alternativas  de  posicionamento  na  rede 

(como  a  construção  de  um blog  para  o  projeto,  ou  a  intervenção  dos  alunos  no  verbete  da 

wikipedia),  que  contribuiriam  de  modo  “colateral”  para  a  construção  de  representações  mais 

positivas.  A estação representa então esse investimento numa estratégia  de ocupação de espaço 

midiático, com ênfase na web – e tomando o site institucional do projeto como um repositório da 

produção – mas sem descartar a disputa por visibilidade em outros espaços midiáticos tradicionais 

(articulando inclusive parcerias com Tvs comerciais e universitárias). 

A Estação é um espaço tanto simbólico quanto material de produção e circulação de 

conteúdos. Mas é, sobretudo, uma instância de encontro dos atores da rede Coque Vive em torno de 

projetos coletivos e, ao mesmo tempo, uma instância de articulação dessa rede com outros atores a 
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partir  de  iniciativas  de  produção  de  conteúdos.  (Fechine  e  Vale  Neto,  2010).  Na  sua  atual 

configuração,  a  Estação Coque Vive  é  mais  que  um local  físico,  é  um lugar.  O espaço  físico 

(estúdio)  fica  na  sede  do  NEIMFA e  é  composto  por  um  estúdio  isolado  acusticamente  para 

gravação musical conjugado com uma pequena sala onde está instalado um computador para edição 

de vídeo e áudio, além de uma estação de trabalho (um laboratório com computadores conectados à 

internet).  Nesse espaço estão disponíveis  equipamentos  para produção musical  (caixas  de som, 

microfones, bateria etc. ) e audiovisual (câmeras fotográficas e de vídeo, projetor, DVD etc. ) cujo 

uso é, hoje, gerido colegiadamente pelos integrantes da rede Coque Vive. A Estação é também um 

espaço virtual que corresponde a um conjunto de iniciativas articuladas de inserção de conteúdos 

sobre e a partir  do Coque em diferentes  plataformas na internet:  Wordpress,  Ning, e YouTube, 

aliados a diversas galerias de imagens (Picasa, flickr) e blogs, além do portal Coque Vive. Sem 

perder de vista a potência do meio digital para a difusão dessas vozes alternativas, e animado pelo 

espírito de documentação típico das iniciativas com mídias livres, sempre que possível os produtos 

(e/ou  processos)  gerados  no  âmbito  do  projeto  e  direcionados  para  as  mídias  impressas  ou 

“tradicionais”  são  também  disponibilizados  a  partir  da  internet.  A seguir,  temos  um  pequeno 

inventário  das  ações  da  Rede  Coque  Vive  e  sua  difusão  na  internet,  podemos  observar  sua 

articulação a partir de três frentes de produção (produtos audiovisuais, impressos e registros das 

ações) remetidas à face virtual da Estação Digital de Produção de Conteúdos, o Portal Coque Vive. 

• Jornal Coque: Jornal que deu origem ao projeto de extensão, e ao qual pode ser 

creditada  toda  a  articulação  que  culminaria  com  a  Rede  Coque  Vive.  A qualidade  técnica  e 

conceitual do jornal foi reconhecida pelo Prêmio Caixa de Jornalismo Universitário e também pela 

satisfação dos sujeitos do próprio Coque – o MABI e o NEIMFA que convidaram a Universidade a 

se deter, para além do Jornal, ainda mais na problemática do preconceito sofrido pelos moradores 

do Coque. O jornal de 24 páginas está agora abrigado no site do projeto7. 

• Revista  Mabi  Publicação  elaborada  por  estudantes  de  jornalismo  da  UFPE, 

integrantes  do  Coque  Vive,  com  a  colaboração/interlocução  de  integrantes  do  Movimento 

Arrebentando  Barreiras  Invisíveis  (MABI).  Aborda,  a  partir  do  MABI  temas  relacionados  às 

juventudes, universais ou específicos das juventudes de periferia. A revista está disponível no site 

do projeto (a face virtual de uma estratégia mais ampla, designada Estação Digital de Difusão de 

Conteúdos). 8 

7 www. coquevive. org/admin/pdf/04201012105433_Jornal%20Coque. pdf
8 http://www. coquevive. org/admin/pdf/02201026204749_revista_mabi_. pdf



26

• Open News: Ao término da primeira turma do então projeto de extensão "Gestão de 

Processos Comunicacionais no Coque", o objetivo declarado de cosntruir um jornal on-line sobre o 

bairro numa plataforma piloto de comunicação desenvolvida pelo Laboratório Virtus da UFPE, não 

é alcançado. Entretanto, longe de destruir o ‘encanto’ os resultados aquém do esperado estimularam 

uma reformulação das atividades, focando em outras vivências necessárias prévias à produção de 

conteúdos  para  meios  de  comunicação  alternativos.  O  "fracasso"  também  torna  evidente  a 

necessidade  de  uma  melhor  compreensão  do  perfil,  das  ambições  e  motivações  dos  jovens 

participantes da capacitação. Com a continuidade, e ampliação, das ações no coque assegurada por 

um novo projeto de extensão, o grupo se depara então com problemas institucionais e operacionais 

para a utilização da plataforma OpenNews do Virtus. Os esforços são então direcionados no sentido 

da ocupação da web a partir de plataformas preexistentes, e, futuramente, culminam na criação de 

um site próprio. O projeto Virtus, como um todo, foi descontinuado em Maio de 2009. 

• Fanzine  desclassificados O  Desclassificados  é  um  fanzine  que,  mesmo  sem 

periodicidade  regular,  vem  reunido  jovens  moradores  de  vários  espaços  populares  em  Recife. 

Estratégico sob vários sentidos, o fanzine Desclassificados oferece ao leitor considerações sobre a 

realidade sociopolítica e cultural da cidade a partir da perspectiva desses jovens de comunidades do 

Recife  que,  por  estarem  interessados  nos  rumos  que,  coletivamente,  escolhemos  para  viver  e 

sobreviver, escrevem livremente nessa publicação. Entre estes jovens, estão muitos do Movimento 

Arrebentando Barreiras Invisíveis, a partir dos quais vem ocorrendo uma importante interlocução 

com  moradores  de  outros  espaços  populares.  O  Coque  Vive  atua  apoiando  a  iniciativa  – 

principalmente na etapa de criação, diagramação e distribuição do zine –, que é patrocinado, de 

modo mais direto, pela ONG ETAPAS (Equipe Técnica de Assessoria Pesquisa e Ação Social). 9

• Caravana Arco-írisA partir de um convite da Rede Coque Vive, com interlocução 

do Pontão de Gestão da UFPE, a Caravana Arco-Irís pela Paz realizou durante uma semana diversas 

atividades na comunidade do Coque incluindo oficinas de artes circenses, de instrumentos musicais 

australianos, danças, teatro e um programa de rádio sobre a Educação para a paz. A Caravana é um 

coletivo de pessoas de vários países que vêm divulgando ações e reflexões sobre a paz no mundo e,  

desde 2000,  a  convite  do Ministro  da Cultura  Gilberto  Gil,  foi  convidada a  tornar-se parte  do 

projeto Cultura Viva, realizando intervenções solidárias em Pontos de Cultura de todo o país. A 

metodologia da caravana é intercambiar saberes e vivências,  sempre atualizando-os a partir  das 

9 O zine pode ser acessado também em http://desclassificados-desclassificados. blogspot. com. 

http://desclassificados-desclassificados.blogspot.com/
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novas relações que surgem no percurso do grupo. A paz, então, se torna um processo de construção 

ativo, que não significa nem ausência de conflitos nem omissão, mas um permanente 'salto' criativo 

para abrir novas rotas e possibilidades de efetivar o diálogo e a comunhão entre as pessoas. Além do 

registro  das  diversas  oficinas  realizados  pela  Rede,  a  passagem  da  caravana  pelo  Coque  está 

registrada num vídeo com a apresentação dos resultados da oficina de dança do ventre, que foi 

disponibilizado pelos integrantes da caravana no YouTube. 

• Agenda  Coletiva  Em  2008  a  rede  Coque  Vive,  em  parceria  com  o  Núcleo  de 

Documentação dos Movimentos Sociais da UFPE, e coletivos atuantes no Recife, como a Rede de 

Resistência Solidária e Media Sana, uniram esforços com o objetivo de disponibilizar um portal de 

informações sobre a movimentação cultural da periferia da cidade, uma movimentação fervilhante e 

não mapeada, que se não tem espaço nos cadernos culturais da grande mídia, tampouco é coberta 

pelos veículos da "cena alternativa. " A revista eletrônica "AgendaColetiva", seria a face virtual de 

um projeto de extensão cujo objetivo era ampliar o alcance e a visibilidade dessas ações dos grupos 

comunitários, construindo novas representações sociais dos espaços populares, ao mesmo tempo 

que  proporcionava  contato  e  aproximação  entre  os  próprios  grupos  em  atividade  no  Recife. 

Construído  de  modo  completamente  voluntário,  o  site  chegou  a  ir  ao  ar  apenas  em  caráter 

experimental  (o  que  implicava  severas  limitações  de  ordem  técnica),  mas,  por  limitações  de 

disponibilidade dos envolvidos, o serviço nunca chegou a funcionar plenamente: o levantamento 

dos grupos com ação social significativa nos bairros da cidade não pôde ser terminado, e dessa 

maneira a divulgação do site entre aqueles que potencialmente seriam seus maiores entusiastas, os 

próprios coletivos e agregados, também não se deu da maneira desejada; as oficinas de capacitação 

para  o  uso  do  website  previstas  originalmente  também  acabaram  suspensas,  no  aguardo  da 

finalização do site. 10 

• Oficina de fotografia  A oficina de fotografia,  vai  em sua terceira  edição,  sendo 

realizada a cada ano com duração aproximada de 6 meses. Tomando como orientação a discussão 

da fotografia como uma forma de comunicação e expressão pessoal, as oficinas propõem, além de 

noções de história da fotografia e técnicas de enquadramento, a análise coletiva e prática conjunta. 

O resultado das oficinas é disponibilizado através de contas no Flickr11. Duas das oficinas também 

contam com vídeos de fotos produzidas durante as aulas, o primeiro deles, "Revelando o Coque" foi 

10 Uma versão experimental do Site continua disponível em http://200. 17. 137. 110:8080/agendacoletiva, mas encontra-se 
abandonado desde o encerramento do projeto de extensão junto à UFPE. 

11 http://www. flickr. com/photos/revelandoocoque/   e http://www. flickr. com/photos/olharsobreocoque/

http://www.flickr.com/photos/revelandoocoque/
http://200.17.137.110:8080/agendacoletiva
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exibido na III mostra Recife de fotografia. Os vídeos estão disponíveis no YouTube. 12

• A linha,  a  Maré  e  a  terra  O Vídeo  “A linha,  a  maré  e  a  terra”  é  o  primeiro 

documentário  realizado  pelo  projeto  Coque Vive.  Filmado  durante  uma entrevista  concedida  à 

"rádio Coque livre"13, o documentário mostra as memórias de Dona Paulina, Seu Xavier e Dona 

Francisca (respectivamente, avó, pai e mãe de Monick, Sandokan e Berg, à época alunos do Projeto 

Coque Vive), que vivem há mais de 40 anos no Coque. Os três falam de suas vidas, a chegada e a  

adaptação à comunidade, as transformações ocorridas no local, da luta pela terra e a 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. O vídeo 

está disponível em partes no YouTube14. 

• Desclassificados  (medialogo)  A convite  do  Digi-Lab,  da  ABA,  o  Coque  Vive 

produziu um vídeo-resposta para o vídeo "Uma visão de fora", produzido pelos alunos do curso de 

inglês.  Neste  vídeo  os  alunos  falaram  sobre  a  visão  da  classe  média  sobre  os  moradores  de 

periferias.  No vídeo produzido pelo  projeto  Coque Vive  em resposta  ao  vídeo produzido  pelo 

Medialogo, moradores da comunidade do Coque falam sobre o que pensam sobre a relação entre 

favela e classe média. Produzido em Recife, no ano de 2008. O vídeo foi disponibilizado pelo Digi-

Lab, e também pelo projeto Coque Vive, no YouTube. 15

• DocTv Em Novembro de 2009, quatro integrantes do Coque Vive participaram das 

filmagens do documentário “Diários do Coque”, da cineasta Maria Pessoa (um dos vencedores do 

DOCTV 2008).  O convite  para  o  trabalho partiu  da  relação dos  jovens  com a  comunidade,  e 

funcionou no sentido  de  facilitar  o  processo  de  localização  dos  entrevistados,  e  de  realizar  os 

registros  de making off do filme (fotografia  still).  Uma chamada do vídeo na programação do 

DocTv está disponível no YouTube. 16

• vídeo Reciclagem o vídeo é fruto de uma participação do Projeto no Programa Plano 

aberto, da TV clube PE. Dentro do quadro "desafio minuto", a produção do programa convida dois 

grupos comunitários a produzirem, cada um, um vídeo sobre um determinado tema. O processo de 

12 http://www. YouTube. com/watch?v=5kZfoq0jQfM   e http://www. YouTube. com/watch?v=Mt5CEBfIrs0 
13 Radio coque Livre, foi a alcunha que a Radio Livre-se, radio livre itinerante atuante em Recife nos anos 2005 – 2010, adotou 

durante a sua estadia de uma semana na comunidade do Coque, no mês de março de 2008. 
14 http://www. YouTube. com/watch?v=JiewEr9og8o
15 http://www. YouTube. com/watch?v=B0bUoJLv4tY&feature=related   ou http://www. YouTube. com/watch?

v=BqchOeFj0yY 
16 http://www. YouTube. com/watch?v=tnnZGV7I3NY

http://www.youtube.com/watch?v=BqchOeFj0yY
http://www.youtube.com/watch?v=BqchOeFj0yY
http://www.youtube.com/watch?v=B0bUoJLv4tY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Mt5CEBfIrs0
http://www.youtube.com/watch?v=5kZfoq0jQfM
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produção  é  acompanhado  e  registrado  pela  equipe  do  programa,  que  o  fraciona  ao  longo  de 

múltiplos episódios. Nessa ocasião, o tema sugerido pela produção do programa foi "reciclagem", e 

a  equipe  do  CoqueVive  produziu  em paralelo  à  equipe  do  projeto  Informar,  de  Peixinhos.  Os 

fragmentos  do  desafio  minuto  estão  disponíveis  no  YouTube,  assim  como  o  vídeo  resultante 

isoladamente,17

• Centenário do Sul Vídeo documentário de aproximadamente 17 minutos fruto de 

um dos ciclos de memória vividos no bairro.  Dona Maria José,  Vânia e Prazeres,  participantes 

assíduas de encontros anteriores sobre memória e fotografia, realizados na Biblioteca Popular do 

Coque, compartilham 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.  O título faz 

referência à rua onde elas residem, a rua Centenário do Sul, na qual está localizada a Biblioteca. O 

Vídeo está disponível através do YouTube18. 

• frei Aluísio Fragoso (Vídeo) realizado no primeiro semestre de 2009, no âmbito da 

disciplina Telecinejornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco. O 

vídeo pretende destacar a vida do personagem e sua ação como agente de mobilização social dentro 

da comunidade do Coque. O vídeo foi realizado pelos participantes do projeto Coque Vive em 

parceria  com  estudantes  de  jornalismo  da  Universidade  Federal  de  Pernambuco.  O  material 

produzido foi  aproveitado em duas versões  distintas,  um vídeo no formato de reportagem para 

exibição na TVU e um outro vídeo-documentário para circulação ampla. Este último está disponível 

no YouTube. 19

• Vinhetas  Coque Vive/  YouTube  Pequenos formatos  audiovisuais  de um minuto, 

produzidos  a  partir  do material  audiovisual  oriundo do projeto  “vídeocabine  Coque Vive”,  um 

dispositivo  de  gravação  inspirado  no  trabalho  da  cineasta  brasileira Sandra  Kogut.  Na 

vídeocabine, também apelidada de “confessionário” em alusão ao Big Brother Brasil, jovens 

do Coque e de fora do bairro eram convidados a falar livremente sobre as imagens que possuíam do 

bairro. O material foi gravado por jovens do Coque Vive em circuitos culturais realizados como 

parte das atividades de extensão. Esse material foi retomado, rediscutido e reoperado por alunos de 

Radialismo da UFPE desafiados a  aproveitá-lo  na  configuração de pequenos formatos  a  serem 

inseridos ao longo das exibições do Cine Coque Vive, bem como para difusão no YouTube. 

17 http://www. YouTube. com/watch?v=Vd0ffUUrXh4  
18 http://www. YouTube. com/watch?v=Zm1HvWe3_gY
19 http://www. YouTube. com/watch?v=6Q6y1kGP3aE

http://www.youtube.com/watch?v=Vd0ffUUrXh4
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Todas  estas  ações  estão  de  alguma maneira  abrigadas  no  Portal  Coque  Vive,  uma 

plataforma  para  produção  e  circulação  de  conteúdos  sobre  o  Coque  a  partir  do  Coque, 

materializando  na  internet  a  estrutura  física  da  Estação  Digital  (estúdio  de  som  e  estação  de 

trabalho)  em um ambiente aglomerador e distribuidor de conteúdo articulados com outros sites 

(como o Youtube, e Flickr) e subsites (como blogs individuais para os membros da Rede) para a  

produção e veiculação de música, imagens, vídeos e relatos textuais como forma de construção e 

afirmação de identidades, formação de laços de pertencimento e de auto representação. A presença 

na internet prevê ainda a difusão, através de outros espaços virtuais, dos conteúdos gerados sobre o 

Coque durante a formação dos jovens integrantes da Rede. Entre esses espaços, estão a enciclopédia 

livre Wikipedia, a blogosfera, álbuns virtuais (como o Flickr e Picasa), o Youtube, e estações de 

podcasts. Representando a interface virtual da estação Coque Vive, a proposta do portal, é funcionar 

como uma plataforma de memória e de registro das produções e informações postas em circulação 

pela rede Coque Vive, centralizando as referências aos conteúdos postados em outros ambientes ao 

mesmo tempo em que permite a criação de conteúdos especificamente direcionados para si. 

O portal conta com uma seção de  apresentação,  onde consta a descrição da própria 

estratégia da Estação Virtual de Difusão de Conteúdos (contemplando a sua articulação em uma 

interface física e uma outra virtual). É possível ainda visualizar o histórico do Projeto Coque Vive, 

desde o desenvolvimento dos diversos projetos de extensão até a sua articulação enquanto Rede, 

com espaço reservado para a presentação dos objetivos, valores, ações, metodologias e históricos 

específicos  de  cada  um de  seus  integrantes  (Neimfa,  Mabi  e  UFPE),  e  com seções  dedicadas 

especificamente a apresentar as diversas ações em curso ou já finalizadas (como o Cine Coque, a 

biblioteca e o estúdio Coque Livre) e os projetos em andamento e aqueles já concluídos. Uma outra 

seção, designada  Coque Livre,  é dedicada a uma produção de caráter mais reflexivo, com seções 

intituladas  Pensamos (reservada  à  inserção  de  textos  caráter  formativo  para  discussão,  com 

possibilidade  de  comentários,  funcionando  como  uma  espécie  de  grupo  de  estudos  virtual); 

aprendemos  (reservada à inserção de relatos de aprendizados coletivos da Rede, reflexões sobre 

processos, metodologias, relatos práticos de situações experienciadas); e  Publicamos  (reservada à 

inserção de publicações da Rede – livros ou textos acadêmicos como trabalhos de conclusão de 

curso, dissertações e teses, que digam respeito diretamente ao Coque Vive, seus objetivos e ações). 

Por fim, é nos espaços dedicados aos Álbuns (links para galerias de imagens, abrigadas 

nos  serviços  de armazenagem de imagens Flickr  ou Picasa,  que dizem respeito  diretamente ao 

Coque Vive),  Vídeos (vídeos, embarcados do Youtube, com referências a seus links diretos, que 

dizem respeito diretamente ao Coque Vive, seus objetivos e ações),  Inventário  ( repositório com 
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mais de 1200 textos jornalísticos sobre o Coque no jornal mais antigo em circulação da cidade do 

Recife,  o Diário de Pernambuco, fruto da pesquisa realizada em 2007 para a faculdade Latino-

Americana  de  Ciências  Sociais),  e blogs  (página  pessoal,  disponível  a  todos  os  sujeitos  que 

compõem a Rede Coque Vive) que os produtos da Rede abrigados em outros ambientes virtuais 

ganham visibilidade no portal, com espaços específicos, dedicados, e destaques. 

É  a  partir  dessas  experiências  inventariadas  e  abrigadas  no  portal  Coque  Vive  que 

discutiremos, mais adiante, os usos da internet para a transformação de representações e a presença 

do Coque na internet. Antes, porém, é necessário traçarmos brevemente o cenário no qual a WWW 

se desenvolveu, inicialmente marcado por uma grande concentração dos meios nas mãos de poucos 

grupos e, após a popularização da web, envolto por um discurso da participação construído sobre o 

argumento da emancipação dos sujeitos através do acesso. 

3 Internet e usos sociais

Dada a extrema concentração das mídias no Brasil – as seis redes privadas (Globo, SBT, 

Record, Band, RedeTV! e MTV) aglutinam 140 afiliados, abrangendo 667 veículos ( 294 emissoras 

de TV na faixa VHF (90% do total do país), 15 em UHF, 122 rádios AM, 2 em Ondas Tropicais,  

184 em FM, e  mais  50  Jornais),  instaura-se,  segundo o  relatório  “Os  donos  da  mídia”20,  uma 

homofonia  midiática  expressa  na  forma de  um alinhamento  político  e  econômico  dessas  redes 

"comandadas de forma vertical e sustentadas em alianças regionais que reproduzem e amplificam 

ideias,  concepções  e  valores"(“Quem  são  os  donos”,  Carta  Capital,  março  2002)  para  toda  a 

população do país. O papel das indústrias de mídia na produção e circulação dos bens simbólicos 

vem, através de um processo histórico,  sendo naturalizado como as únicas fontes relevantes de 

informação, cultura e conhecimento. Segundo Pinto, "A expansão da indústria cultural é vista como 

um  elemento  que  sofisticou,  encareceu  e  praticamente  vinculou  a  produção  e  circulação  de 

informação,  cultura  e  conhecimento  às  ferramentas,  processos  e  produtos  corporativos"  (Pinto, 

2010, p. 18). Fica evidente uma centralidade das corporações de mídia na produção e circulação de 

bens  simbólicos,  esta  centralidade  não  se  dá  entretanto  sem  um  questionamento,  ainda  que 

minoritário, dos interesses aos quais essa conjuntura favorece. 

No mundo todo, ao longo de todo o período pós-guerra e se estendendo até o início da 

década de 80 do século XX vai se configurando o campo de batalhas onde atuarão os movimentos 

pela  democratização  da  comunicação.  De  um  lado,  conglomerados  de  mídia  operam  disputas 

20 http://donosdamidia. com. br/inicial
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políticas  e  concentração  da  informação  com  finalidades  comerciais  –  alimentação  do  ciclo 

insatisfação-consumo-insatisfação  –  como  denuncia  o  relatório  “um  mundo,  muitas  vozes”, 

conhecido  como  relatório  MacBride,  publicado  no  início  da  década  de  oitenta;  de  outro,  os 

movimentos  sociais  que  vão,  sem  acesso  aos  meios  hegemônicos  de  comunicação,  buscando 

maneiras “alternativas” de produção de discursos contra-hegemônicos. 

Uma série de iniciativas distintas e, em geral, de pequena escala vem, ao longo dos 

anos,  expressando  visões  alternativas  às  políticas,  prioridades  e  perspectivas  hegemônicas 

(Downing, 2002). Essas iniciativa de mídia "radical" (mais que alternativas porque "qualquer coisa, 

em algum ponto, é alternativa a alguma outra" [Downing, 2002, p. 27]) representam as tentativas de 

interferir na estrutura comunicativa dos países através de atos de resistência sutis, "infrapolíticos". 

Segundo Downing: 

Compartilhar com discernimento a gama de questões que flagelam a vida social, tal como 
percebidas a partir de inúmeros pontos de vista, e compartilhar as possíveis soluções para 
elas, bem como a hilaridade das tolices que diariamente surgem em torno delas, é muito 
mais  condizente  com  o  potencial  da  mídia  do  que  qualquer  outra  instituição  contra-
hegemônica,  como  um  partido,  um  sindicato,  um  conselho.  A resistência,  em  outras 
palavras, é resistência às múltiplas fontes de opressão, mas requer, por sua vez, diálogo nos 
diversos  setores  –  por  sexo;  por  raça,  etnia  e  nacionalidade;  por  idade;  por  categorias 
profissionais  –  para  que  possa  efetivamente  tomar  forma.  A mídia  radical  alternativa  é 
central nesse processo. (Downing, 2002, p. 53)

As distintas reações ao modo como meios de comunicação vinham sendo moldados 

pelas grandes potências políticas e econômicas resultaram em diferentes movimentos em favor da 

democratização das comunicações, a depender do perfil de seus ativistas. A crítica mais sistemática 

aos modelos de comunicação vigentes encontrou abrigo nos chamados “novos movimentos sociais”, 

movimentos  orientados  no  sentido  de  resistir  às  múltiplas  fontes  de  opressão  identificados 

originalmente pelo anarquismo socialista e feminista e que, na verdade, sempre atuaram em paralelo 

aos movimentos sociais tradicionais (Cf. Downing, 2002). 

Esses movimentos consideram que as desigualdades econômicas não são responsáveis 

por  todas  as  demais  formas  de  desigualdade  entre  os  seres  humanos.  Por  isso,  enfatizam  a 

importância  das  dinâmicas  socioculturais  na sua compreensão dos  meios.  São movimentos  que 

“visavam objetivos que em grande parte independiam do que o Estado podia conceder - objetivos 

que  guardavam uma  relação  muito  mais  próxima  com um senso  de  crescimento  e  identidade 

pessoais em interação com a subcultura do movimento” (Downing, 2002, p. 57). No Brasil, por 

influência de experiências  europeias  (Pinto,  2010),  as  mobilizações  são tocadas  por  um caráter 

"tático"21, de busca não articulada (sem um centro que as promova) de atualização local de alguns 

21 Um tipo de ação calculada que se dá, necessariamente, no espaço do Outro. O uso tático, ainda que não tome esse espaço para sí 
articula sua ocupação no sentido de satisfazer suas necessidades, operando redes de relações. É marcado pela flexibilidade e 
improviso, e imprime uma dimensão política às práticas do dia a dia. (Cf. DeCerteau, 2002)
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princípios sociológicos e filosóficos. São característicos dessas "ações coletivas com mídias livres" 

(Pinto,  2010)  a  orientação  segundo  três  princípios:  princípio  da  dispersão,  da  autonomia  e  da 

interação cotidiana. 

Esses princípios representam a garantia de que de que as intenções , formas de fazer e 

pessoas  que  fazem  não  serão  identificados,  configura-se  como  uma  tentativa  de  dificultar  as 

intervenções do sistema hegemônico. Baseiam-se numa crença de que objetivos e formas de ação 

são inegociáveis, essa crença pauta a produção social para além das necessidades de licenças ou 

limitação às formas de apropriação tecnológicas,  questionando o próprio "estatuto da produção, 

trânsito e fruição de informação, cultura e conhecimento no capitalismo tardio. "( Pinto, 2010, p. 

164).

Desta maneira, as ações coletivas com mídias livres se pautam pelo processo, na busca 

de  uma  superação  da  lógica  produtivista  e  instrumental  dos  conglomerados  de  mídia,  essa 

valorização do processo sobre o produto fica evidente na opção por um aprendizado que se dá numa 

prática, num convívio contínuo, que vai além da produção audiovisual, se projetando como postura 

pessoal  marcada pela preocupação em disseminar conhecimento,  em documentar  processos,  em 

aplicar  saberes,  discutir  visões  críticas  de  instituições  e  valores.  "Ao  lado  dessa  produção, 

relacionada a momentos de mobilização e luta, há formas permanentes de existência dessas redes, 

relacionadas às necessidades e à identidade dos membros, a um trabalho vivo que opera inventando 

o presente. " (Pinto, 2010, p. 168)

Segundo Pinto (2010, p. 162), " O núcleo e o rasgo central das políticas com mídias 

livres  é  formado  pela  criação  e  principalmente  pela  difusão  dos  conhecimentos  e  habilidades 

necessárias  à  construção  de  ferramentas  físicas  e  lógicas  que  permitam  subverter  o  modelo 

hegemônico de trocas simbólicas na sociedade contemporânea". O conceito mesmo de mídia livre é 

bastante plural e polêmico, sendo objeto de disputas de sentido por parte de grupos, coletivos e 

indivíduos, com graus diversos de relação com as mídias massivas tradicionais (cf. Pinto, 2010), de 

uma tal maneira que o que as diversas iniciativas que se designam como “mídias livres” têm em 

comum é uma certa  "preocupação em disseminar  conhecimento,  em documentar  processos,  em 

aplicar saberes, discutir visões críticas de instituições e valores do capitalismo tardio em geral(. . . )" 

(2010, p. 206), essas preocupações se traduzem na prática no uso de formatos abertos de softwares e 

até mesmo de suportes, sejam físicos ou eletrônicos. 

Desde a popularização da rede mundial de computadores,  que se dá em meados da 

década de 1990, os meios digitais, e particularmente a Internet,  tem sido apontados por muitos 

estudiosos ( e apropriadas na prática, por diversos grupos ativistas) como a grande alternativa para 

romper  com esse  modelo  de  comunicação  de  massa  unidirecional  que  concentra  os  meios  de 
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expressão  nas  mãos  de  poucos.  Tudo  isso  porque,  a  Internet  compreende  todo  o  sistema  de 

distribuição e troca de informações e dados, a partir de uma interligação de dispositivos em redes 

que  põe  em cheque  o  panorama tradicional  das  mídias:  estruturalmente  falando,  a  Internet  foi 

desenhada para permitir a livre comunicação entre seus polos, de uma maneira tal que é impossível, 

do ponto de vista técnico, fazer distinção entre “receptor” e “emissor”. 

Atentos  a  um  demasiado  entusiasmo  causado  pelas  novas  possibilidades  de  usos 

emancipatórios  que  as  novas  tecnologias  e  a  "centralidade  do  usuário"(ainda  que  dentro  desse 

esquema  de  caráter  fortemente  comercial)  acenam,  alguns  autores,  como  Dominique  Wolton, 

apontam  a  necessidade  de  questionar  até  que  ponto  essa  técnica  não  passa  de  um  "modismo 

ideológico  que  evita  a  reflexão  de  conjunto"  (Wolton,  2003,  p.  35).  Ele  identifica  modismos 

similares – na verdade uma sucessão deles – na história recente da TV, a qual utiliza como base para 

seus comentários críticos acerca da internet: a sedução do setor privado; o desvio representado pelas 

mídias temáticas; a promessa criativa da desregulamentação. cada uma delas identificadas com o 

potencial de transformação de toda a sociedade, quanto a isso ele alerta: 

A técnica não é o suficiente para mudar a comunicação na sociedade, e é por esta razão que 
numerosas "revoluções das tecnologias de comunicação" não tiveram o impacto esperado, 
simplesmente porque não estavam em sintonia com nenhum movimento mais geral relativo 
à evolução do modelo cultural de comunicação (Wolton, 2003, p. 34-35)

Empenhado numa tentativa de relativizar os papéis tanto da televisão quanto da internet 

na sociedade contemporânea,  Wolton dirige sua atenção para o público,  segundo ele,  a internet 

desponta hoje, nos discursos mais ufanados como "detentora de todas as virtudes e constituindo-se 

no exato simétrico de tudo o que desagradava nas mídias de massa"(Wolton, 2003, P. 36). Estas 

teriam, por sua vez, nesses referidos discursos, as marcas da dominação cultural e da passividade. 

Entretanto ele questiona se " alguma vez foi passivo o cidadão que, em cinquenta anos, não cessou 

de  ver,  filtrar  e  hierarquizar  um  número  crescente  de  mensagens?"  (Wolton,  2003,  p.  36). 

Apontando que ainda que a televisão tenha um necessário caráter de espetáculo ("do contrário, os 

espectadores desertam" [Wolton, 2003, p. 64]) a qualidade dos programas está mais vinculada às 

concepções dos produtores que a quaisquer limitações, seja do meio ou do público. 

No que diz respeito à internet e ao acesso dos usuários, Wolton é prudente ao lembrar 

que "O acesso a 'toda e qualquer informação' não substitui a competência prévia, para saber qual 

informação procurar e que uso fazer desta. O acesso direto não suprime a hierarquia do saber e do  

conhecimento. E há certa bravata em acreditar que é possível se cultivar sozinho por pouco que se 

tenha acesso à rede" (2003, p. 88). Em sintonia com outros autores, inclusive mais entusiastas do 

digital – Como Rheingold, o autor identifica uma necessidade de mudança no modelo cultural e na 
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própria  concepção  da  comunicação  na  sociedade,  argumentando  em  favor  da  reintrodução  de 

"intermediários" nos processos de comunicação digital a fim de tornar verificável o fornecimento e 

a utilização da informação:

Para dizer de outra maneira, a facilidade de consulta e de acesso à informação expõe às 
claras a questão evidentemente cultural e muito mais complexa dos meios cognitivos que 
dispõe o indivíduo para contextualizar a informação e dela se servir. O acesso direto não 
muda em nada a divisão e a hierarquia dos conhecimentos. (Wolton, 2003, p. 136)

Werthein  também faz  suas  críticas,  tomando  como  exemplo  o  estabelecimento  dos 

primeiros cafés europeus (que tinham, por início, um contexto de liberdades muito similar, afirma a 

autora, às da internet atual) para chamar a atenção para duas forças que operaram contra o espírito 

igualitário  vigente  "o  restabelecimento  da  autoridade"  e  "a  instituição  da  exclusividade". 

"Teoricamente,  qualquer um podia participar de uma discussão num café – em princípio, todas as 

vozes eram iguais –; na prática, porém, a maioria dos lugares logo passou a ser dominada pelas 

vozes  de  um punhado ou mesmo de  um único  falante  estrela"  (Werthein,  2002,  p.  213).  Uma 

situação,  bastante  similar  à  dos  fóruns  e  comunidades  fechadas  que  vão  se  difundindo  no 

ciberespaço. Dessa maneira, a autora procura alertar para a possibilidade da perda da promessa de 

uma comunidade utópica que é "um dos atrativos primordiais do ciberespaço": 

qualquer comunidade que partilhe um 'mundo' está necessariamente presa a uma  rede de 
responsabilidade. Sem o permanente apoio de uma comunidade,  qualquer  mundo (isto é, 
qualquer espaço  de  existência)  começará a  se desintegrar.  Se o ciberespaço  nos ensina 
alguma coisa é que os mundos que concebemos (os espaços que 'habitamos') são projetos 
comunais que exigem responsabilidade comunal permanente. (Werthein, 2001, p. 222)

Jenkins sintetiza as duas preocupações anteriores, da necessidade de intermediários para 

o  contextualizar  e  servir  informação  e  do  perigo  de  desintegração  do  espaço  social  diante  do 

monopólio da fala, ao tratar da questão da participação como uma aprendizagem, um 'letramento'. 

Apontando para a necessidade de focar a questão das novas tecnologias numa chave mais amplas 

que a simples garantia do acesso:

Assim como, tradicionalmente, não consideramos letrado alguém que sabe ler, mas não sabe 
escrever,  não  deveríamos  supor  que  alguém  seja  letrado  para  as  mídias  porque  sabe 
consumir,  mas  não  se  expressar.  Historicamente,  restrições  ao  letramento  advém  das 
tentativas de se controlar diversos segmentos da população – algumas sociedades adotaram 
o letramento universal, outras restringiram o letramento a classes sociais específicas, além 
das restrições por questões de raça ou sexo. Podemos também encarar as atuais lutas sobre 
letramento como tendo o efeito de determinar quem tem o direito de participar de nossa  
cultura, e sob quais condições. ( Jenkins, 2006, p. 237) 

Se a internet encarna esse potencial emancipador, e justamente por todo esse potencial, 



36

invoca uma carga extrema de preocupações e expectativas conflituosas por parte de seus analistas, 

isso se deve em muito à maneira como se deu sua criação, com a participação de atores diversos e  

animada  também,  em  momentos  distintos,  por  interesses  que  nem  sempre  se  alinharam 

completamente.  Ao  mesmo  tempo  que  vai  se  constituindo  no  imaginário  popular  como  a 

culminância das lutas pela democratização dos meios, e vai se posicionando como local privilegiado 

de  desague  dessas  iniciativas  de  produções  de  mídias  alternativas,  uma  apropriação  liberal  e 

orientada para a apropriação mercadológica dessas mesmas produções vai se configurando sob a 

forma de uma “nova” rede. 

3.1. Surgimento e orientações da Internet 

Surgida a partir de uma pesquisa militar americana iniciada em 1969 e financiada pelo 

departamento de defesa dos Estados Unidos através de sua agência de pesquisas avançadas (ARPA, 

da sigla em inglês) a rede inicialmente crescia a uma taxa de um nó por mês, com um total de 61 

sites em 1979, e um custo de manutenção por site de cerca de cem mil dólares por ano. A partir de 

1980 a rede adquire um caráter civil, passando a estar vinculada à fundação nacional de ciência. A 

então CSNET gera um intenso desejo de comunicação entre redes que vai culminar na criação dos 

primeiros backbones nacionais e na criação dos primeiros protocolos intra-redes (como o protocolo 

IP – de Internet Protocol – de onde a "Internet" retira seu nome). 

A “maturidade”  da  rede  se  dá  com o  desenvolvimento  da  “World  Wide  Web”  em 

meados da década de 90. A Web é uma aplicação que se utiliza do suporte da Internet, é um sistema 

de  documentos  linkados  -  vinculados  entre  si  -  que  resulta  da  interligação  dos  computadores 

propriamente ditos. Esses documentos vinculados formam um hipertexto e podem estar na forma de 

vídeos, sons, textos e figuras. Até o desenvolvimento da Web o usuário “doméstico” não via muito 

uso  para  a  Internet.  Com  a  Web,  torna-se  possível  seguir  as  hiperligações  (navegar/surfar  na 

internet),  difunde-se  também  uma  interface  gráfica  para  o  acesso  à  Internet.  Essas  novidades 

trazidas pela Web são responsáveis por uma profusão de serviços comerciais que povoam a Internet 

e a tornam atrativa ao público doméstico. O advento da WEB dá popularidade a um ambiente novo, 

e até então restrito por ser pouco atrativo para o usuário comum, o ciberespaço:

de uma maneira especialmente proeminente, o ciberespaço é um novo lugar para o convívio 
social e o jogo. Salas de conversa, grupos de discussão, canais IRC, conferências e fóruns 
on-line, além de mundos de fantasia conhecidos como MUDS – tudo parece prometer um 
campo quase infinito para a interação social. (Wertheim, 2001- p. 166)
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Um  dos  grandes  atrativos  do  ciberespaço  é  oferecer  um  ambiente  no  qual  outros 

mundos, experiências e identidades podem ser criadas, possibilitando a vivência de experiências 

que, para o bem ou para o mal, para muitos de nós não seriam possíveis (ou desejáveis) no mundo 

físico.  "O  importante  aqui  é  que,  como  no  ciberespaço  rótulos  não  podem  ser  facilmente 

verificados, seu poder determinante é reduzido. (…) Aqui está um espaço que oferece, ainda que 

apenas de forma temporária e muito truncada, uma possibilidade de pelo menos vislumbrar outras 

maneiras de ser. " (Werthein, 2001 – p. 176) 

Na base de toda as camadas de código e protocolos da Internet, orientando sua própria 

experiência de construção, existe uma orientação libertária. Essa orientação se constituiu a partir 

dos grupos de indivíduos que primeiramente a utilizaram: os hackers. Castells parece fazer uma 

distinção  entre  os  cientistas  que  desenvolveram  e  os  hackers  que  primeiramente  utilizaram  a 

Internet.  Os cientistas teriam contribuído para o “espírito” da internet com o que ele denomina 

como cultura “tecnomeritocrática”: “uma cultura da crença no bem inerente ao desenvolvimento 

científico e tecnológico como um elemento decisivo no progresso da humanidade” (Castells 2001, 

p. 36). No cerne dessa cultura estariam a valorização da descoberta tecnológica capaz de aperfeiçoar 

o  artefato  tecnológico  (a  rede),  a  comunicação  aberta  da  descoberta,  um sistema de  reputação 

atribuída capaz de aumentar a estima do pesquisador entre os pares e uma submissão a um código 

de ética destinado a não exaurir os recursos comuns. A ideia de que se está entre iguais é muitíssimo 

importante e difundida na Internet e, justamente por ser tão difundida, é responsável por alguns 

deslizes, como considerar que o grau de interesse ou desenvoltura nesse espaço está descolado de 

uma trajetória pessoal. 

Por  sua  vez,  os  hackers  teriam  contribuído  com  duas  características  “críticas”:  a 

“autonomia dos projetos em relação às atribuições de tarefas por instituições ou corporações” e do 

“uso  da  interconexão  de  computadores  como  a  base  material,  tecnológica  da  autonomia 

institucional. ” A Internet seria então fruto da cultura tecnomeritocrática e, como tal, seria atualizada 

pela cultura hacker. O ponto aqui é que os cientistas e hackers, nesse momento, eram exatamente as 

mesmas  pessoas.  Após  sua  saída  da  ARPA,  motivada  por  divergências  ideológicas  quanto  à 

participação na guerra do Vietnã (Rheingold, 1996), os cientistas que conduziram a instalação da 

ARPANET se  instalaram na  Xerox-Parc  onde  desenvolveram uma  nova  rede  -  posteriormente 

interligada com a ARPANET - e focaram a atenção em levar o computador aos não programadores. 

Um terceiro grupo, o dos capitalistas de risco, tem também papel importante no arranjo 

que a Internet vem tomando ao longo dos anos. Castells (2001, p. 24) faz questão de frisar que “a  

Internet  se  desenvolveu  num  ambiente  seguro,  propiciado  por  recursos  públicos  e  pesquisa 

orientada  para  a  missão,  mas  que  não  sufocava  a  liberdade  de  pensamento  e  inovação”. 
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Ironicamente, todo esse ambiente controlado foi o que permitiu que a internet se desenvolvesse de 

modo  a  se  tornar  um ambiente  “anárquico”,  construído  por  cientistas  “libertários”  (no  sentido 

europeu do termo - aquele que, para além da desconfiança estatal, valoriza quaisquer iniciativas que 

assegurem as liberdades individuais). Fosse de outra maneira, talvez, a possibilidade de interação 

com o meio estivesse ameaçada, submetida a interesses econômicos. Ou talvez, ainda, o progresso 

da tecnologia se desse de modo mais lento, dependendo da viabilidade comercial da descoberta. 

Com a criação da Web, entram em cena os negócios na Internet. Ao mesmo tempo que popularizam 

o ambiente, esses negócios começam a investir contra a anarquia excessiva do espaço virtual. Sem 

se dar conta, motivados por necessidades legítimas do mundo capitalista, as empresas que atuam na 

Internet  começam  a  desenvolver  mecanismos  para  reconhecer  seus  clientes,  estratégias  para 

fidelizá-los, forma de detectar padrões que possam orientar a exploração do ambiente anárquico, 

que é agora um paraíso “liberal” (no sentido econômico) do consumo. 

Curiosamente, o ápice dessa orientação mercadológica e comercial da web acaba por se 

voltar novamente para o usuário individual, percebendo nele o potencial de geração da mais valiosa 

moeda da era digital, os dados. A chamada "web 2. 0", mais que uma nova versão técnica (como seu 

nome  dá  a  entender,  a  julgar  pelo  jargão  padrão  do  desenvolvimento  de  software)  deve  ser 

entendida, nos termos de seus idealizadores, não como algo novo, mas como " uma realização mais 

completa do verdadeiro potencial da plataforma web" (O'Reilly, 2005). O conceito de web 2. 0 

surge para sinalizar que após o estouro da bolha das empresas pontocom22, longe de entrarem em 

colapso,  as  novas  aplicações  web  que  vinham  surgindo  davam  sinais  de  uma  vitalidade  e 

importância  sem  precedentes.  O  que  o  conceito,  de  definições  fluidas  (mais  um  conjunto  de 

princípios e práticas verificáveis em alguns sites de destaque), aponta é uma centralidade dos efeitos 

de rede das contribuições dos usuário para a dominância do mercado. Seu 'criador', Tim O'reilly, o 

categoriza como  "um experimento radical  de confiança,  aplicando o ditado de Eric  Raymond23 

(originalmente cunhado no contexto do software Open Source) de que 'havendo olhos suficientes, 

todos os erros são óbvios', à criação de conteúdo. " (O'Reilly, 2005). 

Um dos pontos centrais da web 2. 0 é o aproveitamento da inteligência coletiva, de tal 

forma que o o serviço automaticamente melhora à medida que mais pessoas o utilizam. Na verdade, 

22 No final da década de 1990, uma verdadeira enxurrada de empresas, serviços, políticos, ONGs e tantos outros puseram-se no 
universo virtual. Um espírito de desbravamento do novo território do ciberespaço animado por uma esperança nebulosa na realização 
de "grandes negócios" na rede começava a canalizar o dinheiro de outros setores para sites, produtos e serviços da rede. O e-
commerce surgia como um novo canal de vendas. A Internet prometia de tal maneira um futuro rico, infinito e cheio de possibilidades 
que as ações das empresas pontocom e de alta tecnologia subiram vertiginosamente e chegou a ser criada uma nova bolsa de valores 
especialmente para o ramo: a Nasdaq. Em maio de 2001, a "Bolha da Internet", ou seja, o fenômeno de supervalorização das 
empresas pontocom e de suas ações, estourou, levando consigo muito do investimento de risco e, principalmente, da confiança cega 
que animava esses investimentos. 

23 Eric Steve Raymond, é um famoso Hacker americano, icone do movimento Open source e do software livre. É autor do livro "A 
catedral e o Bazar", um ensaio considerado manifesto do movimento Open Source onde defende a aplicação de métodos 
colaborativos na engenharia de software. - http://pt. wikipedia. org/wiki/Eric_Steven_Raymond
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o valor do software chega a ser mensurado nessa nova lógica a partir da escala e do dinamismo das 

informações  que  ele  ajuda  a  gerenciar.  Um exemplo,  aponta  O'reilly,  é  o  desenvolvimento  de 

práticas de "Folksonomia" (em contraste com taxonomia), "um estilo de categorização colaborativa 

de  sites  usando palavras-chave livremente  escolhidas,  frequentemente  referidas  como "tags".  O 

tageamento permite o tipo de associações múltiplas, sobrepostas, que o próprio cérebro utiliza, no 

logar das categorias rígidas implementadas pelos criadores dos web sites. "(O'Reilly, 2005) Por fim, 

dentre os objetivos implícitos dos serviços da web 2. 0 está o de influenciar as práticas dos usuários  

no consumo de serviços, emparelhados com o gerenciamento dos dados gerados por esse consumo, 

de tal maneira que possam se estender "à rede inteira, aos cantos e não só ao centro, à cauda longa24 

e não apenas à cabeça" (O'Reilly, 2005), confiando no "marketing viral"(recomendações propagadas 

diretamente de um usuário para outro) como forma de divulgação. 

O caráter individualístico e liberal dessa “nova modalidade” da web, acaba esvaziando, 

ou ao menos esmaecendo, o potencial emancipador originalmente atribuído à internet. A carência de 

uma mediação  construtiva  dentro  desses  novos  espaços  de  convívio  social  representados  pelas 

novas aplicações web 2. 0 parece esvaziar o potencial político que essa apropriação da “web dos 

indivíduos” poderia representar em um cenário de “inclusão digital” já tão amplamente estabelecido 

(ainda que através de caminhos tortuosos) como é o do Brasil. Se ainda não estamos tão perto da 

ubiquidade do acesso quanto os Estados Unidos ou os países da União Europeia,  já temos um 

cenário de acessos bastante amplo, ainda que realizado em maior parte por iniciativas individuais 

pulverizadas  e  sem  um programa  de  base  comum,  entretanto  é  o  caráter  desse  acesso  que  é 

problemático, e deixa muito a desejar no sentido de mobilizar esses atores para a construção de 

representações mais favoráveis. 

3.2. Difusão da internet no Brasil

Devido  à  profunda  desigualdade  no  acesso  aos  bens  simbólicos,  e  também aos  de 

consumo  (que  no  caso  das  tecnologias  digitais  implementa  um  circulo  vicioso  ainda  mais 

impeditivo ao acesso à informação ), o tipo de difusão que a internet vem tendo no Brasil, com uma 

alta participação das camadas populares a partir  de um acesso pago, e buscando basicamente a 

interação em ambientes sociais virtuais, vincula-a diretamente à potencialidade de construções de 

24 A cauda longa é um termo utilizado na estatística para designar determinados tipos de gráficos de distribuição de dados 
ordenados de modo decrescente. É frequentemente associado, na economia à curvas demonstrativas das procuras de 
consumidores por mercadorias, onde uma procura elevada se concentra tipicamente num conjunto pequeno de produtos. O 
conceito foi revitalizado pela nova economia digital e trazido a um público mais amplo por um livro homônimo do editor da 
Wired, Chris Anderson, pois nesse contexto os custos de manutenção de grandes catálogos se reduz e o valor comercial dos 
pequenos praticamente se iguala aos 'hits' que se concentram no topo curva. 
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identidades novas, capazes de combater os estigmas a que essas comunidades são continuamente 

associadas.  Entretanto,  a  falta  de  um ambiente  formador  desses  indivíduos  em sujeitos,  atores 

políticos,  acaba  por  desviar  as  apropriações  possíveis  e  “domestica”  o  potencial  transformador 

dessas novas conexões. Indícios da carência de um ambiente formador podem ser percebidos ao 

observarmos os dados da penetração das Tecnologias de informação e comunicação na população 

brasileira. A grande quantidade de acessos realizados a partir de Lan houses e espaços privados de 

acesso público similares dá conta de um processo de “inclusão digital” realizado “na marra”, o que 

traz como consequência a inexistência de um programa ou projeto maior de apropriação do meio 

para  fins  expressivos.  De  outra  maneira,  a  alta  taxa  de  acessos,  inclusive  nas  camadas  mais 

populares, poderia se reverter em uma presença mais sistemática de conteúdos próprios nos diversos 

ambientes da web. 

Pesquisa realizada anualmente pelo comitê gestor da internet no Brasil, CGI. br, através 

de seu Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação – CETIC, com 21. 

520 entrevistados  (16.  940 da  área  urbana)  aponta,  no  ano de  2007,  para  o seguinte  perfil  de 

usuários da internet: 36% não possuem instrução formal ou cursaram até o ensino fundamental e 

apenas 11% chegaram ao ensino superior; 51% de usuários na faixa etária que vai dos 10 aos 34 

anos (destes, a maior parte, 19%, tem entre 16 e 24 anos) e 13% de maiores de 60 anos; 27% dos 

usuários encontra-se no nordeste, contra 43% no sudeste. 

Em termos de rendimentos, temos 33% dos usuários concentrados na faixa de 1 a 2 

salários mínimos (outros 18% ganham menos de 1SM), contra 12% na faixa oposta, de 5 a 10 SM 

(Ver Figura 1 – Distribuição do uso da internet por renda familiar). Numa distribuição por classes,  

48% pertencem à  classe  C;  com as  classes  D e E respondendo por  outros  36%; e  apenas  1% 

oriundos da classe A. Da população pesquisada, 25% (Em 2005 eram 17%.) tem computador, e, 

destes, 13. 239 estão no meio urbano; enquanto 18% dos pesquisados (13% em 2005) tem acesso à 

internet (destes, 9. 565 indivíduos estão no meio urbano)
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Fonte: TIC Domicílios 2007

O custo elevado foi apontado como o maior vilão, tanto para a aquisição do computador 

quanto  para  a  manutenção de  uma conexão com a  internet,  enquanto  a  falta  de  habilidade  foi 

relatada como a principal barreira ao uso do computador. Justamente devido aos custos envolvidos, 

a posse de PC avança mais rapidamente que a posse de conexão com a internet, e a importante  

presença das lan houses como forma de inclusão digital vem se estabilizando. Graças a elas, em 

Três anos a diferença entre os que possuíam computador e não acessavam a internet passou de 6 

pontos percentuais(PP) em 2005 para 3PP três anos depois, ainda que a quantidade de usuários com 

computador, mas sem acesso à internet tenha se expandido dos 4PP em 2005 para os 8PP em 2008. 

O uso expressivo das lan houses fica evidente nas respostas quanto ao local de acesso à 

internet: 47% afirmam terem acessado a partir dos  centros públicos de acesso pago (lan houses), 

enquanto 42% afirmam acessar a internet a partir de casa. A escola foi citada como local de acesso 

em apenas 14% das entrevistas, e os centros públicos de acesso gratuito (telecentros) obtiveram um 

resultado ainda pior, só aparecem como local de acesso em 4% das entrevistas. 

Ao mesmo tempo, a qualidade no acesso também vem se modificando, denotando um 

acelerado processo de inserção da internet de banda larga no cotidiano. O uso do Modem como 

ferramenta de conexão à rede caiu do patamar dos 65% em que era verificado em 2005 para 31% 

em 2008, ao passo que a banda larga passou de uma presença de 22% para os 58% atuais, sendo a 

conexão do tipo ADSL25 responsável por 22% dos acessos. 

25 Asymmetric Digital Subscriber Line. Uma tecnologia de transmissão de dados via rede telefônica que permite velocidades de 
comunicação maiores que as que um modem convencional pode oferecer. 
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3.2.1. A questão dos conteúdos

Tomando por base a já referida pesquisa, o estereótipo do público da internet no Brasil 

poderia ser caracterizado como o jovem de 10 a 24 anos, com grau de instrução inferior ao ensino 

médio  e  pertencente  às  classes  mais  populares  (C,  D  ou  E).  A pesquisa  ainda  aponta  que  os 

telecentros (centros públicos de acesso gratuito) correspondem apenas a 4% das respostas sobre 

local de acesso. Além da absoluta inexistência desses equipamentos em algumas localidades, esse 

baixo índice de acesso a partir dos locais planejados para a “inclusão digital” da população de baixa 

renda se explica, segundo Carla Barros26, professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing 

(ESPM) do Rio de Janeiro, porque: 

as  máquinas do telecentro,  geralmente ligadas a iniciativas de filantropia,  são máquinas 
usadas que foram recicladas. O que um menino prefere? Ir a um telecentro enfrentar as 
restrições ou ir a uma LAN house e jogar WOW27? (…) Em alguns projetos de ONGs, não 
deixam usar MSN, redes sociais e games - tudo que eles gostam de fazer. (IDG Now, 2008)

Já em 2007, o portal de notícias da Globo, G128, apontava a penetração das Lan Houses 

e  do  Orkut  na  realidade  dos  80  mil  moradores  da  segunda  maior  comunidade  de  São  Paulo, 

Paraisópolis, dando conta de pelo menos oito Lan Houses que atendiam predominantemente a um 

público de jovens entre 12 e 20 anos. Em 2008 a pesquisadora Carla Barros29, relata a presença total 

do Orkut em Vila Canoas (comunidade na Zona Sul do Rio de Janeiro, próxima à Rocinha, com 

mais ou menos 4,5 mil moradores), que ela vem investigando desde 2007. Segundo ela a, “rede 

social é o primeiro módulo em que a pessoa entra na vida digital, em uma espécie porta de entrada  

para  a  internet.  ”  Envolvida  com  a  pesquisa  em  comunidades  anteriormente,  a  pesquisadora 

comenta ainda uma outra situação observada anteriormente em um trabalho na Comunidade de 

Duque de Caxias: uma exploração comercial inusitada do site de relacionamentos, que se dava na 

forma de cobrança para construção de perfis e upload de fotos. “Havia cartazes de 'fazemos seu 

Orkut' e 'colocamos fotos no Orkut' como serviços nas Lan Houses. Em Canoas, não há cobrança, é 

mais coisa de amizade. "

Em 2009 a tendência da popularização do conjunto Lan House + Orkut continua sendo 

26 Entrevista: Carla Barros e a revolução das Lan Houses nas periferias (http://idgnow. uol. com. 
br/internet/ideia20/archive/2008/09/23/entrevista-carla-barros-e-a-revoluo-das-lan-houses-nas-periferias/ ) 23 de setembro de 
2008

27 WOW = “World Of Warcraft” - RPG Online para múltiplos jogadores. 
28 Orkut e MSN viram febre em Paraisópolis (http://g1. globo. com/Noticias/SaoPaulo/0,,MUL138749-5605,00. html) 30 de 

Setembro de 2007
29 Entrevista: Carla Barros e a revolução das Lan Houses nas periferias (http://idgnow. uol. com. 

br/internet/ideia20/archive/2008/09/23/entrevista-carla-barros-e-a-revoluo-das-lan-houses-nas-periferias/ ) 23 de setembro de 
2008



43

apontada, agora em estudo do SEBRAE30 junto aos participantes da edição 2009 do Campus-Party. 
31 “Navegação em sites como o Orkut e acesso a comunicadores instantâneos, além da leitura de 

notícias, estão no topo das atividades preferidas pelos campuseiros e visitantes que responderam o 

desafio das Lan Houses promovido pelo SEBRAE neste sábado (24/01). ”

Entre  os  brasileiros,  o  Orkut  é  um  dos  sites  de  serviço  de  redes  sociais32 de 

relacionamentos de maior popularidade. Criado por Orkut Buyukkokten, um aluno da universidade 

de Stanford e funcionário da Google, o serviço foi lançado em janeiro de 2004 e os brasileiros 

atingem a marca de maior representação por nacionalidade no sistema ainda em junho do mesmo 

ano. Em setembro de 2008 o serviço já contava com mais de 20 milhões de visitantes únicos do 

Brasil. Um processo de popularização similar se deu na Índia – onde é atualmente a segunda rede 

social mais popular do país – a partir de 2006 com a implementação da ferramenta de idiomas. 

Ele combina características de diversos serviços similares anteriores: criação de perfis 

focados no interesse, criação de comunidades e, mesmo, a exibição dos membros da rede social de 

cada ator.  Seu funcionamento básico se dá através de perfis e comunidades.  Perfis são páginas 

pessoais criadas pelos usuários que, ainda ao se cadastrar indicam também quem são seus amigos, o 

que  dá  origem a  uma rede  social  conectada  a  esse  usuário.  As  comunidades  são  páginas  que 

abrigam  fóruns  criados  pelos  usuários,  com  tópicos  e  mensagens  relacionadas  à  temática  da 

comunidade.  O  site  conta  ainda  com  aplicações  desenvolvidas  por  terceiros,  agregando  novas 

funcionalidades ao sistema. 

A popularidade de um sistema que basicamente vincula usuários entre redes sociais de 

relacionamento  aponta  como  a  grande  sensação  da  internet  uma  busca  por  novas  formas  de 

sociabilidade,  extensões  de  nossas  redes  sociais  físicas,  que  não  eram permitidas  pelos  media 

convencionais, e que permitem a esses usuários periféricos criar, aumentar, ou renovar seu capital 

social.  Um  capital  que  os  meios  de  comunicação  massivos,  reiteradamente  desconstroem 

estigmatizando os espaços de origem desses indivíduos, ao naturalizar preconceitos e destacar a 

violência, ao passo que a internet, Segundo Best e Krueger (2006), “ ajuda a aproximar pessoas que 

de  outra  maneira  não  se  conectariam  no  mundo  real.  E  devido  à  natureza  anônima  do  meio 

geralmente inibir o desenvolvimento de laços fortes e promover os laços fracos, as novas interações 

30 Orkut, MSN e notícias são preferência de navegação em Lan Houses
  (http://idgnow. uol. com. br/internet/campus-party/archive/2009/01/24/Orkut-msn-e-notcias-so-preferncia-de-navegao-em-lan-
houses/) 24 de janeiro de 2009

31 A Campus Party é uma “Lan Party” (uma festa onde diversos usuários se unem em uma rede local – LAN) com a finalidade de 
jogar, discutir, e vivenciar um ambiente amplamente tecnologico. A Campus Party realiza-se anualmente na cidade de São paulo 
desde 2008. 

32 Recuero (2009, p. 23) define rede social como “ um conjunto de dois elementos: Atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da  
rede) e suas conexões: (interações ou laços sociais). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar padrões de conexão de um grupo  
social, a partir das conexões estabelecidas entre os diversos atores. ” 
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sociais online (…) tendem a aumentar a confiança generalizada, a integridade e a reciprocidade. 33” 

Os motivos para a participação em redes sociais, levantados por Bowman e Willis (2003, p. 39), são 

tão diversos quanto alcançar um sentimento de pertencimento a um grupo; construir sua autoestima 

através  de suas  contribuições;  ou angariar  reconhecimento pela  contribuição.  Passam ainda por 

desenvolver novas habilidades e oportunidades e até a construção de seus egos e auto atualização. 

Essas  novas  forma  de  sociabilidade  identificadas  com  as  redes  sociais  conformam  novas 

identidades, vinculadas especialmente com comunidades, como aponta Rheingold (1993): 

De modo similar àquele que mídias anteriores dissolveram restrições sociais relacionadas a 
tempo e espaço, os mais recentes meios de comunicação mediados por computador parecem 
dissolver restrições identitárias também. Uma das coisas que nós 'crianças de McLuhan' ao 
redor do mundo que crescemos com televisão e discagem direta parecemos estar fazendo 
com nosso tempo,  via Minitel  em Paris  e  serviços de computação  comercial  no Japão, 
inglaterra, e Estados Unidos, bem como através de zonas intercontinentais de internet como 
os MUDS, é fingindo ser uma outra pessoa, ou mesmo fingindo ser diversas pessoas ao 
mesmo tempo. 34

Estas  construções  identitárias  estão  relacionadas  com  a  possibilidade  de  optar  por 

determinadas  decisões,  e  assumir  ou  não  determinados  comportamentos,  que  de  outra  maneira 

estariam submetidas  a  restrições  sociais  promovidos  pelos  vínculos  prévios  desses  sujeitos.  O 

acesso a dispositivos de comunicação mediados por computador isolado de um contexto, o contexto 

de origem do sujeito, contribui para a formação de uma outra identidade, possivelmente diluída 

(Williams,  2006).  Entretanto,  longe  de  inócua  essa  possibilidade  de  troca  de  identidades  pode 

chegar  a  levantar  questões  mais  sérias,  como,  por  exemplo,  a  questão  da  autenticidade  das 

identidade  e  sua  natureza  socialmente  construída  e  a  própria  constituição  de  uma determinada 

“cena” ou subcultura enquanto tal, como aponta Williams em seu estudo sobre a autenticidade das 

identidades Straightedge35 segundo o critério  de vinculação ou não às “cenas” online e real do 

movimento. Em síntese, “todas as culturas mudam assim que as pessoas passam a agregar novos 

conjuntos de significados a suas próprias práticas e aos objetos sociais envolvidos nestas práticas” 

(Williams, 2006, p. 22). Segundo Williams, a afiliação numa dada categoria acompanha o indivíduo 

33Tradução livre para: “helps bring people togheter who otherwise would not connect in the real world. And because  
the anonimous nature of the medium generally should inhibit the developmente of strong ties but promote weak ties, the 
new online social interactions (…) should increase generalised trust, integrity and reciprocity. ”

34 Tradução livre para:  Similar to the way previous media dissolved social boundaries related to time and space,  the latest  
computer-mediated communications media seem to dissolve boundaries of identity as well. One of the things that we "McLuhan's  
children" around the world who grew up with

35 Uma subcultura vinculada ao movimento Punk/ Hardcore, caracterizada pela abstinência em relação ao consumo de álcool, 
tabaco e drogas ilícitas. Os Straighedgers não possuem uma orientação particular quanto a posições políticas ou sociais, ainda 
assim é muito entre os membros a adoção de preceitos anarquistas ou socialistas, o vegetarianismo / veganismo e a vinculação a 
movimentos ambientalistas. (cf. http://pt. wikipedia. org/wiki/Straight_edge)
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mesmo se não se está interagindo com determinada subcultura, e traz, portanto, implicações para 

suas vidas cotidianas (ou offline). A dimensão pessoal da autenticidade se refere a como o individuo 

articula seu comprometimento pessoal a um valor ou estilo de vida subcultural. 

Se para o indivíduo comum a internet já se constitui em lugar para a construção de 

identidades alternativas a partir da inserção em um novo ambiente, ainda que primariamente sem a 

intenção de interferir na representação de si offline, para aqueles indivíduos que se encontram em 

situação  desfavorável  na  balança  das  relações  sociais,  o  ambiente  virtual  pode  ser  crucial  no 

processo de construção de representações mais positivas. No Caso do Coque o ambiente virtual 

pode representar a possibilidade de fortalecer e legitimar identidades de coletivos jovens, a exemplo 

do Mabi, possibilitando a circulação de novos enunciados, mais livres das rotulações que recaem 

sobre o Coque, e fomentando a criação de uma “cena” capaz de questionar o caráter de “marginal” 

atribuído  automaticamente  aos  moradores  da  comunidade.  Entretanto,  o  acesso  aos  meios  de 

expressão não implica automaticamente em uma competência no uso das mídias. Sem a criação de 

espaços de  convivência  franqueados à  participação efetiva  de múltiplos  indivíduos,  inclusive  a 

partir de figuras capazes de orientar essa participação no sentido da aquisição das competências 

necessárias ao ‘letramento’ digital, o risco evidente é o de criação de um simulacro de acesso que, 

na verdade, apenas mascara uma homofonia. Como lembra Rheingold (2000, p. 11): 

Saber como utilizar as ferramentas de comunicação mediadas por computador é agora uma 
perícia especializada valorosa o suficiente para que as pessoas paguem por ela. No futuro, 
se os novos meios devem ser mais uteis que destrutivos, este know-how precisa se tornar 
um letramento. A perícia não pode permanecer como uma propriedade exclusiva de uma 
elite,  mas  o  processo  de  distribuição  dessa  perícia  é  necessariamente  uma  questão  de 
educação36.

  
É essa justamente a maior crítica ao processo de “democratização do acesso” via lan 

houses: deixar a cargo desses espaços o processo de ensino dos contratos, mecanismos, enfim, da 

“'infra-estrutura social' para o sucesso” na web (Rheingold, 2000, p. 11), como se estes lugares de 

acesso à  internet  fossem capazes  por  si  sós  de  criar  ambientes  de  sociabilidade,  circulação de 

informação e senso de pertencimento. Esse equívoco pode trazer como consequência a perda da 

oportunidade  de  construção  de  espaços  de  troca  saudáveis,  ou,  ainda  pior,  a  conversão  desses 

ambientes em novos locais para a difusão dos preconceitos e estigmas veiculados pelos meios de 

comunicação tradicionais, gerando um circulo vicioso onde a ausência de mediadores ratifica um 

monopólio da fala e este, por sua vez, torna cada vez mais evidente a necessidade de circulação de 

36 Tradução livre para: Knowing how to use the tools of computer-mediated communication is now a specialized skill that is 
valuable enough for people to pay for it. In the future, if the new media are to be more useful than destructive, this know-how must 
become a literacy. The skill cannot remain the exclusive property of an elite, but the process of distributing the skill is necessarily a 
question of education
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novas representações.  Desde sua criação,  as  ações  do projeto Coque Vive tem se orientado no 

sentido de trabalhar também a construção de outros discursos sobre o Coque na web ainda que 

concretamente  essas  ações  tenham sido  menos  efetivas  do  que  o  esperado,  dada  a  sua  pouca 

expressividade no cenário mais amplo da presença desse espaço popular na internet. 

4 Presença do Coque na Internet

Ao longo dos seus mais de cinco anos de existência, e em sintonia com a intenção de 

transformar a internet como um todo em ponto de escoamento das produções do Projeto, o Coque 

Vive tentou intervir (de modo ainda um pouco tímido até o momento) nos principais serviços de 

web  utilizados  pelo  público  brasileiro,  seja  como  mecanismos  para  abrigar  os  conteúdos 

produzidos, seja como ferramentas para aglutinar os sujeitos produtores e mantê-los em contato. A 

seguir,  temos uma listagem da presença  da comunidade do Coque nos  principais  serviços  web 

utilizados no Brasil, com isso é possível perceber que, ao mesmo tempo que alguns serviços têm se 

tornado foco da atenção dos usuários da classe média, têm se mantido distantes dos usuários da 

comunidade; outros, por motivos diversos, têm expressiva participação da juventude do Coque. Os 

serviços consultados foram: 

Facebook: A busca  pela  palavra  coque  retornava  aproximadamente  480  resultados, 

distribuídos entre perfis  pessoais e páginas (estas,  por sua vez,  distribuídas entre páginas sobre 

conchas, artistas, ou, em sua grande maioria, aparelhos de celular customizados). Apenas um dos 

resultados acessados tratava de modo tangencial da comunidade do Coque. A página da Orquestra 

criança cidadã dos meninos do Coque tem 539 seguidores, e apenas cinco postagens, todas seguidas 

de comentários louvando a iniciativa ("Não existe destino mas sim oportunidades e a crença em nós 

mesmos. Essa orquestra só confirma!!!!")37, ou de questionamentos sobre a continuidade do projeto 

depois da morte do maestro Cussy de Almeida38 ("Minha preocupação é com a continuidade da obra 

de Cussy. Estou a disposição para colaborar. Quem vai liderar? Creio que Suzana deva ASSUMIR 

ESSA CAUSA. ")39. O perfil elitizado e ainda de pequena penetração do Facebook nas camadas 

populares justifica a inexistência outras páginas sobre a comunidade do Coque. 

37 http://www. facebook. com/search/?flt=1&q=coque&o=65&s=0#!/pages/ORQUESTRA-CRIANCA-CIDADA-DOS-MENINOS-
DO-COQUE/110395892325357?ref=search

38 Cussy de Almeida, falecido em 23 de julho de 2010 em decorrência de uma deficiência pulmonar, foi o Regente 
responsável pela criação da Orquestra Criança Cidadã. (http://pt. wikipedia. org/wiki/Cussy_de_Almeida)

39 Idem. 
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Flickr: A maior parte dos 7,433 resultados (apresentados como os mais relevantes) dá 

como retorno imagens de penteados, barcos, ou paisagens abstratas. Em média, os álbuns têm em 

torno  de  5  a  20  visualizações,  e  são  antigos  e/ou  descontínuos.  As  fotografias,  em geral,  não 

possuem  comentários, tags  ou  registros  de  metadados  similares  que  operem  a  vinculação  do 

conteúdo com ambiente externo (como, por exemplo, a geolocalização), o que dificulta a atribuição 

de um sentido de pertencimento comunitário às imagens. Nem mesmo as imagens submetidas como 

resultados das oficinas de fotografia do Projeto Coque Vive contam com identificações que ajudem 

a vincular as fotografias para além da descrição geral da conta ("Jovens fotógrafos do Bairro do 

Coque — Recife — Pernambuco — Brasil — América Latina — Planeta Terra")40, por sua vez, as 

tags  fazem  referência  extremamente  genérica  a  aspectos  geográficos  ("cidades",  "crianças", 

"esportes",  "lugares")41.  A ausência  de tags  georreferenciais  ou  de  descrições  mais  específicas 

dificulta e quase que inviabiliza o processo de busca das fotografias. 

Wordpress:  Dos 257 resultados encontrados nas buscas por postagens relacionadas, 

apenas 2 postagens se referiam ao Coque. Uma quantidade tão pouco significativa que a nuvem de 

tags "relacionadas" apontava como outras opções de buscas: "france", Wedding", "Music", "paris",  

"fashion",  "New  Releases",  "lebanese  breakfast",  "construction  injuries",  "insurance  issues" e 

"music  news  from Africa".  Até  mesmo no blog  que  o  projeto  manteve  até  a  ativação  do  site 

institucional,  a  presença  da  tag Coque  é  praticamente  inexistente,  sendo  mais  comum  a 

categorização  das  postagens  segundo  seu  gênero  ou  evento  específico  ("notícias",  "eventos", 

"CineCoqueVive"). As postagens referentes à comunidade do Coque nos outros sites são recentes e 

sem comentários, isoladas (não possuem tags ou quaisquer outros mecanismos de remissão a outros 

ambientes  da  blogosfera).  Não  é  possível  saber  a  quantidade  de  visualizações  (apenas  os 

administradores podem fazê-lo), mas se levarmos em consideração a medida usual de interesse por 

conteúdos (a quantidade de comentários), pode-se especular que a quantidade de visualizações não 

é muito grande — já que a probabilidade de que surja um comentário  é diretamente proporcional à  

quantidade de visualizações do site, se não há comentários é de se especular que não haja uma 

quantidade significativa de visualizações. 

Orkut: A partir  de  uma  busca  geral,  encontram-se  85  páginas  (1020  entradas)  de 

resultados para “tudo”, uma categoria engloba todos os resultados. O Orkut permite ainda a busca a 

partir de algumas outras categorias, caso em que resultam, somados, 6048 resultados distribuídos 

40 http://www. flickr. com/people/revelandoocoque/
41 http://www. flickr. com/photos/revelandoocoque/tags/
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entre perfis de usuários, comunidades e tópicos. A grande maioria dessas páginas encontra-se em 

português (ainda que na seleção as páginas estivessem marcadas como escritas em outro idioma, ou 

pertencentes a outros países). 

A linguagem utilizada nas descrições dos perfis e comunidades incorpora o discurso da 

criminalidade (“essa é uma comunidade para [sic] os comparsa. . . ”, “GCM do Coque — gatos do 

comando masculino. Só os gatos do Coque”) ainda que não haja indícios da ligação dos membros 

da comunidade com a criminalidade, ainda assim, as comunidades das torcidas jovens se descrevem 

como “facções” (“facção OPB”), enquanto as jovens se descrevem com apelo sensual (“as gatinhas 

que não miam mas arrepiam”, “as mais gostosas do Coque”). A apresentação revanchista também é 

comum (“sem toque que eu sou do Coque”) e poucas comunidades se utilizam do termo “favela” 

para designar o Coque (e estas têm, como seria de se esperar, poucos membros). 

O diálogo com a mídia também se faz presente (“100% Coque. .  .  um novo olhar',  

dialoga com a série de reportagens “Coque: um novo Olhar”, produzida pela TV Jornal em 2007, 

enquanto  “Bronca  pesada  do  Coque”,  parodia  o  programa  veiculado  também  pela  TV Jornal, 

“Broca  pesada”,  apresentada  por  Joslei  Cardinot).  Ironicamente,  apenas  uma  comunidade  é 

dedicada às Lan Houses (Marcio Lan House), local de onde se originam a maior parte dos acessos. 

Existe um perfil de usuário dedicado ao projeto coque vive, mas este não possui nenhum amigo, 

assim como uma comunidade (3 membros) e duas outras comunidades dedicadas à primeira turma 

de alunos do projeto e à biblioteca popular do Coque. O restante dos perfis e comunidades é em sua 

maior parte de moradores da comunidade. Nenhum perfil ou comunidade relacionado diretamente à 

imprensa foi retornado na busca. 

YouTube: Com 3,680 retornos para a busca "Coque" o YouTube dá conta da força do 

audiovisual na criação de conteúdos independentes (e da facilidade de uso da plataforma). Ainda 

que os vídeos sejam recentes e tenham uma média de 300/400 visualizações(com uma variação 

extrema que vai de algumas dezenas de visualizações em alguns casos, a centenas de milhares em 

outros), com poucos ou nenhum comentários (a maior parte dos casos). Os vídeos que tratam da 

comunidade do Coque dentro desse universo podem ser agrupados em três categorias mais gerais 

tomando por critério sua origem: realizados por entidades não governamentais e/ou não midiáticas; 

colagem de  material  produzido por  terceiros,  geralmente  para  outros  meios,  como matérias  de 

telejornal; ou realizados por atores independentes, geralmente moradores da comunidade. Os vídeos 

produzidos sob o abrigo do projeto Coque Vive se enquadram na categoria institucionais, ainda que 

não sejam os únicos. 
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Desses serviços, optamos por nos deter mais na presença do coque nos lugares onde 

essa presença pôde ser melhor mapeada, Orkut e YouTube.  A observação da dinâmica de uso do 

Orkut por parte dos moradores do Coque nos interessa devido ao grande volume de enunciadores e, 

ao mesmo tempo,  ao pertencimento destes  quase na sua totalidade à comunidade.  Tal  fato nos 

permite  acompanhar  a apropriação e  circulação dos  temas levantados pela  mídia e  por  agentes 

autônomos como o Projeto Coque Vive. Além disso, o fato do Orkut se constituir a partir de um 

ambiente  virtual  de  interação  na  rede  (o  fórum)42,  baseado  em  listas  de  discussão43,  parece-

nosinteressante para a investigação das circulações, pois sua própria forma já deixa à mostra de 

modo acumulativo o encadeamento de enunciados, o que facilitaria a percepção de apropriações e 

rejeições desses discursos (da mídia, do Coque Vive), a partir das colaborações de cada enunciador 

da comunidade. 

Por outro lado, ainda que construídas de modo a abarcar diversas mídias e formatos, as 

ações do Projeto Coque Vive acabam por adquirir um caráter predominantemente audiovisual (já 

que esse formato se presta bem ao registro de atividades e, ao mesmo tempo, com a digitalização, 

tornou-se uma mídia de fácil difusão e com amplo potencial de apropriação), seja como registros de 

atividades — que são pensados já tendo em vista o site como espaço de difusão, seja como produtos 

audiovisuais  mais  complexos  — caso  em que  são  posteriormente  disponibilizados  no  site.  No 

YouTube, podemos  perceber de modo concreto os enunciados postos em circulação por cada um 

desses enunciadores de lugares de fala distintos (a comunidade, a mídia, e a rede), de modo que 

observar  os  tratamentos  dedicados  aos  temas  compartilhados,  seu  processo  de  afirmação  ou 

rejeição, e quais temas são especificamente levantados por cada enunciador permite entender como 

se constrói conjuntamente essa representação do Coque dentro do espaço do site. 

Por fim, levamos em consideração também o fato de que o YouTube, por funcionar 

como  uma  plataforma  agregadora  de  conteúdos  —  “seu  negócio  é,  mais  precisamente,  a 

disponibilização de uma plataforma conveniente e funcional para o compartilhamento de vídeos on-

line” (Burgess & Green, 2009. p. 21) —, acaba gerando valor para si e para os vídeos que abriga a 

partir  de uma rede de associações que desconsidera as origens (ou as influências extra site)  do 

material abrigado, o que o coloca potencialmente de maneira excepcional no papel de um canal de 

42 Apesar de possuir, principalmente após seus redesigns, outros mecanismos de interação, como as mensagens diretas 
e as frases de perfil, as principais ferramentas do Orkut são baseadas na criação de fóruns, nas formas de 
comunidades e até mesmo a página de recados pessoal, que pode ser entendida como um fórum que tem o próprio 
usuário como tema. Marcuschi (2005, p. 27) define o fórum como “um ambiente para discussão de temas 
específicos, listas de grupos e assim por diante” nos quais “as relações são continuadas e motivadas por interesses 
comuns”, são “domínios de produção e processamento textual em que surgem os gêneros”. 

43 Marcuschi (2005, p. 29), define a lista de discussão como um gênero caracterizado por um “grupo de pessoas com 
interesses específicos, que se comunicam em geral de forma assíncrona, mediada por um responsável que organiza 
as mensagens e eventualmente faz triagens. ”
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difusão desses conteúdos gerados

4.1. Muitos “Coques” na rede

Como ponto de partida de nossa investigação das representações do Coque nas redes 

sociais  da  internet,  optamos  por  iniciar  do  “simples”,  nesse  caso,  imaginamos  a  questão  mais 

elementar  que  poderia  levar  ao  contato  com  os  enunciados  da  comunidade  do  Coque  nesses 

ambientes:  a busca específica pelo termo “coque”.  Os 3860 resultados retornados à busca pelo 

YouTube,  assim  como  os  6048  apresentados  pelo  Orkut,  colocam-nos  bem  distante  dessa 

simplicidade imaginada. Seguida à surpresa do volume de retornos, temos uma sensação de grande 

confusão. Acontece que a busca em questão se dá em serviços de escala mundial e que se propõe a 

não fazer distinções  a priori sobre os conteúdos disponibilizados para cada usuário a partir  de 

recortes por localidade ou língua, ou quaisquer outros recortes (ainda que as buscas, no caso do 

Orkut, possam ser retrabalhadas com base em filtros para essas e outras categorias), com exceção de 

uma limitação na quantidade de retornos de fato visíveis, em que os serviços “omitem” resultados 

“similares” a fim de garantir uma maior relevância dos resultados mostrados44. 

Os  resultados  para  a  busca  por  “coque”  nos  remeteram  a  materiais  (vídeos, 

comunidades e perfis) de categorias surpreendentemente diversas e interessantes, especialmente no 

YouTube, onde se apresentavam ora receitas de ovos semicozidos, ora acidentes com embarcações, 

sem contar uma infinidade de videoclipes com um galã latino desconhecido em terras brasileiras. 

No  Orkut,  essa  diversidade  esteve  mais  restrita  às  comunidades  e  abarcava  principalmente  o 

penteado,  o  combustível  mineral  e  artigos  de  eletrônica.  Toda  essa  diversidade  demandou  um 

esforço  extra  de  interpretação  e  de  tradução  no  sentido  de  tentar  agrupar  os  resultados  por 

similaridades e de tentar imprimir um sentido,  o que nos levou, por sua vez,  a uma busca por 

dicionários, enciclopédias e outros sites da internet. A seguir temos um apanhado dos resultados 

dessa investigação, desse esforço de tradução, que nos permite uma visualização breve do universo 

em que o “Coque-recife” disputa espaço e tenta se inserir como retorno possível para o mecanismo 

de busca e como sentido possível para o próprio termo “coque”. 

• O dicionário Houaiss  da língua portuguesa  apresenta cinco significados distintos  para a 

palavra Coque. Segundo o Houaiss Coque pode referir-se a uma “pancada leve na cabeça, 

aplicada com os nós dos dedos. . . ”; ou ainda a “Material sólido de origem mineral ou 

44 O YouTube se limita a exibir as 1000 primeiras entradas que correspondem à busca em questão, apesar de informar a totalidade 
de resultados que encontrou (nesse caso, 3860), enquanto no Orkut as buscas se limitam a 84 páginas de resultados para cada 
categoria pesquisável. Ainda que se realize uma busca que não exclua os resultados similares omitidos pelo sistema, o limite de 
resultados exibidos permanece. 
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vegetal,  que consiste  principalmente de carbono com pequeno percentual de hidrogênio, 

compostos  orgânicos  complexos  e  materiais  inorgânicos.  .  .  ”,  um  derivado  de  carvão 

mineral. Podendo também significar “Cozinheiro, mestre cuca”, um “Apanhado de cabelo 

enrolado em espiral ou em forma de concha, e fixado na cabeça por meio de grampos. . . ” 

ou, por fim, uma espécie de “Cola-amarga”. 

• Não bastasse a pluralidade de sentidos em língua portuguesa, as buscas na internet para a 

língua  espanhola  apontaram  como  relações  possíveis  um  nome  de  família, ou  apelido 

(preferencialmente)  de  criança,  ou  ainda  o  derivado  de  carvão  mineral  que  também  é 

referido em português. 

• “Coque Malla” é o apelido de uma celebridade espanhola de sucesso, Jorge Malla Valle45, 

músico, ator e vocalista do grupo espanhol Los Ronaldos, já atuou com a atriz espanhola 

Penélope Cruz no filme “todo es mentira”. Por sua Vez, “Oliver de Coque”46, que já foi 

erroneamente tomado por natural da França pelo “acento francês” de seu pseudônimo, é um 

artista  bastante  conhecido  nos  circuitos  musicais  nigerianos.  Nascido  Oliver  Sunday 

Akanite, é natural de Ezinifite, no sul do estado nigeriano de Anambra e é responsável por 

popularizar  o  estilo  de  dança  “ogene”.  Ainda  entre  as  celebridades  latinas  retornadas, 

“Coque Muñiz”, 47, é o apelido do apresentador de televisão mexicano, originário da cidade 

do méxico, jorge muñiz. Coque Muñiz já apresentou a versão mexicana do Teleton, além de 

atuar em diversas séries de TV, inclusive humorísticas, e tem mais de 15 discos gravados. 

• “D'Coque”48 é uma arena esportiva indoor localizada no quarteirão de kirchberg, na cidade 

de Luxemburgo. O “centro esportivo e cultural nacional” (seu nome oficial) foi construído 

no final dos anos 90 como uma adição à já existente piscina olímpica. Com capacidade para 

8,300  pessoas,  D'Coque  é  o  maior  centro  de  esportes  de  Luxemburgo,  comporta 

regularmente disputas de basquete, voleibol, ginástica e luta livre e já foi utilizado como 

palco para apresentações de personalidades tão diversas como Elton john e o Dalai Lama. 

Nesse  caso  em  particular,  verificou-se  o  “erro  de  grafia”  “Coque”  (sem  o  D')  na 

classificação de eventos ocorridos no espaço ou proximidades, o que acabou por incluir o 

estádio nos resultados das busca. 

45 Www. lastfm. com. br/music/coque+malla
46 Http://en. wikipedia. org/wiki/Oliver_De_Coque
47 Www. esmas. com/espetaculos/artistas/330376. html   
48 Http://en. wikipedia. org/wiki/D'Coque

http://Www.esmas.com/espetaculos/artistas/330376.html
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• Para  a  língua  francesa,  o  wikicionário49,  lista  uma  grande  quantidade  de  significados 

possíveis  (com  alguns  dos  quais  nos  deparamos  no  retorno  das  consultas  ao  Orkut  e 

YouTube): a etimologia da palavra viria do Latim, “Concha” (Coquille), e seus significados 

variariam  do  “invólucro  exterior  do  ovo”  (implicando,  figuradamente,  o  símbolo  do 

nascimento); casulo, de onde, por extensão, implicaria envelope protetor. As bordas laterais 

do navio; pequenas peças de ferro que conduzem as travas de uma serra e a casca de certas 

frutas ainda estariam entre os significados possíveis. 

4.1.1. Definindo o que é relevante

A existência de múltiplos “Coques” possíveis nos retornos paras as buscas, tanto no 

Orkut quanto no YouTube e em sistemas similares, é resultado de uma disputa por relevância, do 

modo como definida pelos algoritmos50 de busca. Para quaisquer sistemas de busca, os algoritmos 

definem, tomando como ponto de partida uma valoração neutra (dos conteúdos), de que maneira as 

múltiplas respostas possíveis para cada busca podem ser categorizadas. A opção por um modelo de 

classificação neutro tem consonância com o conceito mais geral de neutralidade da própria rede – 

debitária  da  sua  orientação  libertária  –,  e  tem  por  objetivo  não  privilegiar  –  por  meio  de 

determinações técnicas – qualquer tipo de conteúdo, ainda que na prática a adequação aos critérios 

de busca (o que pressupõe o conhecimento dos processos de indexação e rastreamento dos termos 

das buscas, e, portanto, a inclusão num determinado nicho cultural de usuários mais capazes no uso 

da web) acabe por dar mais visibilidade a determinados sites – de tal modo que existe uma função 

específica no mundo da web comercial  encarregada de aumentar a visibilidade de sites,  o SEO 

(Search engine Optmizer). 

De  que  maneira  as  múltiplas  respostas  possíveis  para  cada  busca  podem  ser 

classificadas  e  de  que  maneira  o  processo  de  classificação colabora  para  a  hierarquização dos 

discursos? O que define a relevância de um conteúdo? A resposta (ou, antes, uma resposta) para 

essa questão foi o que colocou o google no final dos anos 90 na liderança dos serviços de busca. Até 

então os serviços de busca existentes, como o Yahoo! - “Yet another hierarchical officious oracle”– 

em  sua  primeira  versão51,  eram  pouco  mais  que  grandes  catálogos  de  páginas  existentes, 

49 Http://fr. wiktionary. org/wiki/coque
50 Algoritmos são métodos para a resolução de problemas representado numa sequência finita de passos. Um algoritmo 
não representa necessariamente um programa de computador, mas antes, os passos necessários para a solução de 
problema, o que nos indica que a questão da neutralidade e da relevância é, mais que uma questão de ordem técnica, 
uma questão de ordem lógica. 
51 Criado em janeiro de 1994, por Jerry Yang e David Filo, dois estudantes de engenharia de Stanford, p site 
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hierarquizados de maneira  manual  por grupos de colaboradores ou aficionados,  e ordenados de 

modo  similar  às  páginas  amarelas.  O  primeiro  serviço  de  busca  baseado  em  textos  foi  o 

WebCrawler,  lançado em 1994, que oferecia a busca completa por textos da web (até então os 

serviços  de  buscas  existentes  orientavam-se  apenas  pelos  títulos  das  páginas).  O  processo  de 

desbravamento do mundo virtual por mecanismos de busca tem início no final da década de 90, a 

partir da criação de algoritmos de buscas mais sofisticados, capazes de indexar (gerar, para cada 

página,  um banco  de  dados  consultável  com  um conjunto  de  descritores,  palavras-chave,  que 

permitem determinar seu assunto ou conteúdo) os conteúdos da web de modo a acelerar os retornos 

das buscas. 

Esse  processo  de  indexação  dos  conteúdos  da  web  se  dá  a  partir  da  atuação  de 

programas  de  rastreamento  (crawlers),  que  fazem  download  das  páginas  a  serem indexadas  e 

definem  quais  os  downloads  que  precisam  ser  priorizados  de  modo  a  manter  os  resultados 

indexáveis  atualizados,  a  partir  de  estratégias  de  rastreamento  que  levam  em conta  o  volume 

(quantidade de subpáginas), a  taxa de mudança  (frequência com que a página é atualizada) e a 

possibilidade de geração dinâmica de páginas (caso de páginas, por exemplo, onde um conteúdo 

base se mantém, mas é acrescido de informações armazenadas em bancos de dados, como páginas 

de jornais on-line). O comportamento dos crawlers é fruto da combinação de políticas de seleção 

(quão  importante  é  a  página),  revisita  (em  quanto  tempo  a  página  armazenada  é  considerada 

obsoleta), polidez (o quanto o programa evita gerar múltiplas solicitações e sobrecarregar os sites) e 

paralelização (de que modo o software roda múltiplas buscas ao mesmo tempo sem que estas se 

sobreponham). Segundo Cho (2001), a relevância de uma página para um sistema de busca pode ser 

definida segundo um dos, ou quaisquer combinações entre os seguintes métodos:

3. similaridade com uma consulta motivadora: a importância da página é definida a 

pela similaridade textual (sintática) entre o conteúdo da página e o termo motivador da consulta. O 

grau de relevância dessa similaridade é definido pelo quociente entre o número de ocorrências do 

termo no documento e o número de ocorrências do termo na coleção de documentos consultadas (p. 

ex.  a  Web).  A  busca  por  similaridade  também  pode  ser  programada  de  modo  a  levar  em 

consideração em que parte do documento o termo aparece (p. ex. se no título ou no corpo do texto, 

ou ainda no título da página html). Dessa maneira, a aparição do termo no cabeçalho da página html 

pode vir a receber um peso maior que a aparição no corpo do documento. 

originalmente se chamava "David and Jerry's Guide to the World Wide Web" Foi renomeado como Yahoo! Em abril 
de 1994 e só depois passou a incorporar a ferramenta de busca por páginas. 
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4. Contagem de links de retorno: a exemplo do que ocorre nas publicações científicas, 

a importância da página é determinada pela qualidade de outras páginas que apontam links para ela.  

Esse modelo de “contagem de citações” tende a resultar em páginas de interesse mais geral. 

5. Pagerank: Consiste na aplicação recursiva da contagem de links de retorno. Assume 

como premissa que um link de uma página altamente referenciada por outras páginas deveria ter um 

peso maior ao apontar para uma página. O pagerank define então a importância de uma página 

como a média ponderada das importâncias de cada página que apontam para a página resultante. 

6. Contagem  de  links  indicativos:  A  importância  da  página  pode  também  ser 

considerada  a  partir  da  quantidade  de  links  que  dela  emanam.  Esta  medição tem por  objetivo 

valorizar  páginas  de  diretórios  web  (sistemas  de  catalogação  por  tópicos,  subdivididos  por 

detalhamento e, geralmente, organizados por humanos). 

7. Métricas de localização: por fim, a importância da página pode ser definida a partir 

da sua localização e não de seu conteúdo. Por exemplo, resultados com terminação “. com” podem 

ser  marcados  como  mais  importantes  que  outros  com  terminações  diferenciadas.  Ou  ainda, 

endereços  com menos subdivisões  podem ser  marcados como mais  importantes  (quanto  menos 

subdivisões, mais próximo da página inicial e, portanto, mais relevante o conteúdo como um todo). 

 

O processo de rastreamento pode tomar tempo, um tempo demasiado longo quando se 

trata  de  um  contingente  de  dados  tão  vasto  quanto  a  web52.  É  a  fim  de  otimizar  o  tempo  e 

performance na busca  por  respostas  relevantes  a  uma busca  que  os  sistemas  de  busca  adotam 

processos de indexação. Os processos de indexação geralmente adotam procedimentos de análise 

lexical que quebram o texto em componentes indexáveis (geralmente palavras), esse processo é 

conhecido  como  “fichamento”  (tokenization)  e  por  constituir-se  como  parte  essencial  dos 

mecanismos de busca geralmente são mantidos como segredos corporativos. Durante o processo de 

fichamento,  programas  de análise  determinam a categoria  sintática  de cada  “token”,  e  também 

identificam, classificam e hierarquizam outros elementos, como sinais de pontuação ou endereços 

de e-mail, números de telefone e endereços web. No processo de identificação de cada elemento, 

podem ser guardados ainda elementos como sua classe lexical e posição em relação ao texto e/ou à 

linha. 

52 Ainda que, de fato, como apontam estudos de 2005, os maiores sistemas de buscas cubram algo entre 40% e 60% de 
todo o conteúdo da web. O que já é uma imensidão de dados. 
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Por  fim,  outras  informações  não  necessariamente  encontradas  no  texto  podem  ser 

anexadas  a  partir  da  criação  de  “metadados”,  processo  popularmente  conhecido  como 

“tageamento”, onde palavras-chave são adicionadas de modo não hierárquico a um dado (como uma 

página  da  internet  ou  um arquivo  de  computador).  Metadados  podem ser  adicionados  em três 

momentos distintos: por profissionais especializados (do ramo da Ciência da Informação), durante 

processos de catalogação; por autores, no próprio momento da criação, ou por usuários em situações 

de uso. 

Segundo Mathes (2004), em contrapartida aos metadados gerados por profissionais e 

autores (ambos custosos do ponto de vista do tempo demandado e desconectados dos usos mais 

amplos  e  não  planejados  da  informação),  os  metadados  gerados  por  usuários  permitem  a 

organização de conteúdo a partir de associações mais livres, de modo não hierarquizado e sem uma 

relação  de  implicação  direta  (relação  parental)  entre  os  termos.  As  relações  entre tags  são 

determinadas a partir da existência de referentes comuns (no nosso caso, endereços web) entre tags, 

o  que  permite  explicitar  relações  diferenciadas  (e  muitas  vezes  inesperadas)  entre  termos  num 

processo de categorização que é menos rigoroso e de fronteiras menos definidas que o processo de 

classificação, e incorpora um processo de síntese de similaridades necessariamente mais ambíguo 

que  o  processo  hierárquico  de  classificação  (já  que,  por  exemplo,  não  faz  distinção  entre 

sinônimos). 

Como  consequência,  o  processo  de  “tageamento”  acaba  por  ampliar  a  gama  de 

resultados possíveis (favorecendo a navegação por opções em detrimento da resposta fechada à 

consulta), ao mesmo tempo que, colateralmente, permite observar o vocabulário dos usuários, ao 

refletir suas decisões quanto a grafia, terminologia e precisão (Mathes, 2004). 

O que esses algoritmos de classificação e indexação fazem, em síntese, como explica 

Sílvio Meira (em seu blog pessoal53), “é prover meios para criação de uma rede de nós [o conteúdo 

propriamente dito]  e  links,  as  ligações que a  comunidade faz entre  os nós”.  Sendo que o bom 

algoritmo para  tal  tarefa  seria  o  mais  neutro  possível  nas  suas  “escolhas”,  a  fim de  poder  ser 

“programado” pelos usuários e ganhar valor ao refletir fidedignamente as escolhas tomadas pela 

comunidade. Segundo Sílvio Meira:

Na  verdade,  qualquer  conjunto  de  algoritmos  de  suporte  a  redes  sociais  de 
compartilhamento de conteúdo só vai funcionar a contento enquanto for um conjunto de 
mecanismos de tomada de decisão que interprete, tão fielmente quanto possível, as vontades 
da  comunidade  ao  criar,  usar,  ligar  e,  em  função  disso,  promover  o  conteúdo.  É  a 
comunidade,  pois,  que “edita” a  promoção ou (.  .  .  )  a  hierarquização de conteúdo em 
YouTube e serviços similares e não os algoritmos em si. (Dia a dia, bit a bit: YouTube:Tv?54. 

53 Blog Dia a dia, bit a bit: “YouTube: TV?” disponível em :http://smeira. blog. terra. com. br/2011/01/03/YouTube-tv
54 Disponível em http://smeira. blog. terra. com. br/2011/01/03/YouTube-tv/
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03/01/11) 

Em resumo, os processos de indexação e pesquisa são neutros do ponto de vista do 

sistema em si, mas, na prática, eles acabam por favorecer àqueles que possuem o conhecimento de 

seus procedimentos e que conseguem, portanto, ajustar seus conteúdos de modo otimizado para 

atender aos critérios de classificação dos sistemas de busca.  O sistema é diferente do conteúdo 

depositado nele pelos usuários, e, portanto, são os usuários, em última instância, os responsáveis 

pelo conteúdo, seja no que diz respeito à sua circulação, seja no que diz respeito às mensagens 

veiculadas. De onde depreendemos que o mero acesso ao equipamento não implica “competência” 

para o uso, demandando antes a aprendizagem de uma série de habilidades (Cf. Jenkins, 2006): 

avaliar a confiabilidade e credibilidade de diferentes fontes de informação (Julgamento); procurar, 

sintetizar  e  disseminar  informação  (networking);  recortar  e  reprocessar  significativamente  os 

conteúdos de mídia (apropriação), entre outras. 

Ao  término  do  processo  de  filtragem,  hierarquização  e  classificação  dos  conteúdos 

efetuados pelos algoritmos de busca, os enunciados que de fato acabam por circular, no caso da 

busca pelo Coque, apresentam em sua maioria um elevado grau de continuidade para com aqueles  

enunciados produzidos pela grande mídia (inclusive com um destaque para os temas da violência e 

do erotismo,  que nos  remetem à lógica do espetáculo).  Entender  o processo de funcionamento 

desses mecanismos classificatórios dos enunciados evidencia o modo como estruturas de prestígio 

vão se construindo na web (tomando vantagem sobre a neutralidade da rede e dos algoritmos de 

busca) amparadas por um capital social advindo de outros ambientes e que passa inadvertidamente, 

a ser ratificado também na rede (através dos sistemas de remissões e links); e, ao mesmo tempo, 

como as possibilidades reais de interferência nesse processo (como a aplicação de ‘tags’ sobre os 

conteúdos)  acabam  sendo  mal  aproveitadas.  Essa  continuidade  percebida  entre  os  enunciados 

produzidos  na  web  e  aqueles  produzidos  pela  grande  mídia  se  deve,  por  um lado,  à  falta  de 

habilidade  em enxergar  os  sistemas  de  restrições  pelos  quais  se  negam a  circulação de  novos 

discursos (que Foucault [2008] denomina ritualização da palavra) e de que maneira os discursos em 

circulação  moldam  a  nossa  percepção  do  mundo.  E,  por  outro  lado,  ao  acesso  desigual  às 

oportunidades, experiências e habilidades pelos quais se autorizam a entrada na ordem do discurso 

(o processo de rarefação do sujeito [Foucault, 2008]). Ao final, como consequência desse efeito de 

obscurecimento,  muito  do  que  entra  na  rede  não  circula,  logo  não  instala  um  acontecimento 

discursivo novo. 

Mas  de  que forma esses  enunciados  recebidos  da  mídia  tradicional  são trabalhados 

dentro dos ambientes do Orkut e do YouTube? Será possível perceber algum processo de tradução, 
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conformação, ou contestação dos discursos hegemônicos nas inter-relações produzidas entre estes e 

os discursos alternativos produzidos pelos moradores, ou apenas uma assimilação direta do “tema 

da vez” para a produção de mais do mesmo? Que tipo de relação se estabelece entre os discursos 

produzidos pelos moradores e aqueles produzidos por instituições (em particular o Coque Vive) 

dentro desse espaço discursivo que engloba os lugares de fala dos moradores, da imprensa e das 

instituições? Investigar de que modo alguns desses temas oriundos da mídia são trabalhados a partir 

dos três lugares de fala pode nos permitir perceber qual o grau de continuidade entre esses discursos 

e, consequentemente, quais as reais chances de uma transformação das representações midiáticas do 

Coque a partir da rede. 

4.2 O espaço discursivo do Coque na web

Antes  de  partirmos  para  a  análise  dos  temas  e  das  figuras  elencados  no  espaço 

discursivo formado pelos enunciados55 sobre o Coque-Recife reunidos no YouTube e no Orkut, é 

conveniente  traçar  brevemente  um  perfil  de  cada  um  dos  três  posicionamentos  discursivos 

circunscritos nesse espaço, a fim de que possamos entender de que maneiras eles interagem e se 

diferenciam  na  produção  de  seus  discursos  sobre  o  Coque-Recife.  Discursos,  segundo 

Maingueneau,  podem ser  entendidos  como  uma  “dispersão  de  textos,  cujo  modo  de  inscrição 

histórica  permite  definir  como  um  espaço  de  regularidades  enunciativas”  (2008,  p.  15).  É  a 

verificação dessas regularidades no Discurso, segundo Maingueneau, que permite relacionar uma 

superfície discursiva – “o corpus feito objeto de um tratamento, do qual se extraímos os elementos 

pertinentes  para  uma  pesquisa  dada”  (Charaudeau  e  Maingueneau,  2008,  p.461)  –  com 

determinados posicionamentos. 

Cada  posicionamento  abriga  uma  identidade  enunciativa  e  é,  ao  mesmo  tempo, 

delimitado  por  ela  e,  segundo  Charaudeau  e  Maingueneau (2008,  p.267),  essa  identidade 

“caracteriza a posição que o sujeito ocupa em um campo discursivo em relação aos sistemas de 

valor que aí circulam, não de forma absoluta, mas em função dos discursos que ele mesmo produz”. 

Para Charaudeau (apud Charaudeau e Maingueneau (2008, p.393):

O  posicionamento  corresponde  à  posição  que  um locutor  ocupa  em um campo  de 

discussão,  aos  valores  que  ele  defende  (consciente  ou  inconscientemente)  e  que  caracterizam 

reciprocamente sua identidade social ideológica. Esses valores podem ser organizados em sistemas 

de pensamento (doutrinas) ou podem ser simplesmente organizados em normas de comportamento 

55 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008, p. 196) em um nível transfrástico, “o enunciado é considerado uma 
sequência verbal que forma um todo constitutivo de um determinado gênero de discurso: um boletim metereológico, 
um romance, um artigo de opinião, uma conversação, etc. trata-se de uma espécie de equivalente de texto.” 
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social  que  são  então  mais  ou  menos  conscientemente  adotadas  pelos  sujeitos  sociais  e  que  os 

caracterizam identitariamente. Pode-se falar, portanto, de 'posicionamento' também para o discurso 

político, midiático, escolar. . . 

Para os autores, a referência direta a posicionamentos seria preferencial no tratamento 

de identidades de fraca consistência doutrinal (Charaudeau e Maingueneau, 2008, p.393), como é o 

caso dos discursos referentes ao Coque na web, onde podemos encontrar até mesmo enunciadores 

com origem no mesmo espaço social assumindo posicionamentos discursivos conflitantes. Para os 

autores, a opção por tratar essas identidades enunciativas como posicionamentos evitaria lidar com 

o caráter “mal definido” de um outro conceito, o de Formação Discursiva56, ao mesmo tempo em 

que  permitiria  fortalecê-lo  como  ferramenta  para  análise  de  discursos  de  posições  políticas  e 

ideológicas mais bem delimitadas. 

No caso do Coque, delineamos três posicionamentos distintos, constituindo um espaço 

discursivo que relaciona identidades enunciativas de caráter não doutrinário, recortadas a partir de 

suas posições ideológicas, funções e estratégias argumentativas. Estas, por sua vez, interagem entre 

si a partir do interdiscurso (atualizada, no caso do Coque, no compartilhamento de temas e figuras), 

mas seu processo de interação é regido pelo que Maingueneau (2008) denomina interincompreensão 

regulada (novamente, no caso do Coque, essa interincompreensão regulada se manifesta na inversão 

de valores e no deslocamento de figuras entre alguns dos temas57). 

Um  primeiro  posicionamento  toma  como  lugar  de  fala  “a  comunidade”  (sem  que 

pertençam,  entretanto,  a  um  mesmo  aparelho  institucional  ou  mesmo  que  sejam  dotadas  das 

mesmas posições ideológicas) e se estrutura a partir de uma função mais expressiva. Sua estratégia 

argumentativa é de caráter individualista, carecendo de um projeto comum apesar da noção de um 

pertencimento  coletivo  ao  Coque,  baseada  no  desejo  de  inclusão/assimilação.  Do  seu  caráter 

expressivo  (e  da  origem individual),  vem certa  predominância  de  material  bruto,  registro  sem 

formatação (edição, marcação) para a adequação a um gênero audiovisual. 

O segundo posicionamento surge a partir da “Rede Coque Vive” (valendo-se de seu 

caráter  aglutinador  de  campos  sociais  distintos,  como  a  universidade,  a  comunidade  e  os 

movimentos sociais, como argumento de legitimidade) e baseada na mobilização de temas de ordem 

56 Segundo Charaudeau e Maingueneau (2008:242), o termo diz respeito a “todo o conjunto de enunciados sócio-
historicamente circunscrito que pode relacionar-se a uma identidade enunciativa”. Entretanto, segundo os autores, 
percebe-se um certo desuso dessa noção após seu uso indiscriminado nos anos 1980, de modo que hoje “tende-se a 
empregá-la, sobretudo, para os posicionamentos de ordem ideológica; também se fala mais facilmente de “formação 
discursiva” para discursos políticos ou religiosos do que para o discurso administrativo ou publicitário”. 

57 P. ex. A figura do marginal hora é mobilizada como símbolo da violência pelo discurso da mídia, hora como símbolo 
do poder pelo discurso da comunidade, de onde podemos inferir que o tema da criminalidade assume um valor 
negativo para o discurso da mídia em que o recorte está inserido, enquanto aparece com valor positivo em parte do 
discurso da comunidade. 
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social, como a luta pela terra ou a discriminação social, no que fica evidente a presença de um 

sentido de coletividade. As produções são mais adequadas às convenções de gêneros, mas não estão 

presas a nenhuma determinação institucional, de modo que podem ser encontradas produções ora 

mais  denotativas (documentários,  reportagens),  ora  mais conotativas  (videoclipes  e até  vinhetas 

experimentais).  De um modo geral  a  produção adota uma estratégia  de argumentação indutiva, 

segundo a qual  os  enunciados acionados (registros  de  memórias  e  acontecimentos  particulares, 

questionamentos sobre a situação da comunidade) constroem o panorama de uma verdade mais 

ampla (de um Coque rico em experiências compartilháveis), composta desses fragmentos (e que se 

contrapõe à verdade homogeneizante construída pela mídia). 

Um terceiro posicionamento pode ser percebido nos enunciados produzidos pela grande 

mídia. Também localizamos, aqui, os discursos produzidos por membros da comunidade ou outros 

enunciadores ligados em especial  à  Orquestra Criança Cidadã,  vinculada ao Pólo Jurídico e ao 

empresariado local58. Estes discursos, embora não sejam oriundos diretamente das mídias, parecem 

pautados por  ela  e  por  sua abordagem. Os posicionamentos  dessa ordem demonstram ser mais 

homogêneos que os demais e a produção adota uma estratégia argumentativa baseada numa lógica 

abdutiva,  segundo  a  qual  a  apresentação  de  casos  particulares  (os  crimes  e  ações  violentas 

registrados na comunidade) confirma uma verdade geral (a de um Coque violento como um todo) 

não necessariamente enunciada.  Observa-se,  aqui,  a intenção de se produzir  um certo efeito  de 

objetividade, graças ao predomínio da função denotativa e da opção pelos gêneros jornalísticos. 

Uma vez delineadas cada um desses posicionamentos passaremos a observar as suas 

presenças e interações na rede a partir do Orkut e do YouTube. Identificaremos de que maneira o 

tratamento  semântico59 dado aos  temas comuns a  cada posição  ideológica permite  a  circulação 

desses enunciados entre os posicionamentos, se esta se dá livre dos enquadramentos preferenciais 

de cada posicionamento ou apenas através da “tradução” dos enunciados de cada uma das posições 

ideológicas  no  “registro  negativo  do  seu  próprio  sistema”,  que  Maingueneau  (2008,  p.  100) 

denomina como estratégia da polêmica60. 

Num primeiro  momento,  a observação da  dinâmica  de  uso  do Orkut  por  parte  dos 

58  Idealizada em 2005 pelo Juiz João José Rocha Targino, a orquestra criança cidadã tem como parceiros, entre outros, 
o Exército Brasileiro, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), a Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), a Celpe, Fundación Meridional, Grupo Gerdau, Banco BGN, Pamesa, Shineray Motos, Instituto de co-
responsabilidade pela Educação, Construtura Queiroz Galvão e Unimed Recife. Seu custo de manutenção anual é de 
R$1. 440. 177,30 (fonte: http://www. orquestracriancacidada. org. br/occ/?p=479)

59Segundo Maingueneau (2008:1 p. 82) mais importante que os temas em sí é modo como são tratados, que permite  
reivindicar ou ou rejeitar determinados semas a partir de cada uma dessas posições discursiva, observando o que é  
específico (temas específicos) de cada formação e o que é imposto (temas impostos). 
60 Maingueneau trata a polêmica como “uma espécie de homeopatia pervertida”, onde o Outro é introduzido no 

discurso “para melhor afastar sua ameaça, mas esse Outro só entra anulado enquanto tal, simulacro. ” 
(Maingueneau, 2008[1] :108)
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moradores do Coque permite comprovar as lacunas de acesso e circulação dos conteúdos a que já 

nos  referimos  anteriormente.  A opção  por  remeter  ao  Orkut  na  investigação da  circulação dos 

conteúdos,  se  justifica  pela  presença  quase  que  exclusiva  dos  enunciados  referentes  ao 

posicionamento da comunidade, enquanto que a presença das demais identidades enunciativas pode 

ser percebida a partir  do modo como essas identidades são retomadas interdiscursivamente nos 

enunciados da comunidade. 

Por outro lado, no YouTube podemos perceber de modo concreto as presenças dos três 

posicionamentos; e a partir dos enunciados postos em circulação por cada um, podemos observar os 

tratamentos dedicados aos temas compartilhados, seu processo de afirmação ou rejeição e quais os 

temas específicos de cada identidade enunciativa.  A partir  das observações da circulação e das 

continuidades  temáticas,  poderemos,  então,  passar  à  discussão  do  papel  do  CoqueVive  na 

implementação de uma dinâmica de ocupação da web pelo Coque. 

4.3.  O Coque no Orkut: a ilusão do volume

A lógica de classificação no Orkut parece dar prioridade às relações de proximidades 

possíveis a partir do modelo de Redes do tipo “mundo pequeno”61 (Cf. Recuero, 2009), que filtra os 

resultados retornados a partir dos mecanismos de busca (cf. Item 4. 1. 1) relacionando-os com um 

“ponto central”, como um perfil de usuário, hierarquizando os resultados encontrados a partir da 

densidade de interrelações possíveis entre estes e ponto central. Ao mesmo tempo, o universo de 

significações possíveis para o termo “Coque” (cf.  item 4. 1) é reduzido como consequência da 

interação dos esquemas de prioridades dos filtros da busca com a presença massiva de brasileiros no 

Orkut62, apresentando, por exemplo, uma menor variação dos sentidos de “Coque” em função do 

contexto cultural – o que implica a ausência das celebridades latinas de nome “Coque” (mas o efeito 

de agendamento midiático ainda é bastante perceptível, como veremos adiante). Dessa maneira, o 

universo de significados para “Coque” no Orkut aparece reduzido: os sentidos possíveis retornados 

61 A rede de “mundo pequeno” toma esse nome a partir do artigo “the Small world problem”, escrito pelo psicologista 
social Stanley Milgram em 1967 dando continuidade a investigações deixadas em aberto pelos trabalhos de Ithiel de 
Sola Pool. Nesse artigo, Milgran, buscando examinar o tamanho médio dos caminhos nas redes sociais, aponta 3 
graus de distanciamento entre residentes de uma cidade americana, de modo que quaisquer dois indivíduos poderiam 
se contatar através de uma cadeia de “amigos de amigos” de até 5 indivíduos. A popularização da ideia acabou por 
fundi-la com uma outra, a dos “seis graus de separação” entre indivíduos, originalmente proposta numa peça 
homônima de autoria do escritor húngaro Frigyes Karinthy, que partia de uma premissa de caráter mais 
existencialista e alegava que todas as pessoas do mundo estão conectadas a todas as outras por uma cadeia de até 6 
conhecidos. 

62 O Brasil encontra-se “ilhado” no orkut com uma quantidade de usuários três vezes maior que o número de usuários 
do Facebook, a rede social dominante em 115 dos 132 países do “mapa mundi das redes sociais”, os demais 17 
países mapeados onde o Facebook não é dominante encontram-se isolados por questões de idioma, como a China ou 
a Russia, ou políticas, Como o Irã. (disponível em http://www. vincos. it/world-map-of-social-networks/) 
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são o do penteado, o minério de carvão, o do apelido/nome de família, ou a comunidade do Coque 

em Recife. 

Após uma busca genérica nas primeiras cinco páginas  de resultados,  do total  de 60 

retornos, 33  faziam referência  ao  “Coque-recife”63.  Destes,  17  perfis  de  usuários  apresentavam 

“Recife, Brasil” (inclusive um deles apontando para “Recife Coque, Brasil”) como localidade. Um 

outro  perfil  não  apontava  “Recife”  como localidade,  mas  apontava  “Realeza64,  Brasil”  fazendo 

referência à uma das regiões que compõem a comunidade do Coque (ou o “Bairro duh Coque” , 

como constava ainda em um outro perfil retornado).  Outros dois perfis apontavam “Coque tipo 

Afeganistão terra do nunca, Brasil” e “(Coque) disposição, Brasil”. 

Por fim,  outros 10 apontavam apenas  “Brasil” como localidade – ainda que fossem 

facilmente identificáveis como referentes ao Coque-Recife por se tratarem em sua maioria de perfis 

dedicados  a  grupos,  localidades,  ou  atividades  geograficamente  referenciadas  (caso  dos  perfis 

“Coque Babados Fatais”, e “RDZ rua da zuada que domina o coque porra”). O perfil  da Rede 

Coque Vive, que poderia constar como um dos perfis de grupos ou atividades relacionadas, não 

aparece entre estes 60 primeiros resultados por não possuir quaisquer informações além do nome da 

Rede:  não  há  amigos  adicionados,  comunidades  em  que  participa,  mensagens,  fotografias  ou 

mesmo uma descrição. De fato, o perfil está tão próximo do estado inicial em que são criados os 

perfis do Orkut que no campo “localização” consta EUA, a localização padrão das contas do Orkut. 

Por  outro  lado,  a  única  comunidade  retornada  na  busca  geral  era  referente  à  comunidade  da 

Biblioteca Popular do Coque, ação associada à Rede, e inativa (a comunidade) desde março de 

2008. 

Das  entradas  restantes,  não  relacionadas  ao  “Coque-Recife”,  uma  pertencia  a  uma 

fazenda de nome Coque, em Quixeramobim, e uma outra a uma “agência de modelos” especializada 

na criação de roupas e acessórios para o jogo “The Sims 3” (agência Lacoste Le Coque). As demais  

eram atribuídas a indivíduos de sobrenome Coque, e sua ocorrência se dá a partir da 11ª posição e  

se intensifica por volta da 30ª posição. 

A busca  padrão  do Orkut  apresenta  a  opção “tudo” como inicial,  e  a  partir  daí  os 

refinamentos possíveis são a busca por usuários, comunidades, ou tópicos, que também podem ser 

ainda mais refinadas se operarmos a seleção por localidade (todas, meu país, outros países), ou 

idioma  (meu  idioma,  todos),  possibilitando  ampliar  a  quantidade  de  retornos  positivos  para  o 

63 Vale atentar novamente para o processo de busca tomar como partido a organização de redes de “mundo pequeno”, 
favorecendo assim os nós mais próximos ao perfil utilizado para a busca. 

64 Apesar de existir uma cidade chamada Realeza no Paraná, o perfil em questão possuía comunidades relacionadas a 
Recife e pernambuco, como “Funk de Pernambuco”, “DJ Kebinho Abalando o Recife”, e inclusive algumas 
comunidades referentes ao coque que entraram na nossa busca por comunidades (adiante) como “Fofocas do Coque 
'Revolução'”. 
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“Coque-Recife”.  Entretanto,  como veremos,  o volume de retornos  acaba não correspondendo à 

expectativa de um uso com alguma regularidade ou, tampouco, com uma circulação dos conteúdos. 

4.3.1. Perfis de usuário: uso esporádico e imediatista

Dada  a  quantidade  de  usuários  brasileiros  no  Orkut,  não  é  de  surpreender  que  as 

primeiras 5 páginas de retornos da busca por “Coque” na categoria  outros países  não apresente 

qualquer  resultado  estrangeiro,  ou  sequer  em  outro  idioma  que  não  o  português.  Apesar  das 

variações  de  localidade,  a  proporção  de  perfis  de  usuários  verdadeiramente  estrangeiros  (com 

localidade declarada e escritos em outro idioma) é insignificante (5 perfis contabilizados ao longo 

de todas as modalidades de busca por usuários). Em todas as buscas por usuários, 30% dos 240 

perfis retornados faziam menção de alguma forma à comunidade do Coque em Recife. 

Dos  perfis  relacionados  ao  Coque-Recife,  a  grande  maioria  (32%)  apontava  como 

origem “Recife, Brasil”, mas outros 10% apontavam os EUA, havendo ainda referências curiosas a 

outras  localidades,  como Afeganistão  (referência  do perfil  “Mc Catita  do  Coque Prostituto”)  e 

Emirados  Árabes  (“Mc  Netinho  do  Coque”),  ambos  países  que  vez  por  outra  figuram  nos 

noticiários televisivos em função de conflitos sangrentos ou de casos de violações de liberdades 

individuais, ou ainda à África do Sul ( perfis “Fofocas do Coque dia dos namorados”, e “sou o 

bolado do Coque”), que alia ao fato de ter sediado os jogos da Copa do Mundo de futebol em 2010 

uma  representação  midiática  de  profundo  subdesenvolvimento.  De  modo  similar  é  possível 

especular que a referência às Bahamas (perfil “Reizinho do Coque”), e Bolívia (perfil “Menino 

rebelde do Coque) sugerem também, de modo até mais explícito, a influência simbólica da mídia. 

O usuário dentro do Recorte Coque-Recife com período de atividade mais antigo é de 

26/08/07 (14 destes resultados não puderam ter sua última atividade determinada, provavelmente 

datando de mais  de dois anos  atrás),  com pelo menos um quarto dos  perfis  desse recorte  sem 

quaisquer tipos de atualizações há pelo menos um ano, e nove sem atualizações nos últimos 6 meses 

(Gráfico 2 – Último acesso ao Orkut por usuário) . Apenas 18% dos perfis referentes ao Coque-

Recife estiveram ativos no último mês ([dezembro/2010] se ampliarmos a faixa de atividade para os 

últimos 6 meses esse percentual aumenta para 35%) , o que coincide com uma situação de uso 

marcada por um acesso mais esparso, e que se reflete também numa incidência menor de perfis 

abandonados (15%). Nos perfis não relacionados ao Coque-Recife, 30% dos perfis estiveram ativos 

no último mês (aumentando para 40% se considerarmos os últimos 6 meses), enquanto 40% desses 

perfis  encontram-se  inativos,  o  que  nos  aponta  para  uma  relação  de  uso  mais  intenso  ou  de 
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abandono65

No que diz respeito aos usos, a presença de “frases do perfil66” emerge como uma das 

opções mais utilizadas nas novas versões do Orkut. As frases de perfil permitem um processo de 

atualização de status rápido que é repassado em tempo real à pagina inicial de todos os membros da 

rede de amigos, a exemplo de outros dispositivos de redes sociais como o Twitter e o Facebook. 

Comparativamente, o uso das frases de perfil aparece como uma ferramenta de comunicação mais 

utilizada  que  a  descrição  do  próprio  perfil  (que  tem um caráter  mais  estático):  a  presença  de 

descrições é verificada em 30% dos perfis relacionados ao “Coque-Recife”, enquanto que o uso de 

frases de perfil se verifica em 38% dos perfis. Ainda que a diferença não seja gritante, já dá a 

perceber uma certa preferência pelos processos de enunciação mais dinâmicos e visíveis. 

Por outro lado, nos perfis não relacionados ao Coque-Recife, a presença de descrição foi 

65 No caso dos perfis fora do recorte referente ao Coque-Recife, muitos dos perfis encontrados como inativos não 
possuíam quaisquer informações além dos dados essenciais para a criação da conta, nem apresentaram sequer 
fotografias de usuários – o primeiro passo da customização do perfil – dando a entender que se tratavam de casos de 
perfis abandonados. 

66 Esta opção só foi implementada nos redesigns mais recentes do orkut, que ocorreram por volta de 2009, e em inglês 
é chamada de “headline”, mas a versão em português optou por não utilizar a tradução mais literal para “manchete” 
ou “chamada”. 
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verificada em 65% dos perfis, ao passo que as frases de perfil foram encontradas em 60% desses 

perfis. Essa pequena inversão aponta para uma customização maior e mais detalhada do perfil da 

parte destes usuários com relação de uso mais intensa. 

A participação em comunidades também apresenta uma dinâmica interessante quando 

comparamos as quantidades de comunidades a que os perfis de usuários do recorte “Coque-Recife” 

estão associados em relação à quantidade de comunidades a que os demais perfis estão associados. 

Uma quantidade expressiva (45%) dos usuários relacionados ao Coque-Recife não está associada a 

nenhuma comunidade, enquanto apenas 17% dos demais usuários não estão associados a nenhuma 

comunidade e outros 20% estão associados a algo entre 50 e 100 comunidades. O que nos indica 

uma preferência por estabelecer relações mais “diretas” entre os perfis (possivelmente através de 

recados e mensagens de perfil para perfil), favorecendo uma comunicação restrita a indivíduos de 

um  mesmo  grupo  social,  e  um  desinteresse  na  construção  de  conhecimento  compartilhável  e 

armazenável, nos moldes de uma “inteligência coletiva” – a função mais comumente associada às 

comunidades. 

A partir  desses resultados,  podemos sugerir  que as comunidades  adquiriram para os 

usuários do Orkut a partir do uso uma ênfase em seu aspecto simbólico de partilha de valores: 

menos que grupos de relacionamento e produção de bens coletivos, a adição de uma comunidade 

passa a representar mais uma declaração de ideais que uma disposição à participação de fato (como 

o seria nas comunidades online mais “tradicionais”), funcionando como uma espécie de emblema67 

dos gostos e das preferências de cada usuário. 

Dessa maneira, pode-se argumentar que a não participação em comunidades por grande 

parte dos usuários do Coque-Recife deve-se a uma preferência por outras formas de enunciação 

dentro da plataforma (como, por exemplo, o uso das “frases de perfil”), mais adequadas a uma 

participação esporádica, numa busca por se fazer mais presente e visível nos momentos em que se 

está  de  fato  utilizando  a  plataforma.  Do  outro  lado,  a  adição  de  mais  comunidades  por  parte 

daqueles  que  possuem  uma  situação  de  uso  mais  intensa  aponta  para  essa  apropriação  mais 

“ilustrativa”  das  comunidades,  como  uma  espécie  de  adorno  que  complementa  o  processo  de 

detalhamento do perfil iniciado pela descrição e que pode ser complementado por uma atividade 

cotidiana. 

67 Recentemente, após o seu redesign, o Orkut incorporou a aplicação de “emblemas” (“badges”), ao estilo dos 
escoteiros, descritos pelo site como “uma outra maneira de se expressar no Orkut, com diferentes séries de 
emblemas para usuários que interagem com o Orkut de maneiras diferentes”. Alguns exemplos de emblemas são o 
“usuário antigo”, para aqueles que estão no Orkut há muito tempo (5 anos ou mais), ou “promoter”, para aqueles que 
criaram promoções populares. - fonte: http://en. blog. orkut. com/2010/11/badges-on-orkut-can-you-collect-them. 
html
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4.3.2. Comunidades sobre o Coque no Orkut: inatividade e baixa adesão

Das 84 comunidades resultantes de todas as buscas por “Coque”, 60 faziam menção ao 

Coque-Recife.  As  demais  se  referiam  em  sua  maioria,  ao  penteado  (11,  sendo  que  4  dessas 

especificamente ao uso do coque para a prática de ballet), merecendo destaque ainda uma pequena 

quantidade relacionada a indivíduos (5) e três comunidades que aparecem como resultado por erros 

de  digitação68  (Gráfico  3   -  distribuição  de  comunidades  por  tema).  Quase  a  totalidade  delas 

(inclusive  aquelas  resultantes  do  filtro  de  “outros  países”  e  “todos  os  idiomas”)  é  de  origem 

brasileira ou tem o português como idioma, com exceção de “Le amo a Coque Coque”, que indica 

ser paraguaia e tem descrição e postagens em espanhol. 

A maior  parte  das comunidades,  25,  estava agrupada sob uma categoria genérica (a 

categoria “outros”), enquanto as restantes se distribuíam principalmente entre as categorias “cidade 

e vizinhanças” (12, sendo apenas uma não relacionada ao Coque-Recife) e “moda & beleza” (12, 

com  apenas  uma  relacionada  ao  Coque-Recife)69.  Outas  categorias,  como  “indivíduos”  (8 

comunidades, sendo 5 referentes ao Coque-Recife), e “música” (3 comunidades, 2 referentes ao 

Coque-Recife),  merecem atenção,  a  primeira  por  ter  apenas  uma comunidade  dedicada  a  uma 

celebridade (intitulada “galeguinho do Coque”), enquanto as demais se dividem igualmente entre 

homenagens a personagens locais (caso de “O Reury do Coque era guerreiro”) ou fofocas (caso da 

comunidade “babados do Coque”), e a segunda por ser inteiramente constituída de comunidades 

destinadas à troca de arquivos de música dos Djs locais.

68 As comunidades “Coque Uma” (Qualquer uma), “Coque Next Gen. ” (que aponta para um site chamado “Choque 
next gen. ”), e “Eu adoro meu Coque®” (que se refere aos cães da raça Cocker Spain). 

69 Trata-se de comunidade “Amara do Coque *_*” , referente ao vídeo de mesmo nome disponível no YouTube. A 
comunidade não possui nenhum link para o vídeo, e apenas um tópico intitulado “adorooooooo” com 4 respostas (a 
última delas em 11/12/09), solicitando a produção de um novo vídeo. 
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Vale destacar ainda a existência de duas comunidades cujos nomes são inspirados em programas 
da televisão. Uma delas, a comunidade “100% Coque um novo olhar” (27 membros), traz no título 
uma alusão à série especial “Coque: um novo olhar”, exibida pela TV Jornal em junho de 2007. A 
outra, “Broca pesada do Coque” (39 membros), traz a foto do apresentador Joslei Cardinot no set do 
programa “Bronca pesada” e dá a entender que trataria das fofocas da comunidade70. Em nenhuma 
das duas há quaisquer tópicos. Também entre as comunidades, a ausência da Rede Coque Vive do 
Orkut  repercute  de  modo  a  mantê-la  fora  dos  principais  resultados  das  buscas.  A comunidade 
“Coque Vive” não figura entre os retornos apresentados por conter apenas três membros e nenhuma 
postagem, apesar de ter sido criada em janeiro de 2010.

Ainda que a existência de comunidades dedicadas ao cotidiano da comunidade, figuras 

de destaque no bairro, e compartilhamento de conteúdos, sejam representativas de uma intenção de 

produção de discursos alternativos, essas comunidades acabam por não realizar seu potencial. As 

restrições à instalação de novos acontecimentos discursivos nesse caso se fazem perceber por um 

lado como irregularidade de acesso e, por outro, como baixa adesão às comunidades da parte dos 

moradores do Coque-Recife. Para o recorte “Coque-Recife” o que se apresenta é um grande número 

de comunidades com pequena quantidade de membros (77% tem até 50 membros, enquanto 2% tem 

mais  de  500  membros).  Destas  comunidades,  metade  não  pôde  ter  seu  tempo  de  atividades 

determinado (estando possivelmente inativas a mais de 3 anos), outros 13% não possuíam quaisquer 

atividades há 3 anos, e aproximadamente 25% das comunidades tiveram movimentação entre 6 e 24 

meses atrás, o que nos remete novamente à função “ilustrativa” que esvazia as comunidades de seu 

potencial para fazer circular os discursos. 

70 Em sua descrição pode-se ler “Semanalmente Serão Apagados Os Tópicos, Para que O Povo Tenha Um Pouco De  
Privacidade. Afinal, Ninguém Merece Ficar Falado Pro Resto Da Vida!!!!! (…) O Coque tem muita Broca(. . . )”
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Confirmando o que já vinha sendo apontado nas buscas por comunidades, a busca mais 

específica  por  tópicos  que  remetam a  “Coque”  acaba  por  privilegiar  os  resultados  envolvendo 

penteados. Partindo dos filtros mais gerais (todas as localidades e todos os idiomas), apenas 28% 

dos tópicos resultantes se referiam de fato ao “Coque-Recife” – enquanto que os tópicos referentes 

a penteados representam 53%. Também como já havia sido sinalizado na busca por comunidades, a 

maior parte dos tópicos resultantes dessa busca encontra-se inativo (70% encontra-se inativo há 

pelo menos 3 anos), e apenas um tópico (“Coque”, na comunidade “eu amo meu namorado”) esteve 

ativo no último mês, enquanto que o último tópico relacionado ao “Coque-Recife” (“Marina Silva 

visita favela do Coque e se emociona”, na comunidade “Pr. Ailton josé Alves”) esteve ativo há pelo 

menos 6 meses e deve-se à visita de uma das candidata à presidência da república nas eleições de  

201071. 

Ainda  com  relação  aos  tópicos  referentes  ao  “Coque-Recife”,  apenas  4  estavam 

localizados em comunidades  com mais  de  1000 membros (todas  abordando o Coque de modo 

tangencial72),  o restante não alcançando 300 membros e com poucas respostas para cada tópico 

( apenas 4 tópicos retornados apresentavam mais de dez respostas). Dos quatro tópicos com mais de 

71  trata-se da colagem de uma nota extraída do site da candidata seguida de 2 comentários declarando a intenção de 
voto por motivos religiosos. A comunidade em questão é dedicada ao Pastor Ailton, presidente da Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus e da Convenção das Assembleias de Deus em Pernambuco (Conadepe), órgão máximo do 
colegiado de pastores da congregação. 

72 Eram referentes ao Pr. José ailton, Chico Science e Nação Zumbi, ou ao funk de Pernambuco. 
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10 respostas, dois ofertavam arquivos para download73, um era uma compilação de frases “para 

reflexão”74 e um último desenvolvia-se a partir de uma “polêmica”75 envolvendo a passagem de uma 

banda pelo “Cinzas do rock”, o show organizado anualmente pela comunidade do Coque na quarta-

feira de cinzas. 

O levantamento sobre a quantidade de tópicos e a quantidade de respostas aos tópicos 

confirma a subutilização que a quantidade de usuários já indicava e aponta mais uma vez para o 

papel secundário das comunidades no esquema de comunicação dentro do Orkut. Apesar do esforço 

em  se  constituir  como  espaços  para  a  troca,  inclusive  de  produções  autônomas  (basicamente 

músicas) de indivíduos da comunidade, e do investimento em enfoques distintos (elegendo como 

temas a própria comunidade e seu cotidiano, seus personagens e fofocas, sua produção cultural – 

em especial a figura do Mc), as comunidades referentes ao “Coque-Recife” não dão conta de seu 

potencial:  apresentam em geral  poucos  tópicos,  pouca  participação  (incluindo  diversos  tópicos 

constituídos apenas pela mensagem de abertura),  e não conseguem de fato fazer circular novos 

discursos sobre a comunidade. 

Podemos afirmar que elas são mal sucedidas até mesmo no que diz respeito a romper 

com a agenda da grande mídia, pois ainda que mudem o enfoque e valores, passando a tratar do 

interior da comunidade e atribuindo valores positivos a temas negativizados pela mídia (caso do 

tratamento  da  criminalidade),  no  fundo  os  temas  apresentados  ainda  são  os  da  violência 

(figurativizados  pelos  diferentes  “bondes”,  ou  facções  de  torcidas  organizadas,  “galeras”, 

“comandos”,  e  suas  disputas  por  “moral”/poder),  da  erotização  (as  “gatas”,  os  “babados”,  as 

“patricinhas”, disputando o título de “mais cobiçada” da comunidade), e da cultura da celebridade 

(os Mcs e sua busca por prestígio). 

4.4.  O Coque no YouTube: ocultado pelos critérios de relevância. 

A busca pelo termo Coque no YouTube resultou num total de 3,860 vídeos em 25 de 

Agosto de 2010. Destes, o YouTube nos permite acessar até 1000 vídeos, num total de 50 páginas, 

73 O tópico “Músicas do bonde da OPB Maluco”, com 13 posts contendo links para download de músicas, e o tópico 
“Fotos do bonde” com 12 posts de links para download de fotos, ambos na comunidade Bonde da OPB e PDP 
Coque e com todas as postagens creditadas ao mesmo perfil. 

74 A comunidade Last. fm apresenta um tópico chamado “quotes para reflexão”, onde, dentre outras 169 “quotes”, 
podemos encontrar a letra da música “Banditismo por uma questão de classes” de Chico Science & Nação Zumbi – 
a letra cita em um de seus versos o Galeguinho do Coque. 

75 O tópico se desenvolve a partir da confirmação do show e, após uma insinuação humorística de que a comunidade é 
violenta ( “Vou pedir a Deus que protejam vocês lá. Mas façam a parte de vocês. Não vacilem. . . O. o”) seguem-se 
uma série de comentários que tentam amenizar o preconceito ao mesmo tempo que mantém o teor humorístico (“É 
um bairro como outro qualquer XD E, como disse. . . já tocamos em São Lourenço. . . então. . . Vamos nos sentir em 
ksa. . . ” )
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os demais são suprimidos por conterem “resultados similares”. Por padrão, a listagem desses vídeos 

é orientada de modo a exibir vídeos de todos os tipos (independente se estão situados nos canais, 

listas de reprodução ou afins), distribuídos segundo o critério de relevância criado pelo algoritmo de 

busca da Google, sem distinção da data de upload (se foram depositados no mesmo dia, na mesma 

semana ou no mesmo mês), independentes também de categorias (música, entretenimento, tutoriais, 

estilo) ou duração (curto – com até 4 minutos, ou longos – com mais de 20 minutos). A exibição 

padrão  ainda  ordena  os  vídeos  sem  levar  em  consideração  os  implementos  possíveis  (Closed 

Caption, Alta definição, parcerias, aluguel ou e-mail). Entretanto, todas essas opções de filtragem da 

busca estão facilmente acessíveis num menu de busca personalizada, nativo da página de buscas. É 

nos  retornos  das  buscas  por  “Coque” no Youtube que  podemos  ver  uma maior  diversidade  de 

sentidos (cf. Item 4. 1), pois o sistema de buscas do Youtube não aplica o sistema posterior de 

filtragens e hierarquização operado pelo Orkut (com sua rede de “mundo pequeno”) e tampouco a 

presença  de  brasileiros  chega  a  ser  tão  massiva  a  ponto  de  delinear  alguma  tendência  na 

apresentação dos conteúdos. 

Na distribuição geral (gráfico 5), do total de 1,000 entradas acessíveis, 40% referem-se 

a vídeos de celebridades (como o cantor Coque Malla, o apresentador Coque Muñiz, ou o cantor 

nigeriano Olivier de Coque) e outros 20% se referem a anônimos (de onde inferimos pelo contexto, 

que Coque ora se trata de um nome de família, ora de um apelido incorporado) Ainda 10% dos 

resultados referem-se a vídeos de caráter “técnico” (sejam tutoriais, vídeos descritivos do processo 

de construção de equipamentos  náuticos,  ou customização de capas  protetoras  de aparelhos  de 

telefonia móvel), outros 10% dão instruções de natureza estética (tratam do processo de construção 

de penteados), e 10% também é o percentual total de vídeos que tratam de eventos esportivos (estes  

ocorridos no estádio D'Coque em Luxemburgo ou que tiveram desfechos violentos, como colisões 

de veículos). 

Os combustíveis (seja na forma de vídeos descritivos dos processos de queimada e/ou 

obtenção do Coque mineral, seja na forma de vídeos de denúncia ou protesto contra a poluição 

causada por esses processos) respondem por 3% das entradas e a culinária (receitas caseiras, ou 

trechos de programas de culinária) responde por 2% das entradas. A comunidade do Coque, em 

Recife, responde por um percentual bastante significativo de 5% do total de vídeos acessíveis76. 

Mas, como veremos, a quantidade de vídeos disponíveis não significa necessariamente que estes 

serão vistos, ou mesmo que são considerados relevantes para a impressão, dentro da totalidade dos 

vídeos disponíveis, de uma presença mais significativa da comunidade recifense junto ao termo 

76 Ao todo forma reunidos 103 vídeos, mas apenas uma parte deles foi encontrada diretamente pelo mecanismo de busca. Outros , 
como veremos a seguir, surgiram no momento de uma nova busca, dessa vez a partir das tags fornecidas pelos usuários no 
momento do upload. 
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“Coque”. 

Devido  ao  fato  dessa  categorização  secundarizar  todos  os  demais  critérios  de 

agrupamento, temos, ainda na primeira página, lado a lado vídeos do cantor Coque Malla, com 4 

meses desde seu upload e 175,000 visualizações,  e um filme sobre conchas,  com apenas 2,000 

visualizações nos dois anos desde seu upload. O YouTube apresenta ainda um serviço de destaques 

que “recomenda” vídeos relacionados a cada busca realizada. No contexto dessa busca, os vídeos de 

destaque são “Aprenda a fazer o coque banana” ( 21,748 visualizações, 1 ano de existência), e 

“Coque complete NDS nintendo DS lite” (1,888 visualizações, 11 meses de existência), para os 

quais  não  temos  informação  sobre  os  motivos  do  destaque  –  ficamos  sem  saber  se  são 

representativos de um gosto geral já estabelecido ou de um uma tendência de ascendência recente 

nos critérios de relevância, por exemplo77. 

Assumindo  que  nenhum  indivíduo  desprovido  de  uma  motivação  muito  específica 

(como a de realizar uma investigação) se disporia a rastrear os resultados existentes ao longo de 

cinquenta páginas de entradas, e levando em consideração a noção corrente de que o máximo de 

disposição  de  um  usuário  da  internet  o  permitiria  buscar  por  resultados  relevantes  para  suas 

pesquisas apenas até as quatro ou cinco primeiras páginas de resultados, optamos por fazer uma 

nova  classificação  dos  resultados  sorteados  segundo  o  critério  da  relevância.  Dessa  vez  nos 

limitamos a considerar apenas as 10 primeiras páginas. 

Nesse novo recorte (gráfico 6), quando tomamos por base os resultados apresentados 

segundo o critério de relevância, aproximadamente 36% se referem à categoria das “celebridades”, 

77 apenas podemos afirmar que não são vídeos patrocinados pois faz parte da política da google inc. distinguir claramente entre  
resultados de busca “espontâneos” e “patrocinados” (sponsored links)
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outros 22% se enquadram na categoria dos “tutoriais ou vídeos de caráter técnico”, enquanto que 

outros  12% se  referem aos  da  categoria  “anônimos”.  As demais  categorias  presentes,  que  não 

somam sequer 10% cada uma, são “penteado” (7% ), “atividades esportivas e/ou colisões” (8%), e 

“culinária” (5%). O “Coque-Recife” responde por aproximadamente 1% dos resultados, indicando 

que apesar de uma presença significativa no universo de vídeos referentes a “Coque”, a relevância 

desses vídeos é, segundo os critérios do mecanismo de busca, muito baixa. 

Um dos responsáveis por essa presença ainda que mínima, é o vídeo da “biblioteca 

popular do Coque” (com 373 visualizações e hospedado há um ano no YouTube). O outro é o vídeo  

“revelando o Coque” (2,068 visualizações, hospedado no serviço há um ano). Vale salientar que 

ambos não aparecem antes da quinta página de resultados (o “biblioteca Popular do Coque” surge 

na décima sexta posição da quinta página,  enquanto o “revelando o coque” aparece na terceira 

posição da oitava página), o que só agrava o argumento de que a relevância da comunidade do 

Coque para os resultados das buscas por “Coque” no YouTube é mínima. Por outro lado, pode-se 

argumentar que dentro de um repositório tão vasto, estar localizado ainda entre as 10 primeiras 

páginas acaba sendo de fato uma grande conquista. 

Quando organizados segundo o critério de popularidade (most viewed), os critérios de 

relevância  ou  tempo  de  disponibilidade  é  que  assumem  papel  secundário,  e  nesse  caso  nos 

deparamos com vídeos que em 4 meses acumularam mais de 100,000 visualizações (“Coque malla 

– no puedo vivir sem ti”) na mesma primeira página onde outros levaram 2 anos para acumular 

348,000 visualizações (“'Emmenes-Mo' – Charles Aznavour”). Na outra ponta, os vídeos “menos 

assistidos” têm em média 5 mil visualizações acumuladas ao longo de 3 anos (“rocktro [pro race 
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prepa] avec coque R6”) enquanto, outros seguem no que podemos apontar como uma “ascensão 

meteórica” ( “aprenda a fazer o coque trançado das famosas”, com 5959 visualizações em 2 meses).

Nesse novo recorte ordenado por visualizações (gráfico 7), é facilmente justificável que 

a quantidade de vídeos de “celebridades” ultrapasse com folga os demais, com 60% dos resultados, 

enquanto  que  “tutoriais  e  aspectos  técnicos”,  com  12%,  aparecem  na  segunda  posição  dessa 

listagem que funciona informalmente como um “ranking das preferências”. A categoria “penteados” 

aparece logo depois com 9% do total de visualizações, seguida dos vídeos de “anônimos” (8%) e 

das “receitas” (5%). 

É então que surge uma discrepância com a ordem de distribuição dos itens presentes na 

ordenação  anterior:  os  vídeos  que  envolvem  colisões  e  acidentes  adquirem  uma  maior 

expressividade,  somando 3,5% das  entradas  (e  merecendo um destaque,  como uma preferência 

específica dentro da categoria anterior de “esportes”). Novamente, a comunidade do Coque, em 

Recife, responde por 1% dos resultados no critério dos vídeos mais vistos, mas há aqui um “truque” 

(na falta de uma descrição melhor). 

Só pelo seu conteúdo, os vídeos responsáveis pela aparição do Coque na listagem dos 

mais  assistidos  já  nos  levam a  questionar  o  tipo  de  representação  da  comunidade  que  vai  se 

construindo, pior ainda quando descobrimos que o mérito da fama desses vídeos não é de todo 

próprio da comunidade do Coque. Os dois vídeos são “as gatas da Joana Bezerra – Coque , Recife, 

Pernambuco” (com 12,938 visualizações, cujo upload, informa o site, se deu há um ano), e “as gatas 

da joana Bezerra -2ºvídeo” (5,965 visualizações”, também disponibilizado há um ano). O primeiro 

não aparece antes da sexta página de resultados, o segundo aparece na sétima página. Nos parece 

plausível  afirmar  que  o  primeiro  vídeo  exerce  alguma  influência  sobre  a  quantidade  de 



73

visualizações  do  segundo,  por  compartilharem  do  mesmo  nome,  da  mesma  temática,  e,  por 

conseguinte, por estabelecerem entre si uma noção de sequencialidade. 

 Apesar dessa presença da comunidade do Coque entre as 10 primeiras páginas ser fruto 

de um contexto já questionável (o da erotização das meninas da comunidade), há ainda um outro 

elemento que concorre para relativizar essa aparição, trata-se do referido “truque”. O primeiro dos 

vídeos faz uso de um excerto de um outro vídeo disponível no YouTube que já tinha anteriormente 

uma quantidade de visualizações bastante expressiva, no qual uma jovem dança ao som de um funk 

do grupo Furacão2000,  esse mesmo vídeo possui muitas  outras  cópias  que igualmente “pegam 

carona” nessa fama preexistente e modificam a trilha sonora, colocando a jovem “pra dançar” ao 

som de diversas outras músicas superpostas, desde outros funks a música pop latina, constituindo-se 

numa espécie de Meme de internet. 

De fato,  é  extremamente  difícil  rastrear  a  origem desse vídeo,  saber  qual  a  música 

original  que embala  a  dança  da garota  ou saber  sua nacionalidade.  Só é  possível  afirmar  com 

certeza que o vídeo “as gatas da joana bezerra” é uma obra derivada, e deve seu sucesso e sua 

posição na listagem dos vídeos mais vistos da busca pelo “coque” a uma “gata” que não é do Coque 

e nem mesmo da Joana bezerra, de Recife ou de Pernambuco. Ao “herdar” esse prestígio, o vídeo 

das “Gatas da Joana Bezerra” evidencia a baixa relevância do Coque-Recife para os critérios de 

classificação  e  hierarquização  dos  mecanismos  de  busca,  e,  ao  fazê-lo,  ilustra  a  potência  do 

agendamento midiático (e sua lógica espetacular de mercantilização da sexualidade) e a seletividade 

dos mecanismos de restrição à circulação dos discursos. 

4.4.1. A “tag” Coque

Uma outra forma de entrar em contato com os vídeos referentes a “coque”, como essa 

categoria geral que engloba vídeos de engenharia, culinária, esportes e/ou celebridades do mundo 

pop latino-americano e africano é através da “tag” “coque”. O YouTube não dispõe de um sistema 

inicial de busca por tags. Estas são acessíveis apenas a partir do ambiente interno de exibição de um 

dos vídeos, estando localizada no corpo da descrição do mesmo. Portanto, é só a partir de um outro 

vídeo que contenha a tag “Coque” que é possível acessar os demais vídeos tageados, uma busca por 

similares necessariamente, e já com um ponto de partida predeterminado. 

No momento do  upload de um vídeo, o usuário pode determinar o título, acrescentar 

uma descrição,  e/ou  adicionar tags  ao vídeo,  pode também definir  os  critérios  de  visibilidade, 

determinando se ele estará visível a quaisquer usuários do YouTube (caso em que o vídeo será 

listado nos resultados de busca), disponível apenas àqueles usuários que possuírem o link especifico 
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para esse vídeo (dessa forma, estará  oculto das  buscas por  palavras-chave ou mesmo por tags  

relacionadas), ou disponível apenas para usuários predeterminados. 

A adição de tags, ainda que uma opção padrão no momento do upload, é pouco utilizada 

e  menos  ainda  são  aqueles  que  as  utilizam  de  modo  estratégico.  O  uso  de tags  em  outros 

mecanismos de rede social potencializa as relações dos conteúdos entre si num modo “orgânico”, 

orientado  pelo  tipo  de  associação  que  os  usuários  costumam fazer  entre  conteúdo,  em vez  da 

organização  hierarquizada  e  predeterminada  vinda  dos  gerenciadores  do  serviço  (modelo 

taxionômico), temos uma estruturação fluida, baseada nos acréscimos e nas relações criadas pelos 

indivíduos (“Folksonomia”). Via de regra, o uso de tags por usuários indica uma maior competência 

no uso das ferramentas ofertadas pelos serviços de redes sociais. 

No Caso dos vídeos resultantes da busca pelo termo “Coque”, o que poderia parecer 

uma operação trivial num primeiro momento, empreender nova busca, substituindo agora a palavra-

chave  “Coque”  pela  “tag”  “Coque”,  se  mostra  um bom exemplo  das  diferenças  do  modo  de 

associação  e  raciocínio  envolvidos.  Ao  proceder  com  a  nova  busca,  temos  uma  variação 

significativa do quantitativo de resultados, decrescendo dos mais de 3 mil retornos para um pouco 

mais  da  metade,  1580  entradas.  Destas,  a  maior  parte  constitui-se  de  vídeos  já  retornados 

anteriormente, quando realizamos a busca por palavra-chave, mas ainda assim uma nova leva de 

vídeos que não foram encontrados pelo sistema de busca tradicional se apresenta – é o caso de 

vídeos como “E sem saber eu te perdi”, de “adrianordm”, postado em 29 de agosto de 2008, e que 

tem em sua descrição apenas  os dizeres “ARK boys dance”,  que,  à primeira vista,  de maneira 

nenhuma poderiam relacionar  o  conteúdo  à  comunidade  do  Coque.  É  graças  à  adição  da  Tag 

“Coque” que este vídeo se faz presente na listagem. 

De maneira similar, mas menos drástica, é graças ao sistema de tags que vídeos como 

“Pai jurema da Balé”, postado em 12 de outubro de 2009, podem ser encontrados. O vídeo havia 

sido omitido nas buscas anteriores por palavras-chave ordenadas por visualizações e por relevância 

(possivelmente por conter “duplicatas” de algum tipo ou por similaridade com outros resultados), 

ainda  que  em  sua  descrição  possa  ser  lido:  “Depoimentos  de  Pai  Jurema  da  Balé  sobre  as 

comunidades (Favelas) do Coque e Joana Bezerra em Recife - PE - Brasil”. 

Uma vez selecionada a tag, as opções do sistema de busca são idênticas às do sistema de 

busca por palavras-chave, permitindo o ordenamento dos resultados segundo sua relevância, data de 

upload, quantidade de visualizações, cotação, categoria, tempo de duração, acessibilidade etc. Ainda 

que se trate, em sua maioria, dos mesmos vídeos anteriormente apresentados segundo a listagem por 

palavra-chave, as proporções entre as diversas acepções da palavra “Coque” representadas, agora, 

no universo das tags  sofrem alguma variação. Para uma distribuição por “relevância” (gráfico 8), 
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por exemplo, temos, em primeiro lugar, novamente, os vídeos de celebridades, com 40,4% do total, 

seguidos pelos vídeos de anônimos apelidados “Coque” ou oriundos da família Coque, que eleva 

sua participação para a faixa dos 20,8% do total de vídeos; os vídeos técnicos/tutoriais se reduzem 

um pouco e respondem agora por 13,7%, enquanto os acidentes voltam a se destacar e passam a 

somar  outros  5,6%;  esportes  têm  4,4%  do  total  de  resultados,  enquanto  penteados  e  receitas 

respondem,  respectivamente,  por  4,4%  e  3,4%.  Mais  uma  vez,  a  comunidade  do  Coque  tem 

aproximadamente  5%  dos  resultados,  e  mais  uma  vez,  também,  esses  resultados  não  estão 

localizados nas primeiras páginas da lista de resultados. 

As celebridades ocupam também toda a primeira página da ordenação por visualizações, 

com números que variam em torno de um milhão e meio, nos mais vistos, a 87 mil visualizações, 

nos  menos vistos dessa página,  há uma certa  predominância dos vídeos  com o Cantor  “Coque 

Malla”. Retornos com vídeos de “cabelos” e “colisões” começam a aparecer já na segunda página 

(“cabelos”: 50 mil visualizações, “colisões”: 40 mil visualizações ). “Culinária” aparece a partir da 

terceira página, com 25 mil visualizações, enquanto que a comunidade do Coque começa a surgir na 

quarta página, mas, novamente, graças a um “truque”, nesse caso trata-se de um filme de ficção 

intitulado “Guns N' Roses no Brasil”.  O filme acaba sendo ajudado pelo prestígio da banda e ganha 

24.281 visualizações. 

O próximo vídeo a mencionar a comunidade do Coque é o já referido “As gatas da 

Joana Bezerra – Coque,  Recife” com suas 12,938 visualizações (obtidas,  como já  mencionado, 

graças a um recurso de associação similar), na sexta página. É nessa mesma página que surgem os 

primeiros vídeos das categorias de tecnologias e esportes, com média de 12.000 visualizações. Na 

7ª página de resultados temos mais um vídeo “da comunidade do Coque”, trata-se de “E sem saber 
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eu te perdi”, que tematiza de modo “genérico” um romance (sem menção a nomes ou situações 

mais epecíficas) e faz menção ao Coque apenas em suas tags. O vídeo tem 8 mil visualizações. O 

último vídeo da comunidade do Coque a figurar entre as 10 primeiras páginas de resultados (ou 

entre  os  200 mais  vistos)  é  “proteção divina”,  de “adrianordm” (mesmo autor  do vídeo citado 

anterioremente “E sem saber eu te perdi”), um funk com ares gospel que tematiza a segurança. O 

funk tem 4.929 visualizações. Já o projeto Coque Vive não aparece na listagem até a 15ª página de 

resultados, com o vídeo “revelando o Coque” que tem, por ocasião, 2.097 visualizações, sendo o 

mais visualizado de todo o acervo do projeto. 

No caso da ordenação da busca por tags  segundo o critério de relevância, a primeira 

página é dividida de modo mais ou menos homogêneo entre as diversas celebridades (na listagem 

por visualizações, há certa predominância do cantor Coque Malla). Coque Muniz, Oliver de Coque 

e Coque Malla dividem, ainda, espaço com vídeos sobre lições de penteados para se fazer em dois 

minutos.  Aqui,  a  quantidade  de  visualizações  não  é  tão  importante,  e  vídeos  com  180  mil 

visualizações compartilham a mesma página com outros com “apenas” 24 mil visualizações. Na 

página  2,  surgem  os  primeiros  resultados  envolvendo  tecnologia  –  com  tutoriais  sobre  como 

customizar o revestimento do Nintendo DS (1.935 visualizações) – e só então, na terceira página de 

entradas, temos o primeiro vídeo que tematiza a comunidade do Coque: “Biblioteca Popular do 

Coque”. 

Na verdade, essa aparição na terceira página dos resultados representa uma significativa 

evolução na relevância da comunidade se comparada com a aparição do mesmo vídeo apenas na 

quinta  página da busca “normal” (por palavras-chave).  Após “Biblioteca  Popular  do Coque”,  o 

próximo vídeo a representar o “Coque-Recife”, na quarta página, é “Revelando o Coque” (2.097 

visualizações).  Receitas  de  ovos,  colisões  de  carro  e  instruções  para  hackear  o  iphone  vão  se 

inserindo pontualmente à medida que uma infinidade de vídeos dos célebres “Coques” do mundo 

pop vão preenchendo página após página dos resultados “mais relevantes”,  até a 12º página de 

resultados, onde, pela primeira vez, vemos uma menção à orquestra cidadã dos meninos do Coque 

(“Meninos do Coque gravam ao vivo primeiros CD e DVD. Veja ensaio”). 

Daí até a 15ª página de resultados, teremos, ainda, registros de uma tarde familiar da 

periferia  (“A  maior  piscina  do  Coque”)  na  mesma  listagem  que  reportagens  especialmente 

produzidas para o meio digital (“jovem de 15 anos do Coque vai estudar música na Polônia”),  

ambos na 13ª página, e vídeos imbuídos de um profundo senso de comunidade (mutirão de grafite 

rua  Azul/Coque)  ladeados  por  outros  que  usam a  comunidade  como  pretexto  para  exploração 

sexista (o já mencionado “As gatas da Joana Bezerra – Coque, Recife), que vão se mostrando como 

um  dos  mais  “representativos”  da  comunidade  no  YouTube,  se  levarmos  em  consideração 
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simplesmente a sua constante aparição em quaisquer modalidades de busca que empreendemos, 

sempre em posição “destacada” da média dos outros vídeos referentes ao “Coque – Recife”. Os 

demais vídeos referentes à comunidade não aparecem no retorno da busca antes da 300ª entrada, o 

que torna pouco provável que fossem sequer vistos por um observador “curioso”. 

No que  diz  respeito  à  quantidade  de  vídeos  submetidos,  surpreende o  total  de  103 

resultados encontrados, pois sua dispersão num universo de mais de mil vídeos dificulta o encontro 

casual e configura uma construção de valor no modelo da cauda longa, típico da chamada web 2. 

078. Ainda assim, o Coque em Recife está longe de competir com os grandes “hits” que dominam a 

listagem, principalmente porque, apesar de permitir o uso da lógica descentralizada das tags  e a 

apropriação  social  do  espaço,  o  YouTube  ainda  prioriza  uma  lógica  de  distribuição  de  vídeos 

baseada no hit,  no vídeo assistido massivamente.  Já  no que diz  respeito  aos  temas,  não causa 

surpresa  que,  a  exemplo  do  que  já  foi  observado  no  Orkut,  a  agenda  da  mídia  (os  temas  da 

erotização, das celebridades e da violência) predomine entre os vídeos mais assistidos, mesmo que 

estes sejam predominantemente produções originarias da comunidade e sob o tratamento peculiar 

que esta lhes confere. 

4.5. Quem são os usuários?

Um levantamento dos enunciadores responsáveis pelo upload dos 103 vídeos coletados 

como referentes à comunidade do Coque em Recife nos dá como resultado um total de 47 usuários, 

entre  contas  institucionais  (veículos  de  comunicação  ou  representações  de  ONGs)  e  usuários 

domésticos. De modo geral, seus perfis não estão preenchidos suficientemente para que se possa 

saber muito sobre cada enunciador em particular, mas, ainda assim, na maioria dos casos é possível 

saber suas idades, há quanto tempo são cadastrados no serviço, quando se deu seu último acesso 

(que não coincide, necessariamente, com seu último upload, pois o serviço contabiliza quaisquer 

acessos logados) e a quantidade de seguidores que possuem. 

Os usuários  mais  idosos declaram ter por volta  dos 40 anos,  enquanto que os mais 

novos afirmam ter mais de 16, estando a grande maioria na faixa dos 18 – 25 anos. Estes últimos 

são responsáveis, de modo geral, pelos vídeos musicais, em formatos de slideshow e com os nomes 

mais  agressivos  (ex.  “Mcs  Catita  e  K2 –  Se  quer  caô  vai  ter  Caô –  é  nos  porra  é  o  coque”, 

submetido por “CTA178”, 18 anos), enquanto que os usuários mais velhos concentram a maior 

parte  dos uploads  referentes à orquestra  cidadã dos meninos do coque, campanhas  políticas  ou 

movimentos sociais ( ex. “Paulofino”, 43 anos, submeteu o vídeo “Orquestra criança cidadã, Bolero 

78 no modelo da cauda longa o valor maior se dá no acumulo de pequenas entradas menores que, somadas, acabam por prestar certa  
visibilidade àquele que de outra maneira poderia passar por invisível. 
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de Ravel. . . ”). 

Os usuários mais seguidos são figuras públicas ou representantes de organizações de 

mídias  tradicionais,  que  é  o  caso  de  contas  como  “Jc  Online79”  (301  seguidores)  ou  o 

“Pernambucopontocom80”  (1025  seguidores),  a  candidata  “Msilva81”  (697  seguidores)  ou 

“Soparia82” (38 seguidores). Já nesses casos é possível perceber uma certa herança da visibilidade 

dentro dos circuitos das grandes mídias, e ainda mais a hierarquização dessa visibilidade quando se 

é representado numa posição “alternativa”, como é o caso do perfil do apresentador Roger de Renor 

e da candidata do Partido Verde, Marina Silva. 

A conta de usuário não vinculado aos circuitos de visibilidade da grande mídia, nem 

mesmo de modo alternativo, que desponta entre as mais seguidas, não chega a alcançar nem mesmo 

a metade dos seguidores que os perfis mais alternativos listados anteriormente conseguem, e ainda 

assim o faz explorando a erotização de meninas da comunidade. “Gatinhas do Coque dançando o 

créu” e “dança do créu com as gatinhas do Coque” (que possuem o mesmo conteúdo e mudam 

apenas a orientação espacial da câmera: duas meninas em um quarto, usando minissaias, mostram 

suas  habilidades  na dança  do créu83,  renderam 14 seguidores  a  “Paradoxgodo” (nome real  não 

informado) – 23 anos, sendo seu último acesso há dois anos. 

Além da conta de usuário “Paradoxgodo”, outras 7 contas também estão inativas há 

mais de um ano, entre elas a conta “joanabezerrarecife” (Nome verdadeiro desconhecido, 30 anos 

declarados), responsável pelos vídeos “As gatas da joana bezerra – Coque, Recife, Pernambuco” e 

“As gatas da joana bezerra – 2º vídeo”, ambos adicionados há mais de um ano e únicos uploads da 

conta, que presumivelmente foi criada apenas para o upload desses vídeos. Existem, ainda, outras 

contas abandonadas que nos permitem inferir que foram criadas com o propósito de subir um vídeo 

específico, é o caso de “Adusesps” (responsável por “escola popular de direito constitucional”), 

com apenas um vídeo adicionado e um ano desde a última visitação, ou “pai jurema” (responsável 

por “Pai Jurema da Balé”, partes 1, 2 e 3), com três submissões (um vídeo em três partes) e inativo 

há 10 meses. 

79 Canal de vídeos do JC OnLine - Portal do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Acesse: www. jc. 
com. br 

80 O Pernambuco. com é o portal de notícias e entretenimento dos Diários Associados Pernambuco. Confira as 
nossas novidades! 

81Canal de Marina Silva, candidata à presidência da república nas eleições de 2010 pelo Partido Verde http://minhamarina. org. br

82 Perfil do apresentador Roger de Renor, que se define como um “divulgador da cultura local”. Roger apresentou diversos 
programas em rádios comerciais e universitárias do Recife, e tem vínculos com o movimento manguebeat. Atualmente é diretor 
da TV Pernambuco. - http://www2. rogerderenor. com. br/index. php/sobre-roger/

83  A “dança do Créu” foi uma música lançada pelo “Mc Créu” - alcunha do Dj e produtor brasileiro Sérgio Costa – 
que fez grande sucesso no Brasil em 2008, gerando mais de 1. 300 vídeos derivativos com alguns destes beirando as 
1. 500. 000 visualizações. 
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Outras  contas  parecem  sofrer  um  processo  mais  “natural”  de  abandono,  caso  de 

“Vcsantunes” (nome real e idade não informados), responsável pelo vídeo “projeto Coque” e outros 

três vídeos com temáticas distintas, cujo último acesso se deu também há mais de um ano, ou de 

“diegomlkdoido2009”  (idade  não  informada),  responsável  pelo  vídeo  “Pra  mulherada  que  tá 

solteira”  e  outros  dois vídeos,  ou  de  “karolsadya”  (nome  real  não  informado,  23  anos)  que 

adicionou o vídeo “alkakrif Coque' e outros  dois vídeos de temática similar há mais de um ano e 

não voltou a acessar o serviço desde então. 

Um outro perfil  identificável é o de contas com atividade sazonal,  inativas há,  pelo 

menos, seis meses, e com intervalos de, aproximadamente, seis meses entre cada submissão de 

vídeos. Esse é o caso da conta “CoqueVive”, com 7 submissões e inativo há aproximadamente seis 

meses, e “medialogo 2008”, com número não identificado de submissões e inativo há 7 meses. 

Nesses casos, a inatividade das contas se ajusta com o período de produção de material, que é todo 

autoral e produzido em condições menos aceleradas que o material produzido pelos veículos de 

mídia. 

As contas vinculadas a veículos de comunicação tradicionais e aquelas vinculadas a 

perfis  de  candidatos  estão  entre  as  mais  recentemente  utilizadas  (e  com  maiores  volumes  de 

submissões, ainda que uma porção muito pouco significativa diga respeito ao Coque) – todas essas 

têm uma média de acessos semanal e apenas três são anteriores a 2008. É interessante observar que 

essa situação contraria os achados de Burgers e Green (2009) em seu estudo mais aprofundado 

sobre  como  o  Youtube,  concebido  como  ferramenta  de  uma  cultura  participativa,  influencia  a 

produção de mídia e sua circulação na sociedade. Em sua pesquisa os autores afirmam:

O Youtube representa claramente uma ruptura com os modelos de negócios da mídia 

existente e está  surgindo como um novo ambiente do poder  midiático.  Ele tem recebido muita 

atenção da imprensa e agora faz parte, mesmo que de maneira relutante, do cenário da mídia de 

massa; mas também é utilizado com regularidade como veículo para o ensaio de debates públicos 

sobre novas mídias e internet enquanto forças de desestabilização dos negócios e na sociedade, 

particularmente em relação aos jovens. (Burgers e Green, 2009:35) 

Esse argumento vem se mostrando válido no contexto mais amplo do Youtube no qual 

se  observa  uma  participação  equilibrada  de  vídeos  populares  e  conteúdos  redirecionados  das 

empresas de mídia, o que tem colocado em situação desconfortável tanto as empresas – por não 

possuírem controle absoluto sobre seus produtos – quanto os membros da rede social do Youtube – 

que  se  queixam  da  introdução  de  personagens  corporativos  num  ambiente  que  consideram 

comunitário  (cf.  Burgers  e  Green,  2009:22).  No  caso  dos  enunciados  produzidos  sobre  a 

comunidade do Coque no You Tube, não se vê o mesmo equilíbrio. O fato dos enunciadores sobre o 
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Coque no You Tube ser composta por atores com um menor grau de “organização”, bem como por 

usuários sem vínculos com ONGs ou com os meios de comunicação tradicionais, atesta a recente 

facilidade de acesso aos meios de expressão atestada pelas pesquisas. É discutível a qualidade e os 

modos como esse acesso vem se dando, mas é inegável a existência de um maior contingente de 

indivíduos com acesso às ferramentas e, portanto, com capacidade técnica para se expressar. No 

entanto, em contextos mais restritos de busca, como é o caso do Coque, a tendência do Youtube em 

evidenciar  os  enunciadores  que  acumulam mais  competências  (expressivas;  de  constituição  de 

redes; de negociação) e até aqueles com maior qualidade no acesso, acaba por tornar ainda mais 

evidente a “lacuna de participação”84 existente entre os diversos enunciadores. Justamente por essa 

lacuna  de  participação,  não  chega  a  surpreender  que  haja  um  padrão  sazonal  nas  postagens: 

indivíduos aparecendo e sendo altamente ativos por um intervalo determinado de tempo e logo 

depois  desaparecendo,  contrastando  com  uma  presença  mais  “consistente”  dos  veículos  de 

comunicação. 

4.6.  O que é visto?

Nos 10 primeiros lugares do ranking dos mais vistos (não necessariamente dos mais 

apreciados – há uma opção específica para “curtir” um vídeo), temos cinco vídeos sobre as “gatas 

do Coque”85, dois funks de conteúdo romântico/gospel86, uma matéria sobre a guerra do tráfico87 e 

um vídeo de ficção sobre o contato dos integrantes do Guns n' Roses com dois bandidos do Coque88. 

No extremo oposto, das 10 últimas posições dos mais vistos, 5 são funks ou tecnobregas89 do tipo 

“proibidão”, 2 vídeos de bandas de rock da comunidade90, uma apresentação de dança do ventre91 

também com meninas da comunidade,  um trecho de programa de TV envolvendo o projeto de 

extensão CoqueVive92, um encontro de um candidato a governador em campanha com as crianças 

da comunidade93 e um vídeo acidental de um beco94. 

84“A desigualdade no acesso às oportunidades, experiências, habilidades e conhecimentos que prepararão os jovens 
para participação completa no mundo de amanhã” (Jenkins, 2006: 5)
85 “As gatinhas do Coque dançando o créu”; “As gatas da Joana bezerra, Recife, Pernambuco”; “Dança do Créu com as Gatinhas do 

coque” e “dança do créu com as gatinhas do Coque” (homônimos); e “Gatas do coque”
86 “E sem saber eu te perdi”; “Proteção divina”
87 “Ronda Geral – guerra dos bairros”
88 “Guns and Roses no Brasil”
89 “Mc Keko e Mc Nino joga a linha e puxa, Dj Tinho do coque”; “Mc Cego e Mc Metal melô do Cabaço, Dj Tinho do Coque” ; 

“Banda Flash – se vacilar e gaia, Dj tinho do coque”; “Mcs katita e K2 – Se quer caô vai ter caô - ( é nos porra é o coque)”; “Mc 
Cego e Banda Twister bateu a saudade, Dj Tinho do coque”

90 Dragonrage (Cinzas do Rock2010 – Coque); “fúria do dragão Coque” 
91 “Alkakrif Coque”
92 Programa Plano Aberto 11 – Desafio minuto Retro
93 Sérgio Xavier fala para as crianças do Coque (Sérgio Xavier é membro fundador do Partido Verde nacional e foi o primeiro  

candidato próprio lançado pela legenda no estado de Pernambuco a disputar as eleições para governador em 2010)
94 Coque – beco 
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Não há, necessariamente, nesse conjunto de vídeos, relação entre o tempo de existência 

e visualizações. O que se percebe é a influência de eventos de fora do universo do YouTube se 

refletindo  na  popularidade  de  determinados  vídeos.  Eventos  como  a  corrida  presidencial  ou  a 

aparição  da  orquestra  Criança  Cidadã  dos  Meninos  do  Coque  em ocasiões  esporádicas  na  TV 

acabam ajudando a colocar  alguns vídeos que envolvem esses temas no centro do interesse da 

comunidade de usuários do YouTube. Apesar de visivelmente influenciar na visibilidade de alguns 

temas,  a  agenda pública  não responde sozinha  pela  popularidade  dos  vídeos.  Percebe-se que a 

transferência de audiência da TV para o YouTube não é tão certa,  havendo, aí,  uma necessária 

relação com o tipo de conteúdo veiculado. Uma relação entre conteúdos e formatos preferenciais 

também  fica  evidente,  já  que,  por  exemplo,  meninas  da  comunidade  em  trajes  sensuais  são 

apreciadas,  mas quando se trata  de  meninas,  também da comunidade,  dançando,  o  conteúdo é 

rejeitado (ainda que a dança do ventre seja amplamente reconhecida como uma dança sensual). Da 

mesma maneira, a violência, quando reportada, é consumida, mas quando tematizada em músicas o 

índice de rejeição é grande95. O Rock produzido pelas bandas locais é rejeitado, ao passo que o rock 

internacional é apreciado – o que acaba por levar o vídeo humorístico dos Guns n' Roses a uma 

elevada quantidade de visualizações, principalmente devido às confusões aparentemente propositais 

que seu nome provoca. O vídeo é recheado de comentários de usuários se queixando por terem sido 

“enganados”,  e  não  raros  os  fãs  decepcionados  vão  além  das  reclamações  e  partem  para  os 

xingamentos. 

De  maneira  similar,  a  quantidade  de  visualizações  também  não  produz  um  maior 

interesse em discutir quaisquer temas que os vídeos levantem. Na verdade, no caso dos vídeos sobre 

a  comunidade  do  Coque,  a  maior  parte  dos  comentários  constitui-se  em  reclamações  e/ou 

discordâncias  entre  os  usuários  que  assistem e  os  fornecedores  dos  vídeos.  Reclamações,  por 

exemplo, quanto ao “mau uso” do nome e imagem do Guns n' Roses ou quanto à qualidade (em 

termos  de  resolução do vídeo)  dos  vídeos  com as  meninas  do  Coque.  É também no caso das 

meninas  do  Coque  que  se  dão  as  discordâncias  referidas  anteriormente,  com comentários  que 

variam entre os nada elogiosos (“a galera queima mermo o filme de recife PQP”96) até agressão 

moral  qualificada  (“kkkkkkkkkkkkkkkkkkk  dois  abortos  de  corujas dançando  o  créu,  isso  é 

historico!  O kolene  delas  já  ta  escorrendo,  o  suor  também  kkkkkkkkkkkkkkkkkk  Imagine  a 

piriquitaaaaaaaaaaaaaaaa que coisa  horrivel,  só podia  ser  do coque mesmo,  faveladaaaas”97).  A 

maior parte dos poucos comentários elogiosos se verifica nos vídeos referentes à Orquestra Criança 

95 Ainda que aqui caiba a ressalva de que os vídeos “proibidões” tinham por volta de 15 dias de existência e já contavam com 12 
visualizações, o que pode representar uma taxa de receptividade significativa se a projeção de visualizações por dia se mantiver. 

96 “MrBrujah123” sobre o vídeo “As gatas da joana bezerra – Coque, Recife, pernambuco”
97 Usuário “antonylee” sobre o vídeo “Dança do Créu com as gatinhas do Coque”
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Cidadã dos Meninos do Coque e geralmente se refere não à técnica ou à performance/repertório dos 

meninos, mas, sim, à iniciativa de “salvá-los”98de um destino trágico. 

No que diz respeito à apreciação dos vídeos, o momento político e as celebridades da 

mídia – figurativizadas pela candidata Marina Silva e pelo Guns n' Roses – interferem de modo 

significativo, gerando efeitos que podem ser tomados como “desvios” nos resultados que os tornam 

os mais “curtidos”. Ao mesmo tempo em que o vídeo dos Guns n' Roses no Brasil é o campeão de  

apreciações (23, que podem ser creditadas ao humor de gosto duvidoso presente no vídeo), ele é, 

também, o campeão de desaprovações (57, somando mais que o dobro do total de apreciações) que 

podem ser atribuídas às críticas de fãs menos condescendentes99, ou ao desapontamento causado 

pela  quebra  da  expectativa  gerada  pelo  título  do  vídeo,  nunca,  a  julgar  pelos  comentários,  ao 

tratamento depreciativo e estereotipado dado à comunidade do Coque100. 

Ultrapassando estes desvios oportunos, os vídeos que vemos como mais apreciados são 

aqueles que tematizam a violência, como “Ronda Geral – Guerra dos Bairros” (22 apreciações), a 

Orquestra Criança Cidadã dos meninos do Coque, como “Meninos do Coque tocam my way no 

velório  de  Cussy  de  Almeida”  (4  apreciações)  ou  a  erotização,  como  “As  gatinhas  do  Coque 

dançando o Créu” (20 apreciações) e “As gatas da joana bezerra - Coque, Recife, Pernambuco” (5 

apreciações). Os vídeos mais vistos e mais apreciados são também representativos dos temas mais 

abordados,  de  onde,  mais  uma  vez,  podemos  perceber  a  influência  do  agendamento  midiático 

inclusive no que diz respeito às produções. 

A observação desses  e  dos  demais  enunciados  produzidos  a  partir  de  cada  um dos 

posicionamentos atuantes no espaço discursivo do Coque-Recife no Orkut e Youtube, nos remete a 

quatro  grandes  subcategorias  temáticas  principais,  cada  uma abrigando  divergências  relativas  à 

maneira como os enunciados que abarcam são tratados por cada posicionamento, são elas: cultura 

(música); violência;  erotização;  e reconhecimento  social.  A análise  dos  percursos  temático-

figurativos  (os  conteúdos  surgidos  e  suas  representações  construídas)  de  alguns  dos  vídeos 

referentes ao Coque – em especial aqueles que se destacam seja por serem objeto de uma avaliação 

98 Não há palavras que descrevam esse projeto. Mais uma prova de que o espírito humano é surpreendente. 

Ainda tem gente que vale a pena. . . 
99 “Cara. . . ridículo. . . 

ou vc tem mtaa inveja do Guns ou vc é emo. . . 

VSF cara. . . Perdi 5:18 min da minha vida. . . 

Coque Rock N' Roll Scholl??

Ridículo. . . seu futuro é ser um lixo como vc é agora. . . 

Aprende um pouco da vida antes de fazer esses vídeos ridículos cara. . . ” - por guitarristaL

100 De fato, a presença de comentários como o de “Lindonarv90” (“ptz cara os garotos do coque kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk o 
cara batendo nas perna”) nos sugerem que o tratamento destinado ao Coque no vídeo não é objeto de nenhuma rejeição. 

http://www.youtube.com/watch?v=FoiOJPBYt7w
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positiva (objeto de aprovação) ou negativas (objetos de rejeição) por parte dos usuários – permite 

observar o modo como essas divergências internas são construídas (a partir do modo como cada 

posicionamento seleciona ou rejeita os percursos figurativos que revestem os temas), evidenciando 

as compatibilidades e incompatibilidades entre as subcategorias temáticas e os posicionamentos. 

A subcategoria  da  Cultura  se constrói  na  disputa  entre  as  produções  discursivas  da 

Comunidade  e  da  grande  mídia  e  diz  respeito  à  própria  presença  da  cultura,  em  especial  da 

produção musical.  A polarização se dá entre  a  música clássica de um lado (figurativizada pela 

Orquestra  Criança Cidadã dos  Meninos do Coque),  apresentada pela  mídia como única cultura 

legítima (“onde antes existia só a violência, hoje se ouvem violinos. . . no Coque. Transmitindo o 

que há de melhor, mais elevado na alma humana”101) e, do outro lado, a música pop (figurativizada 

principalmente pelo funk e tecnobrega independentes, contando, ainda, com uma presença pouco 

expressiva do  Rock) e a música dita “de raiz” (figurativizada pelo Maracatu Filhos de Oxalá). A 

música  pop  e  a  musica  de  raiz  aparecem  na  produção  discursiva  da  comunidade,  mas  são 

completamente ignoradas nos enunciados produzidos pela grande mídia. Mesmo reconhecendo a 

música como atividade cultural a ser valorada na produção da Orquestra, a ênfase recai, na maioria 

dos  enunciados,  na  função  “salvadora”  dessa  iniciativa,  o  que  coloca  a  figura  da  criança  em 

destaque como uma representação de um futuro que precisa ser conduzido, como veremos adiante. 

Na produção discursiva da comunidade, o tema da cultura aparece,  em sua maioria, 

associado à  necessidade  de  legitimação de  manifestações  artísticas  populares,  como o  rock do 

Coque e os maracatus, a partir da relação com figuras institucionais, como a Prefeitura Municipal 

do Recife. É o caso do vídeo “fúria do dragão Coque”, registro da performance da banda Dragon 

Rage, no palco comunitário Joana Bezerra do Carnaval 2010 organizado pela prefeiturado Recife. 

No vídeo, descrito no Youtube como vídeo de divulgação da banda, apesar da técnica amadorística 

de  registro  (aproximações  e  zoons  tremulados,  angulações  não  convencionais),  a  banda  tenta 

atribuir a si o valor da competência a partir da legitimidade que o palco oficial oferece. Estratégia 

similar é adotada nos vídeos “Maracatu Nação de Oxalá - Tamborzinhos silênciosos” e “Maracatu 

Nação  de  Oxalá  -  Carnaval  2010”,  nos  quais  observamos,  também,  registros  amadores  das 

performances  das  crianças  do Maracatu  Nação de Oxalá,  durante  o Carnaval  de  2010,  em um 

encontro mirim de maracatus no Pátio do Terço, em Recife, local onde se dá a tradicional noite dos 

tambores silenciosos (uma cerimônia de origem africana que reúne nações de maracatu de baque 

virado procedentes de todo o estado de Pernambuco). 

Na produção  discursiva  da  mídia,  a  cultura  ou  a  “alta  cultura”  (música  clássica)  é 

apresentada como solução para a condição de carência. É importante ressaltar, no entanto, que não 

101Waldenio porto em “Blog de Jamildo – Waldenio porto lança livro sobre os meninos do Coque”. 
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há uma valorização das manifestações culturais oriundas da própria comunidade do Coque. Com 

sua  abordagem  orientada  historicamente,  como  vimos,  pelo  binômio  carência-violência,  os 

discursos midiáticos sobre o Coque no YouTube apelam para o mesmo enfoque “redencionista” 

também no tratamento da cultura ao assumirem a figura da Orquestra como representação de uma 

cultura  “legítima”  (a  música  clássica),  capaz  de  “salvar”  o  Coque.  Este  tratamento  positivo 

atribuído à música clássica pode ser percebido no vídeo intitulado “jovem de 15 anos do Coque vai 

estudar música na Polônia”, submetido por “jconlinevideos”. O vídeo consiste em uma reportagem 

da TV jornal manhã onde somos apresentados a Júlio, um jovem morador do Coque que, desde os 

12 anos, vem desenvolvendo suas habilidades ao violino e, graças a atenção que sua performance na 

orquestra despertou, recebeu um convite para estudar violino por um ano na Polônia. A história de 

Júlio é montada como uma oposição entre a carência e a abundância (o Coque, como lugar da 

carência e ponto de origem do rapaz,  enquanto a Polônia representa a abundância de cultura e 

oportunidades), onde o jovem da comunidade ao apresentar o potencial para assimilar os valores da 

“alta cultura” é recompensado pela figura da orquestra com a possibilidade de sair de seu ambiente 

de origem (o seu talento “foi longe”, afirma o narrador). A saída da comunidade é apresentada como 

positiva (ele abandona a “casa humilde” no Coque e vai estudar “numa das escolas de música mais 

conceituadas do mundo”) a partir da figura do sonho (“o sonho de Júlio era ser piloto da aeronáutica 

e, também, ser músico, né? Pelo menos um sonho ele já realizou” - diz sua mãe), de tal maneira que 

a mera saída da comunidade já antecipa (conforme a fala da mãe) a concretização futura de seu 

sonho. 

Chama a atenção ainda o tratamento destinado às figuras das crianças e jovens nos 

vídeos da orquestra. Nesse caso, temos representada uma disputa entre a possibilidade do futuro e 

uma necessidade de ordenamento, de condução das crianças como garantia desse futuro. Para tanto, 

aquilo que é especificidade da infância, a brincadeira, é colocado em segundo plano em favor de um 

projeto  de  vida  prematuro  que  tem por  objetivo  resguardá-los  da  criminalidade.  Esse  tipo  de 

concepção é analisado por Ângela Borba (2006): 

A criança  encarna,  dessa  forma,  uma possibilidade  de  mudança  e  de  renovação  da 

experiência  humana,  que  nós,  adultos,  muitas  vezes  não  somos  capazes  de  perceber,  pois,  ao 

olharmos para ela,  queremos ver  a  nossa própria  infância  espelhada ou o futuro adulto que se 

tornará. Reduzimos a criança a nós mesmos ou àquilo que pensamos, esperamos ou desejamos dela 

e para ela, vendo-a como um ser incompleto e imaturo e, ao mesmo tempo, eliminando-a da posição 

de o outro do adulto. (p. 34)

A dificuldade de encarar a criança para além da visão que o reduz à condição de “aquele 

que um dia será adulto”, favorece a associação da infância com o valor do “caos”, aproximando-a 
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da marginalidade,  ao  passo  que,  à  figura  da  orquestra,  pode-se  facilmente  associar  o  valor  da 

“ordem”,  valor  esse construído a partir  da associação com a música clássica,  e que podem ser 

inferidos  também a  partir  da  própria  estrutura  organizativa  da  orquestra  no  que  diz  respeito  à 

quantidade de músicos, de seções (metais, cordas principais e secundárias, percussão, sopros etc. ) e 

até à sua distribuição espacial durante as apresentações (o alinhamento dos músicos, distribuições 

das seções etc. ). 

Essa  ordenação  das  crianças  e  jovens  enquanto  orquestra  nos  sugere  um efeito  de 

apagamento da figura da criança. Se em outros vídeos (como “Maior Piscina do Coque”, onde três 

crianças aparecem se banhando dentro de uma caixa d’água) estas aparecem brincando como um 

lembrete de que suas condições (precárias) de existência colocam em xeque a possibilidade de um 

futuro renovado (representado na própria figura das crianças), nos vídeos referentes à orquestra é a 

brincadeira a possibilidade de ser criança que parece significar o perigo de um futuro trágico. Dessa 

forma, a brincadeira deve ser substituída pela “adultificação” precoce, pois a esperança de futuro 

reside na capacitação profissional (e não na própria criança), nas palavras do deputado Raul Henry:

O coque é uma das áreas mais pobres e violentas do Recife. Menos de 1% de suas casas  
possuem saneamento básico, dos jovens de 15 a 17 anos apenas 58% estão na escola e mais  
de 12% são analfabetos. Dos jovens de 18 a 24 anos, 0% tem acesso a curso superior. 33% 
das famílias encontram-se abaixo da linha de miséria, com renda per capita de até 37 Reais  
por  mês.  Foi  nesse  ambiente  de  abandono  e  de  desamparo  que  surgiu  uma  iniciativa 
exemplar.  Liderada  pelo  juiz  João  José Targino com o  apoio  da  associação  beneficente 
criança cidadã e de outras instituições, como o exercito brasileiro, e de outras empresas  
privadas, foi criada a orquestra criança cidadã. Nela 139 crianças e adolescentes de 03 a 18 
anos em situação de risco social frequentam um projeto de segunda a sábado, lá recebem 3 
refeições por dia, aulas de informática, assistência médica, odontológica e psicológica – já 
que  muitos  vêm  de  famílias  desintegradas  –,  além  das  aulas  regulares  de  música.  O 
resultado desse trabalho é que essas crianças e jovens hoje estão salvos do trágico destino da 
criminalidade, da morte prematura tão comuns naquela realidade. Hoje eles têm diante de si 
o horizonte de esperança e de vida digna e gratificante. (deputado Raul Henry, em fala de 
agradecimento na câmara dos deputados pelo prêmio Darci Ribeiro concedido à Orquestra 
Criança Cidadã dos meninos do Coque, no vídeo “Raul henry fala sobre o projeto 'Orquestra 
Criança cidadã' dos meninos do Coque”102)

O  vídeo  protagonizado  pelo  deputado  Raul  Henry  é  exemplar  dessa  “lógica 

redencionista” que pauta a abordagem do Coque. É essa lógica que se revela quando, mesmo na 

tematização  de  iniciativas  de  intervenção  social  a  partir  da  cultura,  prevalece  a  “sombra”  do 

binômio carência-violência. Esse binômio é responsável, paradoxalmente, pela produção de uma 

violência  simbólica  contra  a  comunidade  mesmo  por  parte  daqueles  que,  aparentemente,  são 

reconhecidos  nos  vídeos  postados  como benfeitores  do  Coque.  A violência  aparece,  então,  no 

conjunto de vídeos do YouTube, com dupla acepção: uma violência simbólica subjacente a vídeos, 

102Disponível em http://www. youtube. com/watch?v=0plBVWEdphY
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como o descrito acima, e uma violência tematizada em distintos percursos figurativos. 

Um  outro  exemplo  da  violência  simbólica  perpetrada  contra  a  comunidade  pelo 

posicionamento mais alinhado com a mídia se verifica no vídeo “Guns n’ Roses no Brasil”, de 

autoria de um usuário de nome “plugrafico”, que ao longo de seus quase vinte vídeos de ficção 

autorais, brinca com estereótipos das camadas populares (como a diarista, ou o pedinte desdentado) 

enquanto passeia por locações em apartamentos com piscinas ou o ambiente da universidade. O 

vídeo Guns n’ Roses no Brasil é construído sobre uma disputa entre uma “competência de fato” e 

uma “competência aparente” (mascarada por um assistencialismo) para a  música,  representadas 

pelas figuras do U2 (e seu vocalista “Bono” – cuja rejeição se faz perceptível ao ser figurativizado 

ironicamente pelo biscoito homônimo) e pelo próprio Guns n’ Roses (na figura de seu vocalista e de 

seu  guitarrista).  No  vídeo,  o  Guns  n’ Roses  se  prepara  para  lançar  um novo  CD quando  seu 

vocalista (e uma das figuras mais controversas da banda, amado ou odiado na mesma intensidade 

por seus fãs) se questiona se devem ou não assumir uma postura mais “beneficente”, como o U2 

(que vem ganhando bastante dinheiro com shows beneficentes, segundo afirma o vocalista do Guns 

n’ Roses), a opção é desaprovada e desencorajada pelo guitarrista (para alguns dos fãs, a figura mais 

coerente da banda).  Após o show (onde conseguiram “rios  de dinheiro”,  afirma o narrador  do 

vídeo), a banda é abordada pelos “garotos pobres do Coque” que “dão um rapa” nos instrumentos 

dos músicos e leiloam a guitarra na internet (“disponível por apenas 10 centavos ou então um vale 

A”, afirma em off o narrador). O encontro motiva a banda a montar uma escola, a “Coque Rock n’ 

Roll School”, que acaba por fazer grande sucesso e obscurecer o Guns n’ Roses: “mas é claro, né? 

Todo mundo só queria saber dos meninos do Coque e seu grande sucesso ‘Noite Feliz’”, justifica o 

narrador. 

Como  demonstra  este  vídeo,  a  violência  simbólica  (o  tratamento  estereotipado  dos 

moradores,  inclusive  as  crianças,  do  Coque  como  bandidos  em  potencial)  comum  no 

posicionamento da mídia pode ser observada também em enunciados produzidos por outros atores 

externos à comunidade (com alguns destes atuando como replicadores dos enunciados da grande 

mídia  enquanto  outros  produzem  de  fato  novos  enunciados).  Quando  a  violência  passa  a  ser 

identificada não mais como processos sociais reconhecíveis em exemplos como os mencionados 

acima,  mas  também,  como  um  percurso  temático-figurativo,  a  abordagem  não  fica  restrita  a 

enunciadores externos ao Coque. Na produção discursiva da mídia e de seus propagadores tanto 

quanto nos discursos postos em circulação no YouTube pela comunidade do Coque, encontramos 

representações da violência.  Nos enunciadores externos à comunidade,  o Coque é caracterizado 

como um lugar carente de ordem associado à ameaças, terror, fragilidade dos sujeitos. Na produção 

discursiva da comunidade, a violência é associada positivamente ao respeito, à virilidade e ao poder 
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a partir de uma certa “glamourização” dos bandidos, do pertencimento a gangues, da passagem pela 

cadeia. 

Na produção discursiva oriunda das mídias, a tematização da violência produz um efeito 

de  amplificação  dos  conflitos,  como pode ser  observado no vídeo  “Ronda Geral  –  guerra  dos 

Bairros”. O vídeo mostra uma guerra entre as gangues e a sociedade, de maneira que os bairros 

deixam de ser apresentados como tal e são retomados como territórios que devem ser “pacificados” 

pelo Estado. O vídeo é uma “colagem” de várias reportagens realizadas nos distintos bairros em 

ocasiões anteriores. Logo na fala de abertura, o narrador coloca todas as comunidades na situação 

de lugares inseguros onde a solidariedade é uma exceção e os moradores vivem em conflito entre si 

(“o exemplo dos moradores de Ouro Preto, Olinda, que saíram de suas casas uma madrugada para 

combater o fogo na casa de um vizinho, infelizmente não é a regra. Em Pernambuco, recordista de 

homicídios no Brasil, boa parte dos crimes são praticados entre vizinhos, e o que é pior, bairros 

vizinhos vivem em clima de guerra entre si, aumentando ainda mais o número de assassinatos”). A 

partir daí, a apresentação de cada comunidade não tem outro objetivo senão reiterar os conflitos 

afirmados  na  abertura  da  matéria  até  o  momento  da  fala  de  encerramento,  onde  a  reportagem 

provoca  o  estado  a  atuar  numa  investida  que  denomina  “de  paz”,  para  além  da  garantia  da 

segurança (que seria obtida com o combate à criminalidade): “Se até a polícia fica perdida no fogo 

cruzado, imagine o cidadão comum. Ao Estado ficam agora duas missões na área de segurança: 

combater a criminalidade e atuar como força de paz em uma guerra”. 

Bem diferente  da  polícia  “perdida  no  fogo  cruzado”,  apresentada  pelo  discurso  da 

mídia, a polícia representada no discurso da comunidade aparece bastante inserida no ecossistema 

da violência  e da disputa por poder na comunidade.  Na produção discursiva da comunidade,  a 

polícia é colocada no mesmo campo semântico que ícones do terror como Osama Bin Laden e 

Saddam Hussein,  por ser “sinistra”,  logo, digna de respeito103.  É o caso do vídeo “Gtarc 16º B 

PMPE”, no qual há referência aos policiais do Grupo Tático de Ações Rápidas Contraresposta da 

polícia militar de Pernambuco: “Tá de brincadeira com uns caras desses, rapaz, esses caras são 

sinistros pra caramba […] eles não são Saddam Hussein, muito menos Osama Bin Laden, eu falo 

dos homens de preto que formam o bonde do Gtarc. […] pode crer dominam tudo, acaba as boca da 

favela”. O vídeo funciona como uma estratégia para que o seu produtor consiga resolver sua própria 

situação com os policiais: “Aê bonde do Gtarc, tamos quites, hein? Tudo nosso”. 

 Uma outra nuance, que segue ignorada pelo discurso homogeneizador da mídia, dessa 

relação de construção do respeito (apresentado como “moral”) através do uso da violência fica 

103Em adição aos ícones midiáticos do mundo real, ouve-se no decorrer da música um sample de um outro ícone do 
“respeito armado”, dessa vez ficcional, o capitão Nascimento do filme Tropa de Elite. No sample em questão ouve-
se o capitão dizer, “quem manda nessa porra aqui sou eu”. 
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evidente  na  disputa  de  sentidos  dentro  da  própria  produção  discursiva  da  comunidade  entre 

enunciados que tratam da figura do criminoso que se arrepende e dos que se autovangloriam. Em 

“Mc Reizinho do Coque – Muleke bolado”, o enunciador (Mc104) almeja o respeito (“minha imagem 

vai  ser  outra,  não  vou ser  mais  inseto”),  cuja  obtenção é  associada  à  vingança  (“é  o  lema da 

muralha, fortalezas oprimidas e matar os canalhas. Vida louca, chapa quente, não desacredita não, o 

reizinho tá de volta”) e ao cumprimento da pena (“no artigo 157105 construí o meu castelo”). Já em 

“Voz do coração”,  do Mc Catita  do  Coque,  construído  a  partir  de  um posicionamento  similar, 

podemos perceber uma certa tensão entre os objetos de valor “respeito” e “família”. Também neste 

vídeo  é  o  próprio  enunciador  (Mc)  quem  se  projeta  dentro  da  narrativa  e  nos  relata  os 

acontecimentos (“eu tava ali, eu que vi ela chorar. . . então resolvi mudar”), que constrói como a 

trajetória de sua redenção, na qual percebe que ao optar pelo percurso que o leva a obter o respeito 

como traficante passa a ser objeto da rejeição materna, o que o leva a atribuir um valor negativo ao  

tráfico e buscar o perdão da mãe (“graças a Deus eu ouvi, eu parei de traficar, agora eu quero é ser 

feliz, escuta teu filho cantar”). 

Fazendo par com a figura do Mc dentro do cenário da produção musical do Coque, a 

figura do DJ surge, também, como um modelo de caráter ambíguo no qual a maior parte dos jovens 

produtores  musicais  se  projeta.  As  figuras  dos  DJ  e  Mcs  no  Coque  parecem associadas  mais 

especificamente a um fragmento do movimento hip-hop, conhecido como “gangsta rap”. O gangsta 

(uma gíria dos negros americanos para o gangster) é um estilo de rap que surge no final dos anos 80 

cercado de críticas e marcado por seu tratamento “naturalista” da realidade da periferia americana. 

É comum nesse contexto a alusão, muitas vezes de modo favorável, às armas drogas e violência 

gratuita (alguns dos expoentes do gangsta rap nos anos 80 tiveram computadas diversas passagens 

pela polícia),  ainda que os músicos se defendam alegando que constroem em suas músicas um 

retrato de um cotidiano que não podem deixar de reportar, mesmo que não concordem – uma forma 

de conscientização agressiva, dizem.

O gangsta rap dominou durante anos as rádios americanas ao custo de um pouco da sua 

“pureza”  original:  os  novos  astros  da  música  passam  a  explorar  de  maneira  hedonística  uma 

realidade de drogas, mulheres e armas. No Coque, ao contrário de outros espaços onde a “cultura 

hip hop” chegou com força, ainda no final dos anos 80 (como as favelas paulistas), a cultura de DJs 

ignora o viés político original dos discursos (que no Brasil se vê representada em figuras como Mv 

Bill) e incorpora o lugar de fala do gangsta rapper americano tardio, assumindo a mesma postura 

hedonista de celebração, valorização da violência e do poder do tráfico como representações da 

104O Mc (Master of cerimonies) e o Dj (disk-jockey) são duas figuras chave do movimento hip-hop, referindo-se 
originalmente àquele que opera o equipamento de aúdio e ao vocalista dos grupos de rap, respectivamente. 

105O artigo 157 do código civil, listado sob o título II – Dos crimes contra o patrimônio – diz respeito ao roubo. 
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ascensão  social.  Percebemos,  ainda,  no  caso  dos  DJs  do  Coque,  como  influência  das  novas 

possibilidades tecnológicas e dos novos arranjos de distribuição inspirados na indústria paralela do 

brega  e  de  tecnobrega  paraenses  cuja  autoria  das  músicas  passa  a  ser  subvalorizada  em 

favorecimento ao acesso aos meios de circulação, de modo que os DJs passam a se habilitar como 

astros  não através  da criação,  mas  através  da  sua  capacidade  de  circulação das  gravações;  em 

decorrência disso, temos com frequência nas músicas assinaturas e vinhetas autorreferenciais (p. ex. 

“é o Dj tinho do Coque, nas produções o moleque tira onda”). Muitas das músicas encontradas 

como “propriedades” dos DJs do Coque são também disponibilizadas com assinaturas de outros DJs 

e pertencem, ainda,  em boa parte,  a terceiros (bandas de brega do Recife ou até mesmo DJs e 

bandas de outros estados). 

É  importante  ressaltar  que,  embora  possam  ser  consideradas  como  manifestações 

culturais  da comunidade ou  a partir da comunidade,  essas expressões musicais  não tematizam, 

como vimos, a cultura como campo de atuação e transformação, como ocorre com os vídeos da 

Orquestra  Cidadã  Meninos  do  Coque.  Os  valores  postos  em  circulação  nessas  manifestações 

culturais  estão  fortemente  lastreados  por  percursos  temático-figurativos  ligados  à  violência 

(“mundo” do crime). 

Há, ainda, uma outra categoria, a da erotização, que surge como um tema específico da 

produção  discursiva  da  comunidade  a  partir  dessa  atividade  dos  DJs.  São  eles  que  põem em 

circulação as músicas do tecnobrega e,  ao fazê-lo incluindo sua assinatura pessoal,  vinculam à 

comunidade  esses  enunciados  de  valores  machistas  (de  supervalorização  do  “macho”,  o 

conquistador/dominador e subvalorização da mulher) representados, principalmente, nas figuras da 

“gostosa”, da “novinha” e da “fiel”. Com exceção de uns poucos casos onde é representado de 

modo  “romântico”  à  maneira  dos  bregas  (onde  prevalece  o  amor  irrealizável,  as  brigas  e 

arrependimentos), a maior parte dos enunciados dessa subcategoria envolve a realização sexual, 

inclusive figurativizada em sussurros e gemidos sampleados ao longo de diversas músicas. 

Na música  “Pra mulherada que tá  solteira”,  submetida  por  “diegomlkdoido2009”,  o 

enunciador tenta adquirir para si o valor de “macho” a partir de duas estratégias: busca, por um 

lado, listar os atributos negativos que ignoraria em suas parceiras (e que resume na sentença “ah, 

vem qualquer uma. . . ”) e, por outro lado, integrar os interlocutores no seu discurso a partir da 

rejeição da homossexualidade (“só não como veado. . . quem não come veado dá um grito aí. . . ”).  

A homossexualidade também aparece com valor negativo em “Mc Reizinho do Coque – divulga é 

um caralho”, publicado pelo usuário “cta178”, onde a sodomização (“vou divulgar na tua bunda a 

marca do meu peru”) é apresentada como punição para o delator (“aê, gato, o leal deu o papo, ele  

disse que gosta de divulgar, neguinho. . . ”). 



90

A mulher, por sua vez, é objetificada e torna-se a recompensa do sucesso. Em “Mc Cego 

e Mc Metal - Melô do cabaço [brega 2010]”, temos um narrador que, situado dentro da narrativa 

(“essa  é  a  história  da  novinha  que  se  finge  de  santinha”),  se  queixa  da  adolescente  que  tenta 

convencê-lo de que é virgem (“ela diz pra mim que é virgem, pra eu ficar despreocupado. . . ”). A 

queixa do narrador tem origem em seu conhecimento de que a “novinha” já “passou do começo ao 

final da favela”, mas apesar disso o rejeita (“Ela vive me dizendo que pra namorar tá cedo, mas por 

que é que toda noite ela só vive entrando em beco?”). Em outro vídeo, “Mc Sheldon e Mc boco Dj 

tinho do coque”, o enunciador (os DJs) busca a companhia das “novinhas” (as jovens que ainda não 

alcançaram a maior idade) através da ação de “dar o perdido” nas “fiéis”(as namoradas “oficiais”), 

mas, para tanto, precisa estar “cheios de real no bolso, e preparados pra gastar”, só dessa maneira 

conseguirá “fazer amor na ilha de itamaracá”. Essas figuras femininas mais concretas (com um 

papel determinado) e construídas sob um viés machista têm ampla circulação, mas uma circulação 

ainda mais significativa pode ser atribuída à figura da “gostosa” (com variações como a “cabulosa”, 

ou a “gata”) que é legitimada pelas próprias jovens do Coque através da submissão de fotos e 

participação em “rankings” (como os que possibilitam as imagens dos vídeos “As Gatas da joana 

Bezerra” e “Gatas do Coque”). 

De todas as categorias temáticas,  a do  reconhecimento social (que envolve questões 

concernentes à lutas, transformações sociais e de representações) é a que tem menor circulação. É 

nela que se condensa a “agenda positiva” do Coque produzida por seus moradores, e pela Rede 

Coque Vive de modo mais sistemático, incluindo enunciados com o potencial de se contrapor aos 

discursos estigmatizantes sobre a comunidade. Esta categoria possui poucos enunciados, e estes são, 

em sua maior parte, produzidos pela Rede Coque Vive, sendo contemplada pela produção discursiva 

da comunidade em apenas um vídeo. 

Em todos os posicionamentos que tratam dessa categoria a comunidade é representada 

como o palco de lutas por melhorias sociais, mas apesar dessa concordância há divergências quanto 

às estratégias empregadas para esse fim no que diz respeito ao endereçamento e à argumentação. Os 

enunciados da Rede Coque Vive investem no resgate e na construção de uma memória do lugar 

como forma de mobilizar a própria comunidade no sentido de retomar as mobilizações do passado. 

Ao  mesmo  tempo,  buscam,  também,  questionar  as  representações  midiáticas  acerca  do  Coque 

através da produção de enunciados que põem em xeque os estereótipos. Essas duas estratégias de 

construção  dos  enunciados  podem  ser  percebidas  ao  longo  de  toda  a  produção  de  modo 

complementar, sendo verificáveis enunciados cujo enfoque se dá mais em um sentido ou outro. 

Em  paralelo,  no  vídeo  “Museu  Vivo  do  Coque”,  único  enunciado  pautado  pelo 

reconhecimento social produzido pela comunidade e criado por ocasião do primeiro encontro de 



91

pontos  de  memória,  o  investimento  observado  é  na  legitimação  do  museu  a  partir  da  auto 

legitimação dos seus idealizadores: “Eu me chamo Marta, sou daqui da comunidade, tenho ajudado 

bastante  a  comunidade  daqui,  principalmente  os  adolescentes,  né?  Tudo  o  que  eu  tenho  de 

experiência eu tenho dado a eles” - afirma uma líder comunitária. O vídeo é construído de modo a 

intercalar os depoimentos dos idealizadores do museu, todos de lideranças comunitárias com muitos 

anos  de  atuação no Coque,  com uma das  reuniões  do  grupo,  na  qual  podemos  acompanhar  o 

processo de planejamento das características do ambiente: “o museu é pra mostrar as coisas do 

Coque, ou também realizar. . . envolver a comunidade, principalmente jovens e adolescentes ou pra 

oferecer  um curso  de,  já  que  você  tocou  no  assunto,  qualificação?”,  pergunta  Maurício,  líder 

comunitário. “Então você pergunte e responda, porque você é quem vai dizer como é que você quer 

esse museu”, responde Rildo, também líder comunitário. 

Nessa subcategoria temática, o posicionamento da comunidade se constitui numa busca 

por “legitimação externa, da qual parece depender a continuidade da luta, ainda que não percam de 

vista o valor das memórias e a necessidade de mais conquistas sociais (“. . . e eu queria mostrar o 

modo de vida: o coque como ele era antes, uma favela com casa de palafita e madeira, e hoje o 

coque  todo  pavimentado,  mas  com  relação  à  questão  social.  .  .  piorou”  -  Maurício,  líder 

comunitário).  É  o  que  também  podemos  observar  no  depoimento  de  Cláudio,  um dos  líderes 

comunitários que participa do vídeo: “que seja um museu mesmo dentro da nossa comunidade, 

porque fica até pros nossos filhos,  pros nossos netos,  pros nossos bisnetos,  Entendeu? Pra eles 

dizerem, 'poxa aqui dentro do coque, como era o coque? E hoje tá dessa forma (…) porque foi uma 

luta (…) e agora chegou o momento de um museu do Coque, não é? É um marco de que a gente 

está cada vez mais se alavancando, né?”. 

Abordagens  distintas  da  necessidade  de  reconhecimento  social  também  podem  ser 

percebidas nos vídeos da Rede Coque Vive. Comecemos por “Circuito nas escolas – Coque Vive”, 

da  Rede  Coque  Vive,  um dos  primeiros  a  serem postados.  Na  fala  de  abertura,  ouve-se  uma 

declaração  em off  de  um enunciador  que  fala  em nome de  uma coletividade,  e  que  aponta  a 

necessidade de um envolvimento mais direto na ação (“esse embate de mudar essa imagem violenta 

do Coque,  a gente percebe que tem que mudar isso com comunicação também”).  Essa mesma 

necessidade de um envolvimento coletivo na transformação das representações da comunidade fica 

evidenciada também ao longo da trilha sonora do vídeo pela recorrência da sentença “a comunidade 

faz o melhor pela comunidade”. 

“Circuito  nas  escolas”  é  construído  a  partir  de  uma  série  de  imagens  de  ações 

desenvolvidas pelo projeto em escolas da comunidade que ao serem encadeadas com a trilha sonora 

(“exemplo prático de prática com teoria, tá aí o hip-hop que você tanto queria”) adquirem um tom 
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de “manifesto”, ou de uma declaração de intenções. A trilha ainda provoca o ouvinte em diversos 

momentos a partir de um questionamento (“quando o pai sai, quem cuida da casa?”) apontando 

novamente para a necessidade de um engajamento mais local e ativo da comunidade nas lutas por 

melhorias sociais e mudança nas representações da comunidade. 

 Nas  produções  realizadas  pela  rede  Coque  Vive,  o  foco  sobre  as  representações 

midiáticas da comunidade pode ser percebido em vídeos como “Revelando o Coque”, “o Coque e a 

cidade”, e “Sandokan Xavier”, nos quais a estratégia é a de induzir a novas representações a partir 

da apresentação particularizada de indivíduos e situações. Em “Desclassificados” e nas vinhetas “O 

que você já ouviu falar sobre o Coque?”, a opção é pela desconstrução dos estereótipos sobre a 

comunidade. 

Em “Revelando o Coque” e “o Coque e a cidade”, ambos os vídeos produzidos com o 

resultado das oficinas de fotografia ministradas pela Rede Coque Vive, o estereótipo da carência (de 

cultura) da comunidade é colocado em xeque a partir da apresentação das fotografias realizadas 

pelos jovens, onde vemos representadas cenas e personagens do cotidiano da Comunidade e da 

cidade – ruas de terra; varais; o mangue; senhoras, senhores e crianças em seus afazeres cotidianos; 

uma “fenda” no viaduto que corta a comunidade; um jogo de bola de gude etc. – que constroem um 

panorama único das suas percepções do lugar onde moram e que ao serem compartilhadas permitem 

ao espectador se familiarizar com um lugar (e com pessoas) dos quais os enfoques policialescos e 

da  carência  utilizados  pela  grande  mídia  não  permitem tratar.  Ambos  os  vídeos  adotam trilha 

sonoras instrumentais (com acordeons e instrumentos de cordas “eruditos”) buscando imprimir um 

efeito de sentido que ratifique a competência dos fotógrafos e seduza (como podemos inferir pelo 

título de um dos vídeos: “Revelando o Coque”) os espectadores a enxergar a comunidade com 

outros olhos. Um outro experimento que retoma essa mesma estratégia de familiarização é o vídeo 

“Sandokan Xavier”, que parte de uma provocação, destacando um jovem fotógrafo do Coque da 

massa de mais de 1 milhão de habitantes do Recife e associando-o a ícones de projeção nacional 

como Pelé ou Lenine. O vídeo se dedica a construir o jovem como um fotógrafo de linguagem 

universal, apesar de residente no Coque, e dá ampla oportunidade de fala ao jovem (seus objetivos, 

preferências estéticas e concepções sobre a fotografia) enquanto alterna imagens da entrevista (com 

o jovem só e em primeiro plano) com imagens do fotógrafo em ação. 

A abordagem que investe mais diretamente na desconstrução dos estereótipos pode ser 

encontrada no vídeo “Desclassificados” e nas vinhetas “O que você já ouviu falar sobre o Coque?”, 

nestes produtos antes de construir um panorama mais rico da comunidade aos olhos daqueles que 

estão “de fora” a intenção é evidenciar de que maneira os olhares encontram-se já condicionados. 

Em “Desclassificados” a proposta é discutir as distinções de classe social a partir de um ponto de 
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vista da coletividade, de modo que nenhum dos entrevistados tem seu nome creditado, suas imagens 

parecem estar ali representando a comunidade como um todo. Num primeiro momento, a discussão 

se desenvolve em torno das impressões que a comunidade tem da classe média (“eu não vivo nela 

mas acho que ela deve ser boa porque todo mundo que vive nela não reclama” afirma uma das 

moradoras), para depois recair sobre o modo como a comunidade se sente representada aos olhos 

dessa classe (“acham que a gente é lá embaixo, não tem o valor de nada”, “ a classe média vê as 

pessoas que moram na favela, como se fossem, algumas pessoas, bandidos, coisa assim”, afirmam 

moradores), e termina evidenciando as lacunas no conhecimento mútuo que permitem aflorar os 

preconceitos (“é preciso a gente ter uma visão mais crítica dessa noção de classe social e de como 

essas noções elas excluem as pessoas, elas excluem também as possibilidades de diálogo entre as 

pessoas e excluem esse processo de humanização”, afirma um outro morador). 

De  modo  similar,  nas  vinhetas  “o  que  você  já  ouviu  falar  sobre  o  Coque?”  os 

discursos  estereotipados  são  incorporados  e  desconstruídos  dentro  do  enunciado.  As  vinhetas 

partem da mesma estratégia de criação de uma coletividade, obtida no plano imagético a partir da 

sobreposição de imagens de diversos sujeitos respondendo (presumivelmente) à interpelação em off 

que  inicia  o  vídeo:  “o  que  é  que  tu  já  ouviu  falar  sobre  o  Coque?”,  e  sustentada  a  partir  de 

fragmentos de áudio que não se vinculam necessariamente aos sujeitos representados nas imagens. 

Nos fragmentos ouvem-se respostas que vão gradualmente da representação estereotipada (“assim. . 

. eu já ouvi falar que lá tem uma parte que é muito violenta”; “só que lá tem muita violência”;  

“muita violência. . . ”) a uma outra mais favorável que varia conforme a vinheta (“todo lugar tem 

violência”; “todos nós somos iguais”; “ninguém é diferente de ninguém”; “tem um bocado de gente, 

a praça, tenho meus conhecidos, tenho amigos. . . ”; “eu gosto, tenho meus amigos, não quero sair 

daqui nunca”). 

No outro conjunto de enunciados da Rede Coque Vive, aquele que toma como foco o 

resgate  e  a  construção  de  uma  memória  da  comunidade,  podemos  perceber  também  duas 

abordagens:  de  um  lado,  um  investimento  na  criação  de  um  registro  dos  acontecimentos  e 

personagens representativos do Coque, que acaba se articulando com a estratégia de construir um 

panorama mais rico da comunidade, que é o caso dos vídeos “Biblioteca popular do Coque”, “Frei 

Aluísio” e “Centenário do Sul”, e, de outro lado, o resgate de uma memória das mobilizações que 

envolvem/envolveram a  comunidade,  caso  dos  vídeos  “A linha,  a  Maré  e  a  Terra”  e  “Desafio 

reciclagem”. 

Em “Biblioteca popular do Coque”, o espaço vai sendo construído através das falas dos 

principais envolvidos no processo de sua instalação na Comunidade, fruto de uma mobilização da 

Rede Coque Vive,  a  partir  da confluência de “várias  vontades,  vários desejos” (como afirma o 
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estudante de jornalismo João Vale Neto em seu depoimento para o vídeo). O vídeo, montado em 

blocos temáticos, se propõe a delimitar ainda o público (crianças), as atividades (oficinas de música 

e leitura) e até mesmo a própria biblioteca enquanto um espaço comunitário inserido na realidade 

local (“ela tem essa caráter de privilegiar todo tipo de livro, todo tipo de literatura, mas com um 

enfoque principal na nossa realidade, na realidade do Coque, que é uma comunidade que tá inserida 

em Recife, que tá inserido em Pernambuco, que tá inserido no Nordeste. . . ”, afirma o estudante de 

jornalismo, Pedro Neves). No vídeo “Frei Aluísio”, temos a mesma abordagem de reconstrução da 

trajetória de um personagem emblemático para a história da comunidade seguindo uma estrutura 

que intercala entrevista, onde o frei fala diretamente sobre seus interesses, motivações e figuras 

inspiradoras, com imagens do cotidiano e de arquivo de momentos marcantes na vida do frei (como 

seu  ordenamento  e  primeiras  missas  no  Coque),  ancoradas  por  uma  narração  em Off que  vai 

costurando as imagens e os tópicos da entrevista. 

Já em “Centenário do Sul”, a opção é por personagens menos icônicos. O mote, como 

nos avisa a narradora, logo no início do vídeo, é o do “encontro de mulheres com suas memórias, a  

partir de fotografias”. O vídeo se constrói a partir dos diálogos entre as personagens, três mulheres 

da  comunidade  moradoras  da  rua  Centenário  do  Sul  (Vânia,  Prazeres,  e  Maria  José),  e  um 

interlocutor que não se projeta nas imagens mas do qual se podem ouvir as intervenções. O modo 

informal  da  conversa  e  do  registro  produz  um  efeito  de  cumplicidade  entre  espectador  e 

personagens  que  convida  o  espectador  a  compartilhar  da  intimidade  das  personagens  no  seu 

percurso de reavivamento de suas memórias ao mesmo tempo em que essa estratégia de sedução 

(do vídeo) constrói uma memória muito afetiva da comunidade. É o que podemos perceber num dos 

relatos de Vânia: 

Aqui foi no dia que a gente veio pro lado de cá. Aí a gente tava desarrumando a casa e a 
prefeitura tinha feito o acordo de que alguém, o morador, no caso, que tirasse os móveis e 
conseguisse derrubar a casa ganharia um dinheiro por fora, aí a gente já tinha feito metade 
da mudança e a gente já tava pra demolir a casa, aí o fotógrafo ia passando na hora e meu  
pai chamou e tirou a foto da casa ainda em pé. Pra construir leva muito tempo, meu pai 
trabalhou muito pra ter essa casa de tábua, mas pra derrubar foi questão de segundos: tirou 
as telhas e empurrou as tábuas.

O registro  da  memória  das  mobilizações  que  envolvem  a  comunidade  pode  ser 

observado nos vídeos “Desafio Reciclagem Coque Vive” e “ A linha, a Maré e a Terra”. O vídeo 

“Desafio Reciclagem Coque Vive” propõe uma leitura paralela entre o processo de reciclagem, 

apresentado passo a passo numa sequência de imagens gravadas, com o processo de remoção dos 

moradores das suas casas para um destino incerto. Enquanto as imagens nos propõem uma leitura 

distanciada  (na  3ª  pessoa)  de  um  processo  de  transformação  positivo  (do  papel  usado  sendo 

processado e dando lugar a novos blocos de papel reciclado) em que a paisagem do Coque só é 
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vislumbrada ao final (quando, ao fim do processo de confecção dos blocos, as imagens abandonam 

o ambiente da oficina de reciclagem e se tornam um grande panorama do Coque), a ancoragem do 

áudio  nos  propõe  a  leitura  inversa  e  negativa  ao  apresentar,  desde  o  primeiro  momento,  uma 

locução na primeira pessoa (em off), que se queixa das remoções de moradores em andamento na 

comunidade, enquanto se dirige a um ouvinte também situado fora do plano imagético. De modo 

similar ao vídeo do circuito nas escolas, aqui também podemos perceber uma provocação na fala de 

encerramento: “e hoje nós vivemos nessa situação: sociedade vem, tira a gente do nosso bairro. . . e 

nossa comunidade, como é que vai ficar?”. 

O vídeo “a linha, a maré e a terra” é ainda mais explícito ao tematizar a disputa pela 

terra. Construído a partir de entrevistas com 3 dos moradores mais antigos da comunidade (seu 

Xavier, Dona Paulina e Dona Francisca, que vivem no Coque há mais de 40 anos), o vídeo explora 

as memórias desses três personagens a partir da relação que têm com a comunidade (os antigos 

bailes narrados por seu Xavier, o primeiro contato com o Mangue e sua fauna, descrito por Dona 

Francisca)  e  aborda  especificamente  os  processos  de  remoção  forçada  dos  moradores  da 

comunidade  para  a  construção  da  Estação  de  Metrô  de  Joana  Bezerra  e  do  Fórum  Rodolfo 

Aureliano nas décadas de 80 e 90, retomando a memória afetiva da comunidade, num primeiro 

momento, e a memória das lutas passadas (como a ocasião, descrita por Dona Paulina, em que a 

comunidade mobilizada conseguiu evitar a construção de um shopping no entorno do Coque), como 

estratégia para a sedução da comunidade a fim de engajar na defesa de seu espaço. A convocação 

para a mobilização da comunidade é construída tanto a partir das cartelas inseridas entre cada bloco 

de entrevistas do vídeo (“O Coque está no caminho entre Boa Viagem, o bairro mais rico da cidade, 

e a região central do Recife. A necessidade de duplicação do viaduto, que liga essas áreas e corta o 

Coque, é uma nova  ameaça  para parte dos seus moradores” -  cartela de a linha a maré e a terra 

[grifo  nosso])  como  através  da  própria  fala  dos  moradores,  onde  se  reveste  de  uma  maior 

legitimidade,  como no caso da fala de seu Xavier,  que encerra o vídeo: “A luta continua,  esse 

mesmo trabalho que aconteceu há 30 anos tá acontecendo atualmente. Essa semana ainda tem gente 

brigando porque não querem dar o dinheiro que valoriza. Não tem como comprar outro canto (. . . ) 

é o mesmo problema do passado, só que vai ter que sair (os moradores) (. . . ) pra construir o 

viaduto”. No que diz respeito à montagem, o vídeo também adota as estratégias de sobreposição de 

depoimentos com imagens externas e da apresentação das personagens em planos subjetivos (com a 

figura do narrador sendo construída principalmente como uma voz  em off) objetivando o mesmo 

efeito de proximidade entre espectador e personagens já observado nos vídeos anteriores. 

A análise do espaço discursivo do Coque-Recife no YouTube evidencia uma disputa 

de  sentidos  a  partir  dos  modos  como as  temáticas  recorrentes  –  cultura,  violência,  erotização, 
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reconhecimento  social  –  são  apresentadas  pelos  distintos  atores  sociais.  Da  parte  da  produção 

discursiva  da  mídia,  constatamos  o  reforço  dos  mesmos  valores  estigmatizantes  das  mídias 

tradicionais.  Na  produção  da  Rede  Coque  Vive,  há  uma  clara  intenção  de  se  contrapor, 

interdiscursivamente, aos valores postos em circulação pelas mídias de massas e por atores que 

reverberam estes discursos estigmatizantes e  que,  mesmo “bem intencionados”,  concorrem para 

uma violência  simbólica  contra  o  Coque.  Na produção  discursiva  da  comunidade,  prevalece  o 

reforço aos estereótipos, apesar de manifestações mais autênticas. Manifestações que revelam ainda 

um ethos pautado pela associação com violência, mas, agora, uma violência que, ao ser associada 

ao poder, não deixa de ser uma busca de algum reconhecimento. Nesse cenário, a Rede Coque Vive 

(por  colocar  lado  a  lado  comunidade,  universidade  e  representantes  do  terceiro  setor)  pode 

desempenhar papel importante na circulação de conteúdos que permitam rediscutir a representação 

da comunidade dentro e fora da mesma. 

5 Intervenção social a partir da web: o caso do Coque

Apesar do esforço de “agendamento” do Coque na web feito pelo Coque Vive, essa 

presença  é  ainda  quase  inexpressiva,  o  volume  significativo  de  material  produzido  ainda  não 

alcançou a devida circulação. Até o momento não houve sucesso na tentativa de um agendamento 

efetivo  dos  temas  levantados  especificamente  pela  Rede  Coque  vive,  como  o  pertencimento 

comunitário,  as  relações  sociais,  a  memória  da comunidade,  e  a  luta  pela  posse da  terra.  Esse 

fracasso se deve em parte a uma falha no ciclo produtivo dos conteúdos, que tem privilégiado a 

elaboração de novos conteúdos em detrimento da circulação e discussão dos temas em espaços 

amplos.  

 No orkut, as – muito raras – comunidades criadas pelos próprios moradores e com temas 

similares  aos  que  o  Coquevive  tenta  pautar  não  chegam  a  contar  com  a  participação  de 

representantes da Rede (e nem são prestigiadas pelos próprios moradores). A presença do Projeto 

CoqueVive só é referida em três posts, dois deles de autoria de integrantes do projeto na época: 

“Jornal Online Coque” (na comunidade “sem toque que eu moro no Coque”),onde uma aluna de 

Turismo da UFPE solicita, sem obter respostas, informações sobre a comunidade; “Coque no CAC” 

(na comunidade “Rádio e TV 2006 UFPE”), o anúncio do lançamento festivo do jornal-laboratório 

Coque (com uma resposta declarando a intenção de comparecer); e “Curso no NEIMFA e Rádio 

Coque Livre” (na comunidade “Biblioteca popular do Coque”), anúncio das atividades realizadas 

pelo Projeto Coque Vive em 2008 que incluíam a instalação por uma semana da Rádio Livre-se na 
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comunidade (o tópico também não possui respostas). Há ainda uma menção em um dos tópicos da 

comunidade “Vulvas em Transe” (referente à banda homônima), mas neste consta apenas o link do 

antigo blog do projeto (inativo desde 2008) como uma referência de possíveis informações sobre a 

comunidade, por ocasião do show que a banda realizaria na comunidade no carnaval de 2008 (é a 

única menção ao blog  do projeto encontrada além da que consta na descrição da comunidade da 

biblioteca popular do coque). As comunidades com temas afins àqueles levantados pela Rede, como 

“SOS pracinha do coque” ou “bairro do coque” (que propõe tratar o coque num aspecto mais geral, 

longe das pautas comuns aos telejornais) não fazem referência à Rede Coque Vive. Por outro lado, o 

esvaziamento dessas comunidades também é de tal forma evidente que nenhuma delas ultrapassa os 

50 membros ou chegam a possuir  mais de um tópico.  De fato,  a  Rede como um todo tem se 

mostrado ausente  do  ambiente  (existe  uma comunidade do projeto  Coque Vive,  com apenas  3 

membros, e um perfil de usuários do projeto, com nenhum amigo, além de comunidades como as do 

curso de agentes e da biblioteca, que possuem mais membros – menos de 50 cada – mas estão 

inativas há mais de dois anos). 

Consistindo basicamente no upload e armazenagem dos conteúdos (em ambientes 

como o Youtube ou no espaço da Estação Digital de Produção de Conteúdos), pode-se dizer que as 

estratégias  de  circulação  também  não  tem  recebido  a  devida  atenção.  Não  há  uma  estratégia 

consistente  de  difusão  dos  conteúdos  produzidos  através  de  redes  sociais  diversas  (sejam elas 

virtuais ou não), como a aproximação de outros atores da comunidade potencialmente interessantes 

para a ampliação da Rede, ou mesmo de remissão,  da parte dos próprios membros da Rede, à 

Estação Digital como esse polo aglutinador das referências sobre o Coque na Web. 

No inicio das atividades do Coque Vive a estratégia de ocupação da web consistiu na 

atuação dentro de espaços próprios, como o open news, que garantiam ambientes controlados de 

produção e circulação da informação, mas que ainda de modo restritivo previam e permitiam a 

construção de conhecimento de forma colaborativa.  Essa lógica de ocupação ganhou dimensões 

mais amplas e livres com o passar do tempo, podendo ser percebida inicialmente nas parcerias com 

outros atores como o blog  desclassificados, que já consiste em uma intervenção organizada em 

torno  de  um  corpo  editorial  colaborativo,  mas  descentralizado  e  com  olhar  amplo  sobre  a 

comunidade e sua relação com a cidade,  passando pela proposta da Agenda Coletiva como um 

ambiente colaborativo de caráter ainda mais amplo e que aglutinasse todos os produtores culturais 

da periferia da cidade a partir do acesso voluntário, e culminando na proposta da Estação Digital, 

que pretende funcionar como um polo aglutinador dos conteúdos produzidos pela Rede Coque Vive 

e, ao mesmo tempo, como um catalizador de diálogos sobre o Coque na web. 

As  produções  da  Rede  CoqueVive  tem  se  concentrado  prioritariamente  em  três 
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frentes,  todas  pensadas  inicialmente  com possibilidades  de  referenciação na  Estação Digital  de 

Difusão de Conteúdos: os produtos audiovisuais, os impressos e as próprias vivências. Entretanto, a 

dinâmica real de produção e sistematização dessas atividades não tem obtido o sucesso almejado no 

processo da transposição desses conteúdos para o Ambiente da Estação. No que diz respeito ao 

material  audiovisual  produzido  é  possível  perceber  uma  dinâmica  de  produção  extensa,  com 

intervalos  médios  de  6  meses  entre  uma  produção  e  outra,  que  tem  resultado  em  projetos 

consistentes, bem estruturados, mas que não obedecem a uma agenda interna (são muitas vezes 

fruto de estímulos exteriores, como convites e concursos – caso do “Desclassificados”, produzido a 

convite do Medialogo, ou “Desafio Reciclagem”, produzido a convite do programa Plano Aberto da 

TV Clube )  e,  talvez por esse mesmo motivo,  são mal  aproveitados  no que diz  respeito  à  sua 

circulação. Longe de representarem um problema, as articulações entre a Rede Coque vive e os 

meios de comunicação dão conta da possibilidade de trânsito que o projeto confere aos enunciados 

que produz, o que pode favorecer o agendamento de novos temas e outras representações. O que 

merece uma certa revisão é a dinâmica corrente de passados esses gatilhos externos, as exibições 

inaugurais e as eventuais exibições privadas (em eventos realizados pela Rede), a circulação pública 

dos vídeos vir se limitando ao circuito de exibição criado pela Rede, denominado “Cine Coque 

Vive”, evento que teve sua realização descontinuada. Desta forma, o alcance real das produções 

audiovisuais  da  Rede  Coque  Vive  acaba  sendo  bem menor  que  o  possível  –  não  chegando  a 

contemplar, por exemplo, a exibição nas escolas da comunidade. 

O upload dos vídeos no Youtube, e a remissão dos links à Estação digital, por sua 

vez,  não  chega a  representar  uma boa solução  para  a  circulação  do material  já  realizado  pois 

termina por representar mais uma estratégia de armazenamento que uma estratégia de circulação, já 

que não é acompanhado de uma ativação das possibilidades de circulação dos conteúdos entre os 

nós das redes pessoais dos próprios membros da Rede Coque vive (que dirá em redes de atores 

externos), o que se reflete nas poucas visualizações e nos escassos comentários. 

De maneira similar, o conteúdo impresso, incluindo aí teses e dissertações e muito 

material de pesquisa, não tem apresentado o devido cuidado na sua transposição para a web. A 

disponibilização  das  pesquisas  em  estado  “bruto”  (na  forma  de  dissertações  e  volumes 

encadernados), apesar de interessante a uma parcela do público de caráter mais “institucional” – 

representadas por pesquisadores e/ou profissionais de comunicação ou do terceiro setor – acaba 

sendo  desestimulante  para  o  grande  público,  por  carecer  de  uma  apresentação  mais  amigável, 

sintética até ( seja na forma de slides, infografias ou textos de divulgação). 

A ausência de um processo de adaptação para uma visibilidade maior acaba também 

por dificultar a circulação desse material em circuitos mais amplos que aqueles para os quais foram 
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previamente elaborados. Se, por um lado, esses conteúdos já não possuem apelo suficiente para 

circularem por si dentro de espaços mais amplos que os círculos acadêmicos, e na web são ainda 

mais  prejudicados  pelo  processo  de  armazenagem  (que  não  permite  o  mesmo  sistema  de 

visibilidade que os produtos audiovisuais), por outro lado a própria Rede também não se encarrega 

de dar a estes produtos uma visibilidade mais ampla, recaindo no mesmo processo de entrave da 

circulação  entre  as  redes  individuais  que  formam  a  Rede  Coque  Vive,  que  acabam  por  não 

redirecionar seus “nós” para a Estação. 

No que diz respeito às vivências da rede,  o que se percebe é a ausência de uma 

dinâmica comum em outros projetos das “ações coletivas com mídias livres”: a documentação das 

experiências.  Além  de  representar  a  possibilidade  compartilhamento  de  insights  e  práticas 

cotidianas,ou seja, a construção colaborativa de conhecimento, a documentação pode representar 

para  o  ambiente  da  Estação  uma  maior  atratividade,  consequência  direta  –  ainda  que  não 

determinística – da atualização constante dos ambientes web. Dessa maneira, além de perder pela 

falta de uma sistematização mais ampla das atividades a possibilidade de uma apropriação também 

mais  ampla  do próprio ambiente  da Estação e  a  criação de respostas  coletivas  para  problemas 

comuns, a falta de documentação representa a perda da possibilidade de uma maior circulação. 

 Além da dificuldade de acionar as próprias redes internas para a circulação de seus 

enunciados  e  da  dificuldade  em  remeter  os  usuários  à  Estação  Digital  (ora  pela  ausência  de 

referências,  ora  pelo  teor  mais  “denso”  dos  conteúdos  abrigados),  a  Rede  Coque  Vive  ainda 

encontra como empecilho à circulação de seus temas o tipo de uso da rede feito pelos enunciadores 

da Comunidade do Coque, que tem privilegiado principalmente a presença em ambiente de redes 

sociais  como forma de  convivência  entre  identidades  virtuais  criadas  de  modo  mais  livre  dos 

constrangimentos socioeconômicos impostos no mundo “real”, e, como contrapartida, o escoamento 

de  produções  que  permitem  a  criação  de  “celebridades”  locais,  com  ênfase  no  potencial  da 

articulação entre os diversos ambientes virtuais (seja o Orkut, seja o Youtube, sejam os espaços de 

download  de  arquivos)  para  efeitos  de  construção,  divulgação  e  ratificação  dessas  novas 

celebridades virtuais. Esse tipo de uso acaba por se constituir num empecilho para a circulação dos 

temas agendados pela Rede Coque Vive por seu caráter personalista e desvinculado de um projeto 

coletivo de comunidade. 

Se  os  produtos  da  rede  abarcam  temas  marginais  para  a  comunidade  e  são 

distribuídos em espaços que no geral não são frequentados pela comunidade – com exceção do 

Youtube.  Parece  evidente  a  necessidade  de  se  apropriar  melhor  dos  outros  espaços  onde  a 

comunidade  circula,  além  de  definir  um  roteiro  de  circulação  desses  enunciados  dentro  da 

comunidade. Espaços de contato e construção de vínculos entre esses sujeitos no mundo real, como 
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as lan houses não tem o seu potencial utilizado na circulação dos conteúdos da Rede, de maneira 

similar, também as escolas foram colocadas em segundo plano. Por outro lado, Estação Digital tem 

o potencial de se tornar de fato um polo articulador da circulação dos temas referentes ao Coque, 

agendando temas, rediscutindo os temas em voga, a partir dessa aproximação física entre a Rede e a 

Comunidade 

a chance de rediscutir os valores postos em circulação por esses enunciados. De maneira 

similar, a apropriação dos temas postos em circulação pela grande mídia, ao mesmo tempo que 

permitem colocar  em discussão  os  pressupostos  incorporados  nesses  enunciados  incrementa  as 

possibilidades de circulação dos enunciados da Rede. 

Considerações finais

O estudo realizado no Orkut e no You Tube revela o quanto é dura a disputa de sentidos 

na web quando o objetivo é promover uma visbilidade mais afirmativa do Coque a partir do uso das 

mídias digitais. A diversidade de acepções do termo “Coque” na web é o primeiro obstáculo. Alia-se 

a tal desafio, o pouco conhecimento ou pouco aproveitamento que os atores sociais interessados 

nesse agendamento positivo, como os integrantes da Rede Coque Vive, possuem das ferramentas e 

programas  de  busca  capazes  de  conferir  mais  destaque  à  sua  produção  na  multiplicidade  de 

informações da internet. Não bastassem essas dificuldades existe ainda uma outra disputa discursiva 

dentro do subconjunto de enunciados que tratam do Coque-Recife. 

Essa nova disputa de sentidos em torno do Coque-Recife é igualmente importante e 

pode ser pensada a partir dos jogos próprios ao interdiscurso. Há, como se pôde observar, um “jogo 

de reenvios entre discursos que tiveram um suporte textual, mas de cuja configuração não se tem 

memória” (Charaudeau e Maingueneau, 2008:286), entre os três posicionamentos circunscritos no 

espaço  discursivo  do  Coque-Recife.  Nesse  jogo  de  reenvios,  o  que  pudemos  observar  foram 

continuidades entre os discursos sobre esse espaço popular nas mídias tradicionais e na internet, de 

tal modo que, apesar de seu potencial democratizante e polifônico, a web também tem agendado 

valores negativos sobre o bairro, em que pese a atuação deliberada da rede Coque Vive em direção 

contrária. 

Já no que diz respeito à presença dos enunciadores pertencentes ao Coque-Recife nos 

diversos ambientes da web, verifica-se que esta se orienta no sentido da construção de identidades 

virtuais individuais mais favoráveis. Resulta disso a presença maior em ambientes de uso mais 

difundido e com uma comunidade de usuários já mais assentada. Enquanto twitter, blogs, e Flickr 
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dependem de um capital cultural prévio para a circulação dos seus conteúdos (que representa a 

possibilidade de ser seguido, de ter suas imagens anotadas ou de o endereço do blog  circular), o 

Orkut é construído de modo a permitir um investimento muito maior na customização deste “eu 

virtual” (o perfil), ao mesmo tempo que articula esses perfis de modo a permitir facilmente ampliar 

círculos sociais através das conexões sinalizadas pelo próprio serviço e, consequentemente, difundir 

essas autorepresentações. Entretanto, menos que um “uso” de fato o que se verifica é uma certa 

“presença” meio fantasmagórica (que condiz até certo ponto com um acesso esporádico realizado 

através de lan houses), caracterizada por um processo de autoafirmação imediatista em detrimento 

da construção de uma reputação. Como resultado temos uma baixa atividade nas comunidades, que 

passam a representar um certo gosto (ou uma intenção de participação) em vez de constituírem-se 

no repositório de uma inteligência coletiva acessível e disponível à solução de problemas coletivos. 

Ainda assim, pode-se perceber um processo de apropriação, expressiva até, dos sistemas 

de restrição  impostos  aos  usuários  do Orkut  (como a necessidade  de atualização de idiomas e 

localidades) no sentido de construir, a partir dessas enunciações previstas, significações imprevistas 

e que chegam em algumas ocasiões a contrariar a finalidade original desses espaços de enunciação 

(a  facilidade  de  localização,  por  exemplo).  Entretanto,  esse  tipo  de  apropriação  costuma estar 

situado justo naqueles perfis de enunciadores que parecem possuir maior trânsito entre outros meios 

digitais (como os DJs) sugerindo uma relação entre uma diversidade de usos e a efetiva apropriação 

dos meios. 

De  maneira  similar,  o  ambiente  do  YouTube  permite,  em  teoria,  uma  ampla 

visibilidade dos conteúdos a partir das interrelações entre os vídeos estabelecidas pelos mecanismos 

de classificação, mas o que acaba ficando evidente na prática é que, apesar da a existência de uma 

grande quantidade de enunciados oriundos da comunidade, ocorre um processo de ocultamento com 

origem na disputa entre múltiplos sentidos para cada termo buscado. Ao mesmo tempo, verifica-se 

um um processo de hierarquização dos enunciados referentes ao “Coque-Recife”, com o aporte de 

capitais  simbólicos  herdados  de  outros  ambientes  midiáticos  agendando  negativamente  a 

visibilidade  de  determinados  conteúdos  e  reforçando  os  preconceitos  que  recaem  sobre  a 

comunidade. A mudança dos resultados relevantes, na passagem à classificação segundo a demanda 

popular (folksonomy) atesta a possibilidade de um processo de nivelamento desse capital através de 

táticas de classificação coletivizadas, mas no caso específico do Coque também deixa evidente uma 

falta de competência na realização dessa classificação. 

O  perfil  jovem  dos  usuários,  por  sua  vez,  acaba  circunscrevendo  os  temas  dos 

enunciados às questões referentes às suas próprias vidas: as descobertas sexuais e o seu próprio 

lugar no mundo (através da imitação de figuras de prestígio, como as celebridades televisivas, ou da 
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afirmação do próprio poder). De perfil oposto, os enunciadores externos à comunidade possuem em 

sua  maioria  outros  vínculos  (empregatícios,  éticos,  etc.  )  e  acabam por  mobilizar  outros  temas 

(como a violência) e agendar outras discussões, para as quais os jovens da comunidade nem sempre 

parecem demonstrar interesse. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de outros ambientes de 

acesso, além das lan houses – ambientes de acesso público, porém pago –, onde possam contar com 

uma estrutura de acesso mais qualificado, contínuo, com a possibilidade de um acompanhamento – 

informal,  entre pares – que permitam desenvolver habilidades e competências no manuseio das 

ferramentas expressivas e no entendimento dos processos de significação, sem os quais corre-se o 

risco de cair num simulacro de “inclusão digital”. 

Em resumo,  a web como um meio precisa ainda,  do ponto de vista  de um suporte 

externo, de investimento para diminuir as diferenças qualitativas no acesso, mas precisa ao mesmo 

tempo  de  interferências  (políticas)  no  sentido  de  garantir  possibilidades  de  participação  mais 

igualitárias do ponto de vista de uma cultura (que emerge) da web. Caso contrário, continuaremos à 

mercê de um aporte, muitas vezes de difícil percepção, de capital simbólico externo (dos meios de 

comunicação de massa) agendando o modo como nos relacionamos com o conteúdo, transformando 

(confundindo) critérios estéticos, econômicos e tecnológicos (uma boa apresentação, um aspecto 

“profissional”) em substitutos da leitura crítica. 

No caso das ações da Rede Coque Vive no Coque, onde o interesse pelos temas atuais 

da  comunidade  parece  fragilizado,  a  observação  dos  enunciados  da  própria  comunidade  deixa 

perceber um programa de temas, perfis e necessidades que permitam planejar ações futuras. Estas 

passam pelo resgate da memória de um momento anterior, de um Coque anterior, com um perfil 

bem mais ativo, como diagnosticado pelas pesquisas desenvolvidas pela Rede ainda em 2008. Mas 

passam também pela necessidade de a) discutir  as construções de sentido implementadas  pelos 

meios, como maneira de qualificar a produção de novos enunciados e enunciadores; b) investir na 

qualificação do acesso aos meios digitais ofertadas à comunidade e c) estimular as competências da 

criação e produção em colaboração, bem como de novas práticas de subjetivação. 

Como estratégia,  pode-se optar  por  operar  com o desejo  de autoafirmação presente 

nesses jovens como um mecanismo para a transformação da comunidade, possibilitando através 

deles  a  circulação  dos  enunciados  da  Rede,  que  poderiam  se  contrapor  à  representação 

estigmatizada do Coque,  mas que não se contrapõem porque não circulam,  e  tornam-se,  dessa 

forma, irrelevantes frente aos mecanismos de classificação da web. Contraposto à representação de 

um  Coque  sem  cultura  construída  pelos  meios  de  massa,  o  grande  volume  de  enunciados 

produzidos  por  estes  jovens  que  se  constroem sobre  o  tema  da  criminalidade  como forma  de 

empoderamento – mas o fazem à exemplo da tradição das celebridades do rap americanas – dá 
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indícios de uma potente ciclo de produção cultural já em atividade. O exercício de aproximação 

desse ciclo pode se dar com vistas a trabalhar um pertencimento à cidade como um todo, como uma 

estratégia de construção de um substituto ao individualismo vigente, a partir do engajamento em 

atividades de produção criativa coletiva e com a oferta de um ambiente especializado (a Estação 

Digital  de  Difusão de  Conteúdos)  propício  à  criação  de  novos  enunciados  a  serem postos  em 

circulação através das redes já existentes as quais esses sujeitos tem acesso. 

Se a deficiência na estratégia de ocupação da rede implementada pelo CoqueVive até o 

momento esteve na incapacidade de dotar os conteúdos de um poder de circulação próprio e, na 

ausência dessa possibilidade, na ativação de mecanismos de circulação de terceiros. A aproximação 

desses enunciadores pode representar a chance de paulatinamente problematizar o seu processo de 

criação, agendando novos temas, e mostrando que, no que diz respeito à comunidade, mais do que 

fazer parte da cidade, o Coque compartilha dos seus diversos problemas e que longe de ser a sua 

causa, ou de precisar ser tratado ele mesmo como um problema a ser sanado, pode contribuir na 

busca por soluções coletivas. No que diz respeito a esses enunciadores, a sua caracterização como 

novos produtores (mais que os Djs circuladores dos conteúdos) pode também representar um esporo 

de uma outra cadeia produtiva, de cultura, capaz de carregar outras representações do Coque em 

diversos ambientes (inclusive os internos), ao mesmo tempo em que permite questionar os valores 

que são veiculados em suas produções. 



104

Bibliografia

AMADOR, Pedro Augusto de Queiroz. As formas de governo da juventude na contemporaneidade: 
Um estudo sobre a “Rede Coque Vive”. Dissertação ( mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CE. Educação, 2010.

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 
jorge Zahar ed., 2003.

BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

BEST, Samuel J. Best, KRUEGER, Brian S. Online interactions and Social Capital: 
Distinguishing between new and existing ties. In: Social Science Computer Review,Vol. 24 Num. 4, 
Winter 2006 (disponível em  http://ssc.sagepub.com

BORBA, Angela Meyer. O brincar como um modo de ser e estar no mundo. In: Ensino 
Fundamental de nove anos: Orientações para a Inclusão da criança de seis anos de idade. Brasília: 
FNDE, Estação Gráfica, 2006.

BOWMAN, Shayne e WILLIS, Chris. We Media: How Audiences are shaping the future of news 
and information. The American Press institute, 2003.

BURGES, Jean e GREEN, Joshua. YouTube e a revolução digital: como o maior fenômeno da 
cultura participativa transformou a mídia e a sociedade. São Paulo, Aleph, 2009.

CASTELLS, Manuel. A Era da informação: Economia, Sociedade e Cultura. Vol II: O poder 
da Identidade. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007.

CHARAUDEAU, Patrick e MAIGUENEAU, Dominique. Dicionário de Análise do Discurso. 2 
ed., São Paulo: Contexto, 2008.

CHO, JUNGHOO, Crawling the Web: Discovery and Maintenance of a Large-Scale Web Data, 
Tese  de  Doutoramento,  Departamento  de  Ciência  da  Computação,  Universidade  de  Stanford. 
Novembro, 2001 (disponível em: http://oak.cs.ucla.edu/~cho/papers/cho-thesis.pdf)

DOWNING, John. D. H. Midia Radical: rebeldia nas comunicações e movimentos sociais. São 
paulo: Editora Senac São Paulo, 2002.

FECHINE, Yvana & VALE NETO, J. p. Coque Vive: o princípio do contato, a dinâmica do 
contágio em uma intervenção social. In: CAMARGO, Eder dos Santos & ONÇA, Leandro Alves 
(org.).Cultura e extensão universitária: democratização do conhecimento. São João Del Rei, Malta. 
2010

JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2ª ed. - são paulo: Aleph.

http://oak.cs.ucla.edu/~cho/papers/cho-thesis.pdf
http://ssc.sagepub.com/


105

JENKINS, Henry. Confronting the challenges of participatory culture: media education for the 21st 

century. The macCarthur Foundation, 2006.

JOVCHELOVITCH, Sandra. Vivendo a vida com os outros: Intersubjetividade, espaço público e 
representaçõe sociais.In: GUARESCHI, pedrinho & JOVCHELOVITCH, Sandra. Textos em 
Representações Sociais. Rj, vozes, 1995.

LEMOS, André. Cibercultura Remix. in, Seminário “Sentidos e Processos”. No prelo, São Paulo, 
Itaú Cultural, agosto de 2005. 

(disponível em : http://www.andrelemos.info/artigos/artigos.html)

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2008. 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.

MAINGUENEAU, Dominique. Gênese dos Discursos. São Paulo, Parábola editorial, 2008.

MATHES, ADAM. Folksonomies – cooperative classification and communication trough 
shared metadata. Escola de biblioteconomia e Ciência da Informação, Universidade de Illinois 
Urbana-Champaign. Dezembro, 2004 (disponível em: 
http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html)

MEIRA,  SILVIO.  YouTube:  TV?,  publicado  em  seu  blog  pessoal,  Dia  a  dia,  bit  a  bit,  em 
03/01/2011 (disponível em http://smeira.blog.terra.com.br/2011/01/03/YouTube-tv/)

MINAYO, Maria Cecília de souza. O conceito de Representações Sociais dentro da Sociologia 
clássica. In: GUARESCHI, pedrinho & JOVCHELOVITCH, Sandra. Textos em Representações 
Sociais. Rj, vozes, 1995.

MORAIS, Maria Carolina Morais.  Sombra e trauma na cidade: um olhar sobre o livro 
Coque Vive Notícias. Tese de conclusão de curso (mimeo). Departamento de Comunicação 
Social da UFPE, 2009.

MOSCOVICI, Sergei. As representações sociais.  Petrópolis: Vozes, 2003

PINTO, Luis Carlos. Ações coletivas com mídias livres: Uma interpretação Gramsciana de seu 
programa político. Recife 2010

RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Sulina 2009.

RHEINGOLD, Howard. Smart Mobs: the next social revolution. Basic books – 2002. 

http://smeira.blog.terra.com.br/2011/01/03/youtube-tv/
http://www.adammathes.com/academic/computer-mediated-communication/folksonomies.html
http://www.andrelemos.info/artigos/artigos.html


106

SENNA, Ana Carolina, FERRAZ, Ana Flávia e FERNANDES, Fernando Lannes. (Orgs.) 
Redes de valorização da vida. Rio de Janeiro: Observatório de Favelas, 2009.

RHEINGOLD, Howard. Rethinking Virtual Communities. (Draft) 2000

(Disponível em http://www.rheingold.com/VirtualCommunity.html)

SILVA, Igor F. C. F. Movimentos sociais e mídias digitais:uma experiência de apropriação da 
rede. Ensaio de conclusão de curso (mimeo). Departamento de Comunicação Social da UFPE, 
2008.

SILVA, Jailson de souza e. O que é favela, afinal?. Rio de Janeiro:  Observatório de Favelas do 
Rio de janeiro, 2009.

VALE NETO, J. P. Coque, a morada do vínculo. Monografia de conclusão de curso (mimeo). 
Departamento de Comunicação Social da UFPE, 2007. 

VALE NETO, J. P. Coque: morada da morte? Práticas e disputas discursivas em torno de um 
bairro do Recife. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. 
Comunicação Social. Recife, 2010.

WERTHEIM, margaret. Uma história do espaço, de Dante à internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
ed., 2001.

WILLLIAMS, J. Patrick. Authentic Identities: Straightedge Subculture, Music, and the Internet. 
In: Journal of Contemporary Ethnography. Vol. 35 Num. 2. Sage Publications. Abril, 2006. 
(disponível em http://jce.sagepub.com

WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Uma teoria crítica das novas mídias. Porto Alegre: 
Sulina. 2ª edição. 2007

Documentos consultados

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). Atlas 
do desenvolvimento humano no Brasil. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/atlas/>. 
Acesso em: 03 mar. 2004. 

RECIFE, Atlas de Desenvolvimento Humano, Recife: Editora da Cidade do Recife, 2005.

http://jce.sagepub.com/
http://www.rheingold.com/VirtualCommunity.html

	Introdução 
	2  Coque: contextualizando as Representações
	3  Internet e usos sociais
	4  Presença do Coque na Internet
	5  Intervenção social a partir da web: o caso do Coque
	Considerações finais

