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Lá eu me reconheço. Por exemplo, hoje eu não sei o que eu vou fazer da 
minha vida. Não sei se vou seguir carreira acadêmica, se eu vou continuar 
trabalhando com comunicação ou mudar pra outra coisa. Mas uma coisa 
eu sei, eu quero continuar perto dessa experiência do Coque. Assim, 
seguro! Nos próximos muitos anos, entendeu? Então, é uma relação de 
pertencimento. Surgiu uma relação de pertencimento com essa 
experiência. Porque a experiência diz respeito a quem eu sou, a quem eu 
me tornei, como eu entendo minha cidade, como eu leio o mundo. É uma 
experiência forte, e eu duvido que seja só o meu caso. Eu penso que seja 
o caso de muitas pessoas: as pessoas do NEIMFA têm uma relação de 
pertencimento intensa; Procópio já disse que o sentido da vida dele é esse 
trabalho na comunidade... Então, é um vínculo denso. Eu me sinto meio... 
É minha casa, uma relação um pouco de família. Que não é família, mas 
um vínculo de pertencimento. E aí tem a discussão: mas, tá, a gente não é 
da comunidade? Pra mim hoje isso não importa, porque a gente tá junto 
nisso. 

Carolina Senna  
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RESUMO 

 
Esta pesquisa propõe-se a estudar a dinâmica formativa da “Rede Coque Vive”. Trata-se de uma 
rede social constituída por duas organizações sociais (o NEIMFA e o MABI) e um grupo 
extensionista da Universidade Federal de Pernambuco. A investigação questionou de que forma 
os atores da Rede lidam com os desafios da formação dos jovens em um contexto de 
estigmatização social. O estudo insere-se, portanto, na perspectiva de trabalhos que tratam da 
problemática da juventude desde as formas de articulação e intervenção da sociedade civil. Mais 
especificamente, procuramos apreender como o tema da educação e das políticas de juventude 
vêm sendo apreendidos pelas redes organizativas da sociedade civil, diferentemente das 
pesquisas que abordam essas políticas pela ótica do Estado. A ideia mais geral consistiu em 
refletir sobre os desafios inerentes ao “governo das juventudes” desde a ótica das redes sociais, 
tendo em vista sua importância na criação de esferas públicas locais dotadas de autonomia 
política e geradora de novas formas de solidariedade. O paradigma de redes sociais foi tomado 
como fundamento na medida em que evidencia uma visão contextual na qual o outro é 
apreendido fora das cenas de violência que temos presenciado nos últimos tempos. A pesquisa 
considerou a experiência social dos sujeitos envolvidos na “Rede Coque Vive”, gestores e 
formadores, verificando a partir das suas relações de vinculação como foram construídas 
respostas concretas para o enfrentamento dos problemas juvenis nas comunidades periféricas do 
Recife. Do ponto de vista metodológico, o estudo utilizou a Metodologia de Análise das Redes 
Sociais (MARES). Nesse sentido, tenta apontar a urgência de se buscar a realização de políticas 
públicas emergidas da coletividade, com ênfase numa vida mais solidária diante do capitalismo 
atual. O discurso dos gestores e formadores da “Rede Coque Vive” apresentou um conjunto de 
categorias que, no conjunto, sinaliza uma nova cartografia para repensar as relações políticas e 
pedagógicas, explicitando, por essa via, outras possibilidades de relação geradoras de saberes e 
práticas educativas junto aos segmentos juvenis. Com isso, indica-se um processo de mudança 
social que se manifesta no âmbito micropolítico, em que as hierarquias entre os sujeitos são 
diluídas e se travam relações de pertencimento que permitem criar novas formas de vida diferente 
daquelas impostas pelos modelos hegemônicos. A análise da “Rede Coque Vive” evidencia, sem 
dúvidas, uma governamentalidade pedagógica sui generis: a educomunicação como formação 
humana. A educação e a comunicação social, pensadas no registro da ética e do cuidado de si, 
apreendidas como uma disposição de manter ou modificar a si mesmo enquanto sujeito de suas 
próprias ações e realizações. Desse modo, os atores da Rede nos mostram que é possível 
encontrar na cultura das periferias processos alternativos de formação do sujeito humano.  
 

Palavras-chave: Redes sociais, políticas públicas, educação não-formal, sociedade civil, 
juventude. 
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ABSTRACT 
 

 
This research aims at scrutinizing the formative dynamics of the “Rede Coque Vive”. It is a 
social network made up of two social organizations (NEIMFA and MABI) plus an extension 
group from the Pernambuco Federal University. The research questioned how the players in the 
network deal with the challenges posed by the education of youngsters in an environment of 
social stigmatization. Therefore this study relates itself to other projects that deal with the youth 
issue regarding forms of articulation and intervention by civil society. Specifically, we try to 
comprehend how education and youth-oriented policies are seen by organizing networks of civil 
society as opposed to researches which approach those same issues under a state like view. The 
more general idea consisted of reflecting on the challenges inherent to the “government for the 
youth” under the perspective of the social networks regarding their importance in the creation of 
local public jurisdictions with political autonomy and their ability to provide new forms of social 
solidarity. The paradigm of social networks was the basis for demonstrating a contextual angle in 
which the other person is seen as detached from the scenes of violence we have seen lately. The 
research has taken into account the social experience of the subjects involved in the “Rede Coque 
Vive”, administrators and instructors, verifying from their relationships of connections the way 
concrete responses were elaborated with the intent of facing juvenile problems in the peripheral 
communities of Recife.  Under the methodological point of view, the study employed the analysis 
methodology of social networks.  In this regard, it tries to point out the urgency of implementing 
public policies stemming from the collectivity, with emphasis on a more solidary life in the face 
of today’s capitalism. The discourse of administrators and instructors of the “Rede Coque Vive” 
showed an array of categories that signal a new cartography to rethink political and pedagogical 
relations, making it clear, in this way, the availability of other relation possibilities that can 
generate knowledge and educational tools in the juvenile segments. Thus, a social change process 
comes into light, manifesting itself in the micro political realm in which hierarchies between 
people are diluted and relationships of belonging occur, enabling new forms of life differently 
from those imposed by hegemonic models. The analysis of “Rede Coque Vive” shows, 
undoubtedly, a sui generis pedagogical governamentality: education and communication woven 
together as a means of human development. Education and social communication, in the view of 
ethics and self care, can be assimilated as a purpose to keep or change one self as a subject of 
one’s own actions and achievements. In this manner, the players of the Network show us that it is 
possible to find in the peripheral cultures alternative processes of human development. 
 
 
Key-words: social networks, public policies, non-formal education, civil society, youth. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa se propôs a estudar uma rede social constituída por duas organizações 

sociais (o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis/NEIMFA e o Movimento 

Arrebentando Barreiras Invisíveis/MABI) e um grupo extensionista da Universidade Federal de 

Pernambuco, denominado Projeto Coque Vive. A investigação buscou problematizar de que 

forma os atores dessa Rede lidam com os desafios da formação de jovens em um contexto de 

estigmatização social, inserindo-se na perspectiva de trabalhos que tratam da problemática da 

juventude desde as formas de articulação e intervenção da sociedade civil1.  

Mais especificamente, buscou-se apreender como os temas da educação e das políticas de 

juventude vêm sendo apreendidos pelas redes organizativas da sociedade civil, diferentemente 

das pesquisas que abordam essas questões pela ótica estrita do Estado. A pesquisa procurou 

apreender os desafios inerentes ao “governo das juventudes” desde a ótica das redes sociais, 

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

política e geradora de novas formas de solidariedade. Nesse percurso, buscou-se problematizar 

algumas questões concernentes às dificuldades relativas à associação entre a juventude e os altos 

índices de violência que retratariam, supostamente, a situação de vulnerabilidade enfrentada pelos 

jovens pobres das periferias urbanas nas últimas décadas. Como pretendemos evidenciar ao longo 

deste trabalho, esse modo de problematização acaba por obstruir a percepção das formas pelas 

quais muitos jovens reagem criativamente perante essa realidade.  

                                                 
1  O interesse pela temática teve início com a nossa inserção na Universidade Federal de Pernambuco, em 
2007, como aluno do Programa de Formação de Agentes de Mediação Sociocultural (PFAMS), uma das atividades 
desenvolvidas pelo projeto de extensão Coque Vive. Nesse programa foram discutidos alguns aspectos relacionados 
à temática da juventude e redes sociais, o que nos instigou a realizar uma pesquisa específica sobre a temática. 
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Sendo assim, recusamos análises simplistas, homogeneizantes e lineares quando da 

análise das questões relativas à juventude na contemporaneidade. Para tentar dar conta deste 

propósito, propomos o paradigma de redes sociais como elemento mediador de uma possível 

reflexão sobre as políticas públicas. Nossa hipótese sugere que esse modelo analítico, ao romper 

com visões fragmentadas sobre o funcionamento da sociedade, permite perceber que não se pode 

reduzir a violência verificada entre os jovens como produto exclusivo da sua condição social, 

como se a violência vivida e praticada pelos jovens fosse algo gerado de forma isolada de um 

contexto mais amplo. As redes sociais contribuem para construir uma visão mais inclusiva, ao 

fornecer visibilidade à teia de relações em que estamos envolvidos, em vários níveis, tanto no 

aspecto pessoal, social, cultural, econômico, institucional e político, quanto no âmbito ecológico 

e espiritual. Trata-se de um paradigma que reconhece o ser humano como um sistema vivo, 

multidimensional e interativo, que vive momentos mais organizados e outros mais conflituosos, 

como é próprio da dinâmica da vida2.  

Diante dessas ponderações, entendemos que não podemos continuar insistindo em 

políticas públicas que fragmentam suas ações, mediante programas e projetos voltados 

exclusivamente para uma determinada área, como se a educação fosse algo desvinculado do 

campo cultural, da vida familiar, do mundo do trabalho, dentre outros contextos que compõem as 

redes de vínculos dos usuários que frequentam os serviços educacionais.  

                                                 
2  Dentro dessa perspectiva, o isolamento de uma dessas dimensões fragiliza a vida de um ser, que se 
caracteriza pelas relações de interdependência que estabelece com outros seres humanos e com outras formas de vida 
e de se vivê-la. Contudo, essas interações precisam ocorrer sem ameaçar o sentido constitutivo da própria identidade 
do sujeito. Quanto a isso, Sluzki (1997), por exemplo, por meio de uma extensa pesquisa realizada com portadores 
do HIV/AIDS, mostra que quando indivíduos infectados se deparam com situações de abandono por parte dos 
familiares, dos amigos, da vizinhança e das demais redes comunitárias, tornam-se depressivos e, em conseqüência, 
com um sistema imunológico debilitado, reduzindo a capacidade de sobrevida. Nesse sentido, o autor citado nos 
alerta: existe forte evidência de que uma rede social pessoal relativamente estável, sensível, ativa e confiável protege 
a pessoa contra doenças, atua como agente de ajuda e encaminhamento, afeta a pertinência e a rapidez da utilização 
de serviços de saúde, acelera os processos de cura e aumenta a sobrevida, ou seja, é geradora de saúde (SLUZKI, 
1997). 
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Esse tipo de concepção caracteriza-se por medidas centralizadas, verticalizadas e 

descontinuadas, com sobreposição de ações sem a participação da coletividade mais abrangente. 

A construção de políticas públicas necessita passar por um debate mais amplo, incluindo os 

diversos saberes (acadêmico, popular, prático, comunitário, religioso, familiar, etc.) que estão 

envolvidos em torno do problema a ser debatido pela comunidade interessada. Trata-se de buscar 

práticas horizontalizadas por meio de espaços de conversação que possibilitem romper com 

estruturas hierarquizadas e lineares, desenvolvendo propostas intersetoriais e interorganizacionais 

que perpassem os trabalhos realizados pelas instâncias governamentais e não-governamentais. 

Acreditamos que este olhar pode ser capaz de provocar outras possibilidades de reflexão e 

intervenção junto aos diferentes segmentos juvenis. No entanto, paradoxalmente, os estudos 

sobre redes sociais, no âmbito da educação, ainda têm sido largamente subestimados, quando não 

gravemente ignorados pelos pesquisadores3. É verdade que não se trata de um problema 

específico do campo acadêmico da educação. No âmbito das ciências sociais, de acordo com 

Fontes (2008), a temática também não tem tido receptividade na comunidade latino-americana. 

De acordo com Martins e Nunes (2004), uma das razões para essa situação articula-se ao déficit 

de ideias críticas que permitam a formulação de um novo pensamento crítico e humanista.  

São escassos os registros de estudos sobre redes sociais e sua articulação com o setor 

educacional, em geral, e com as políticas públicas de educação, em particular. No Brasil, o 

NUCEM (Núcleo de Cidadania, Exclusão e Processos de Mudança) do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco tem consolidado, de forma 

pioneira, uma trajetória de estudos acerca do “fenômeno das redes sociais e de sua importância 

                                                 
3  Pesquisando-se no Banco de Teses da Capes, a partir da palavra-chave redes sociais, identificou-se 149 
teses de doutorado e 302 dissertações de mestrado, sendo apenas 2 teses e 4 dissertações, respectivamente, ligadas a 
área de educação. No que se refere a Universidade Federal de Pernambuco, encontrou-se nenhuma tese de doutorado 
e apenas  uma dissertação de mestrado.  
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para repensar os modos organizativos do sujeito social, a novidade da participação e o surgimento 

de esferas locais dotadas de maior autonomia política e administrativa” (MARTINS, PINHEIRO, 

2009a, p. 10), contribuindo para se “repensar as relações entre Estado e Sociedade Civil, de modo 

amplo, e os novos sentidos das políticas públicas, de modo particular”. (MARTINS; PINHEIRO, 

2009a, p. 10)4. 

Foi com base nesses estudos que procuramos problematizar as políticas de juventude 

desde a ótica das redes da sociedade civil. Isso é importante, pois, segundo Sposito e Carrano 

(2009), embora recente, observa-se na sociedade brasileira um consenso em torno da necessidade 

de implementação de políticas destinadas à juventude. Para esses autores, isso tem gerado um 

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

como são concebidas as relações entre Estado e sociedade civil. Isso significa que 

 
tratar o tema apenas no eixo da juventude – se as políticas são para os jovens, com os 
jovens, por meio dos jovens ou a partir deles –, embora importante para o debate público, 
do ponto de vista analítico é insuficiente. As formulações diferenciais que pressupõem 
formas de interação com os atores jovens não são construídas apenas a partir de uma 
imagem do que se pensa sobre a juventude na sociedade, mas decorrem, também, de uma 
clara concepção de modos de praticar a ação política, o exercício do governo (abertura ou 
não de canais de participação dos atores, formas de parceria, etc.) e as relações com a 
sociedade civil na construção da esfera pública (SPOSITO E CARRANO, 2009, p. 07). 
 

        De fato, mesmo no interior dos aparelhos de Estado, as políticas de juventude incorporam 

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

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

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

apenas como forma de assistência e controle do Estado sobre a sociedade. Na mesma direção,  

 

                                                 
4  Nessa mesma direção, os estudos de Scherer (1993) e Gohn (2005) sobre o papel das redes e a redefinição 
dos eixos articuladores da identidade social têm possibilitado uma leitura renovada das relações Estado/sociedade. 
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Se deslocarmos a discussão para a sociedade civil ou para os próprios segmentos jovens, o 
campo de disputas que opera com significados heterogêneos também ocorre. Em sua 
diversidade, a sociedade civil conforma, por meio de suas organizações, representações 
muitas vezes opostas sobre a juventude enquanto momento do ciclo de vida, e sobre as 
relações dos jovens com o mundo adulto. E, finalmente, os próprios jovens são 
protagonistas ativos dessas disputas em torno dos sentidos que emprestam ao tema da 
juventude, pois mesmo como atores impõem significados que traduzem modos diversos 
de pensar a si mesmos e a seus pares, perfilam diferentemente suas demandas e 
estabelecem projetos pessoais ou coletivos muitas vezes reproduzindo discursos adultos 
dominantes no âmbito social. Por essas razões, é preciso evitar o ardil que nega o caráter 
natural do ciclo de vida, incorporando recortes históricos, sociais e culturais que 
constituem a condição juvenil na contemporaneidade, mas reintroduz esse mesmo 
diapasão naturalista ao considerar que a condição juvenil produz intrinsecamente 
concepções semelhantes sobre a fase de vida, em nítida oposição às representações 
dominantes advindas do mundo adulto (SPOSITO E CARRANO, 2009, p. 08). 

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

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

civil podem ter forte vocação democrática, serem propositivos de políticas públicas no 

estabelecimento de canais democráticos de interação com os cidadãos, mas podem também não 

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

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

determinadas orientações normativas. Essa situação se complexifica quando se observa que, no 

Brasil, ainda há uma ausência de estudos que reconstituam, de forma sistemática, os modos como 

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

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

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

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

ainda de forma bastante tímida as questões da juventude.  
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Do conjunto de trabalhos analisados pela autora, foram identificadas 332 dissertações e 55 

teses com a temática da juventude, correspondendo a apenas 4,4% da produção total em 

Educação, o que evidencia que a juventude é “um objeto de estudo ainda pouco consolidado na 

pesquisa, não obstante a sua importância política e social” (SPOSITO, 2002, p.7). Mais ainda: 

84% da produção de teses e dissertações se localizam na Região Sudeste, com algumas 

instituições se destacando na pesquisa em torno do tema Juventude como a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo 

(USP) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No plano local, Sposito (2002) 

evidencia que a distribuição da produção sobre o tema na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE) é pouca expressiva, com apenas 0,5% do total em relação às outras instituições do País5.  

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

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

sobretudo quando se observa a estrutura ou forma como a sociedade civil apreende o tema 

educação no âmbito das políticas de juventude (ver Tabela 01).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  No programa de pós-graduação em Educação da UFPE há apenas uma única dissertação sobre a temática 
até 2008, conforme CD-ROM comemorativo dos 30 anos da Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 
de Pernambuco. 
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Tabela 1: Distribuição da produção em juventude por temas 
 

 
Temas 

 

 
Dissertações 

 
Teses 

 
Total 

 
Total % 

Jovem, trabalho e escola 73 7 80 20,7 
Aspectos psicossociais em 
adolescentes 

67 9 76 19,7 

Adolescentes em processo 
de exclusão social 

57 7 64 16,6 

Estudantes universitários 40 14 54 14 
Juventude e escola 45 5 50 12,9 
Jovens e participação 
política 

15 8 23 5,9 

Mídia e juventude 11 2 13 3,3 
Jovens e violência 8 3 11 2,8 
Grupos juvenis 9 0 9 2,3 
Jovens e adolescentes 
negros 

4 0 4 1 

Outros* 3 0 3 0,8 
Total 332 55 387 100 

 Fonte: SPOSITO (2000) 
* O tema Outros inclui uma dissertação sobre educação ambiental e dois trabalhos sobre práticas esportivas. 
 

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

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

diferentemente de algumas pesquisas sobre as politicas públicas de juventude no Brasil (IPEA, 

2008; RUA, 1998; UNESCO, 2004), esse estudo se propõe a refletir sobre a questão do ponto de 

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

apresenta como um lugar no qual se elabora uma visão transversal dos problemas gerais, tanto do 

Estado quanto das comunidades. O uso teórico-metodológico da abordagem das redes sociais 

considera que a sociedade civil constitui a base de um sistema autônomo que funciona por regras 

próprias distintas daquelas do Estado e do Mercado. (MARTINS; PINHEIRO, 2009b).  
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Por conseguinte, as redes sociais permitem revelar novas formas de ação política e 

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

“Rede Coque Vive”, nosso objeto específico de estudo nesse trabalho. A escolha desta rede como 

objeto de análise não é casual. Além do nosso pertencimento em algumas de suas atividades, a 

“Rede Coque Vive”, como o próprio nome indica, desenvolve um processo, simultaneamente 

político e formativo, na comunidade do Coque.  

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

encontra suficientemente integrada à vida da cidade6. Há uma espécie de “barreira invisível” que 

funciona como um bloqueio dos projetos de desenvolvimento na área. Pesquisas realizadas têm 

mostrado que essa situação articula-se com o fato da comunidade, historicamente, ser 

representada no imaginário social como um local marcado pela violência real ou potencial de 

seus moradores (FREITAS, 2005). Desse modo, ‘visibilidade’ e ‘invisibilidade’ são questões-

chave para compreender a dinâmica dos problemas sociais que atravessam a comunidade 

(SILVA, 2009). A forma como os problemas relativos à violência adquire visibilidade no espaço 

público faz com que outros problemas e experiências locais sejam, por sua vez, invisibilizadas.  

Nesse contexto, a mídia e os seus processos de linguagem têm sido um vetor determinante 

na reiteração e consolidação do que é possível ou não de ser visto sobre a comunidade do Coque. 

Com o pretexto de retratar a situação de violência do bairro, os meios de comunicação massivos 

vêm contribuindo para um processo de estigmatização dos moradores dessa comunidade, 

associando-os com certa 'naturalidade' a práticas sociais violentas. As práticas midiáticas 

configuram-se, assim, “como um problema social tão grave quanto aqueles enfrentados pelos 

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

através do decreto municipal n° 11. 160. Apesar da existência de um Plano Diretor, desde essa época, a qualidade de 
vida no bairro e o atendimento às necessidades básicas, tais como infra-estrutura, saúde, educação, saneamento e 
segurança, são bastante precários.  
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moradores que vivem no Coque nas áreas de educação, saúde, trabalho e renda. Os discursos das 

mídias sobre o Coque têm contribuído para alimentar ‘um ciclo vicioso de exclusão em torno do 

bairro’” (SILVA, 2009, p. 42). A falta de investimentos públicos sistemáticos na região só 

contribui para consolidar essa imagem. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Recife 

(2005), a distribuição do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), no ano de 2000, no Recife, 

apresenta grandes desigualdades internas no município.  

Entre a UDH (Unidades de Desenvolvimento do Recife) com maior índice - 0,964 BOA 

VIAGEM/PINA -, e a de menor índice - 0,632 ILHA JOANA BEZERRA/SÃO JOSÉ – ZEIS 

Coque -, há uma diferença de 0,332 que expressa condições de desenvolvimento humano 

extremamente díspares, dentro do mesmo município7. É nesse contexto que ocorreu a articulação 

da “Rede Coque Vive”. Trata-se de uma rede social constituída por duas organizações 

comunitárias locais (o NEIMFA e o MABI) e um grupo extensionista da Universidade Federal de 

Pernambuco8. 

 A “Rede Coque Vive” surgiu com o objetivo de valorizar a memória social, política e 

cultural, bem como fortalecer e fornecer visibilidade às ações dos sujeitos locais, através da 

realização de “eventos, pesquisas, e circuitos culturais que problematizem as representações 

sociais sobre o Coque” (FERRAZ; FERNANDES; SENNA, 2009, p.11). A pesquisa procurou 

exatamente problematizar de que forma os gestores e formadores dessa Rede têm lidado com os 

                                                 
7  A título de ilustração: o Atlas indicou os municípios de Pernambuco, cujos valores de IDH, em 2000, são 
iguais ou próximos dos valores observados ao valor do IDH Norueguês, como por exemplo BOA VIAGEM, 
conquanto em outras Unidades, como a ILHA JOANA BEZERRA/SÃO JOSÉ, os baixos valores equivalem aos de 
países pobres da África e da Ásia,  tais como: São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Tajiquistão e Mongólia. 
8  O NEIMFA atua na área de formação de valores humanos e educação integral, atendendo cerca de 300 
famílias, com ações voltadas a todas as faixas etárias nas áreas de educação, cultura, arte, gênero, saúde e 
comunicação. O MABI, foi formado por ex-alunos do NEIMFA, tratando-se de um movimento juvenil cujos 
integrantes buscam protestar contra a criminalização dos problemas sociais do bairro através da música. O projeto 
Coque Vive, por sua vez, refere-se a uma experiência de extensão realizada em 2006 com apoio do Ministério da 
Educação (MEC), do Ministério da Cultura (MinC) e da Pró-Rreitoria de Extensão da Universidade Federal de 
Pernambuco (PROEXT-UFPE). 
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desafios da formação dos jovens da comunidade em um contexto de estigmatização social. Para 

isso, inicialmente, procurou verificar, desde uma perspectiva teórica, de que forma as ações de 

governar, na modernidade, foram sendo identificadas univocamente com os aparelhos do Estado, 

descrevendo a partir dos trabalhos tardios de Foucault (2008b) o processo de 

governamentalização do Estado.  

 Nesse momento, assume-se como pressuposto que o estreitamento da noção de governo 

produziu um obscurecimento analítico das relações entre Estado e sociedade, gerando como 

consequência uma invisibilidade, e, no limite, uma desqualificação das relações de saber e poder 

produzidas na dimensão cotidiana da vida dos sujeitos (na família, nas relações de amizade, nas 

relações comunitárias, etc.). Essa digressão teórica ao pensamento foucaultiano foi fundamental 

para que, em um segundo momento, através do uso teórico-metodológico da noção de redes 

sociais, fosse possível explicitar a constituição de saberes e práticas alternativas ao modo 

hegemônico como as políticas públicas de juventude têm procurado respostas para o 

enfrentamento das questões dos jovens nas comunidades periféricas. 

Em seguida, realizamos uma pesquisa de campo para apreender a lógica formativa 

desencadeada pela “Rede Coque Vive”. Do ponto de vista metodológico, a coleta de dados se 

realizou principalmente através de entrevistas abertas individuais e grupos focais, no intuito de 

captar as concepções dos gestores e formadores da “Rede Coque Vive” acerca da própria Rede, 

das questões juvenis e da educação. Tanto a coleta quanto a análise dos dados orientou-se pela 

Metodologia de Análise das Redes Sociais do Cotidiano (MARES). De acordo com Martins 

(2009), a MARES configura-se como um instrumento de mapeamento, mas também como um 

recurso pedagógico que pode favorecer, no próprio processo de pesquisa, o desenvolvimento da 
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reflexividade por parte dos participantes da investigação, tornando-os imediatamente sujeitos do 

processo de pesquisa9. Operacionalmente, seguimos as seguintes etapas: 

  

a) Mapeamento das redes de crenças e horizontes dos membros da “Rede Coque 

Vive” ou, na linguagem da MARES, mapeamento dos seus condicionantes.  

 

b) Mapeamento das relações de conflitos e mediações dos componentes da “Rede 

Coque Vive”, através da construção de um “mapa” no qual são identificados 

problemas da rede na ótica dos sujeitos participantes da mesma.  

 

A sistematização da análise dos dados se deu através da construção de uma matriz que 

relacionou os aspectos observados em cada uma das categorias analíticas priorizadas com o 

detalhamento das falas dos entrevistados. Os resultados foram organizados da seguinte forma: no 

primeiro e segundo capítulos analisamos as principais categorias teóricas da pesquisa, tomando 

como referência, respectivamente, o pensamento tardio de Michel Foucault (2008b), sobre o 

fenômeno da governamentalização do Estado, e a noção de rede social, com a finalidade de 

delimitar o tratamento da juventude desde a ótica da sociedade civil, apresentando sua 

importância para o tratamento das políticas públicas da educação.  

 

 

 

                                                 
9  A MARES é, portanto, uma metodologia que busca desconstruir e reconstruir as crenças e representações 
com a finalidade de criar condições culturais e psicológicas necessárias para se desenvolver uma reflexividade 
pontual sobre as soluções possíveis para os conflitos vividos no cotidiano. 
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E por fim, no último capítulo, apresentamos o cenário concreto em que se moveu o 

estudo: a comunidade do Coque, no município do Recife, e os três atores envolvidos na “Rede 

Coque Vive”, buscando compreender o enfrentamento dos problemas cotidianos encarados pela 

Rede na construção de formas alternativas de pensar o governo das juventudes na atualidade. O 

esforço, nessa etapa, priorizou a maneira como os membros vêem sua participação na Rede, bem 

como sua percepção da lógica formativa produzida, procurando apreender como gestores e 

formadores entendem os problemas concretos colocados pela formação de jovens em uma 

comunidade periférica do Recife.  
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CAPÍTULO I 

O Estado e as “Artes de Governar”  

 

No início da década de 1990, duas publicações organizadas respectivamente por Tomaz 

Tadeu da Silva (1994) e por Alfredo Veiga-Neto (1995), tornar-se-iam emblemáticas de uma 

inquietação que atravessou o campo educacional, produzindo novas formas de problematização 

da pesquisa e da prática aí levadas a cabo. Tratava-se, então, de formular os pilares político-

filosóficos daquilo que se convencionou nomear genericamente tendência pós-crítica, ou pós-

estruturalista em educação10. Segundo Paraíso (2004), os estudos pautados na abordagem pós-

crítica, a despeito de sua dispersão e multiplicidade, teriam em comum uma refração às 

explicações totalizadoras dos fenômenos educativos, um desinteresse por conhecimentos 

pretensamente mais legítimos e uma desnaturalização de certos regimes de verdade que, 

historicamente, teriam encontrado no campo pedagógico um terreno fértil para sua sedimentação.  

Nesse último aspecto, poucos pensadores teriam exercido um impacto mais fortemente 

liberador e criativo do que Michel Foucault. A amplitude do legado de sua reflexão se 

disseminou e renovou campos distintos da investigação das ciências humanas. No entanto, seu 

legado teórico não se esgota apenas na renovação de áreas já estabelecidas de conhecimento, mas 

se deixa comprovar, e talvez de maneira ainda mais evidente, na capacidade de formular 

conceitos que instigam a formação de novos problemas. 

                                                 
10  Com efeito, a designação pós-crítica não expressa um sentido de negação, mas de ultrapassagem do pensar 
e agir críticos. Segundo Silva (2002), haveria um esgotamento das teorias críticas em curso desde a década de 1970, 
materializado em certa reiteração imobilista das ideias aí em voga, sem que se possa, com isso, menosprezar o 
impacto e significado que elas tiveram no cenário educacional. Em que pese seu valor histórico, é inegável que a 
entrada em cena dos pensadores franceses de orientação pós-estruturalista abalaria indelevelmente as fundações 
dogmáticas e, em especial, os horizontes redentores da ação e do pensamento críticos. 
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Isto está ocorrendo agora, um tanto tardiamente, com o conceito de governamentalidade, 

que se tornou uma importante ferramenta conceitual para compreendermos e diagnosticarmos as 

crises políticas do presente. Como veremos, Foucault nos deixou reservada uma surpresa 

analítica inusitada, expressa na articulação inovadora entre biopolítica e governo de populações. 

Nesse sentido, destaca-se, nesse capítulo, os processos de governamentalização, apontando suas 

implicações para o debate sobre as políticas de juventude. Essa proposição justifica-se na medida 

em que as políticas de juventude têm operado deslocamentos múltiplos em relação ao quadro 

normativo concernente às questões juvenis e, cujo enfrentamento analítico, evidencia matizes 

outros da materialidade das relações de poder do campo político e pedagógico.  

O conceito de governamentalidade, uma das proposições foucaultianas mais fecundas, é 

tomado como leitmotiv do presente capítulo, a despeito de, na maior parte do tempo, usarmos 

também a expressão processos de governamentalização. Isso porque, a nosso ver, o conceito 

aponta para uma marcha contínua, uma seqüencia prolongada de operações, sempre a se refazer. 

Mais precisamente, evidencia uma tecnologia de poder sempre em uso, nos termos do próprio 

Foucault (2004b)11. Jorge Ramos do Ó (2007) aponta que, por meio desse conceito, torna-se 

possível uma apreensão das relações de poder, tanto no plano individual quanto na trama social. 

Uma vez que, o que está em causa é, precisamente, a gestão das populações por meio de 

dinâmicas tanto de individualização quanto de totalização, ambas correspondentes a um único e 

mesmo processo de governamento (VEIGA-NETO, 2003). O conceito de governamentalidade 

passa, assim, a figurar como uma espécie de dobradiça articuladora dos domínios “ser-poder” e 

do “ser-consigo”, de acordo com a terminologia adotada por Alfredo Veiga-Neto acerca dos três 

grandes domínios analíticos em Foucault.  

                                                 
11  Sobre ela, o pensador francês disse sumariamente: “Esse contato entre as tecnologias de dominação sobre 
os outros e as tecnologias de si, eu chamo de governamentalidade” (FOUCAULT, 2004b, p.324). Objetivação do 
sujeito, no primeiro caso; subjetivação, no segundo. 
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Ressalte-se, ainda, que é precisamente pelos processos de governamentalização que se 

perfaz um duplo golpe: a regulamentação das condições de vida das populações e a 

disciplinarização da existência de seus componentes individuais. Trata-se de compatibilizar dois 

níveis paralelos e complementares de gestão social da vida: o anátomo-político, por meio do 

disciplinamento do corpo-máquina, e o biopolítico, por meio da regulamentação do corpo-espécie 

(previsões, estatísticas, medições globais, etc.). Daí que os processos de governamentalização 

constituiriam o ponto exato de articulação das tecnologias de si e de dominação sobre os outros. 

A mobilidade dessa ferramenta conceitual evidencia-se na compreensão foucaultiana de 

que o poder se exerce como condução de condutas. Sustenta o pensador: “A ‘conduta’ é, ao 

mesmo tempo, o ato de ‘conduzir’ os outros [...] e a maneira de se comportar num campo mais ou 

menos aberto de possibilidades. O exercício do poder consiste em ‘conduzir condutas’ e em 

ordenar a probabilidade” (FOUCAULT, 1995, p. 243 e 244). Ao tomar o exercício do poder 

como esse conjunto de ações sobre ações possíveis, Foucault forja uma analítica do poder 

relacionada ao ato mesmo de governar. Logo, a gestão de um campo de probabilidades de 

conduta demandaria o reconhecimento da insubmissão da liberdade.  

Dessa ótica, poder e liberdade não se definem por uma relação de exclusão, segundo a 

qual o exercício do primeiro implicaria a neutralização ou o desaparecimento da segunda. Ao 

contrário, diz Foucault, trata-se de  

 
[...] um jogo muito mais complexo: neste jogo a liberdade aparecerá como condição de 
existência do poder (ao mesmo tempo sua precondição, uma vez que é necessário que 
haja liberdade para que o poder se exerça, e também seu suporte permanente, uma vez 
que se ela se abstraísse inteiramente do poder que sobre ela se exerce, por isso mesmo 
desapareceria. (FOUCAULT, 1995, p. 244).  
 

Reciprocamente constituídos e mutuamente constituintes, poder e liberdade instauram-se 

como uma dupla tecnologia de gestão da vida, por meio dos processos de governamentalização.  
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A premissa da liberdade como condição de largada para os estudos sobre os processos de 

governamentalização ancora-se na percepção foucaultiana de que “no centro da relação de poder, 

‘provocando-a’ incessantemente, encontra-se a recalcitrância do querer e a intransigência da 

liberdade” (FOUCAULT, 1995, p. 245). É na sustentação desse jogo de retroalimentação entre 

poder e liberdade que o ato de governar se torna possível.  

Deixar fluir as possibilidades de liberdade, calcular sua probabilidade de emergência e 

cartografar seus movimentos fáticos tornam-se, na perspectiva da governamentalização das 

sociedades liberais, a via central das estratégias de controle. Um modo de gestão das condutas 

que atua segundo um equilíbrio instável12, pois implica em instituir a inclusão como dinâmica 

permanente dos processos de regulação (LOPES; HATTGE, 2009).  

Sem a pretensão de construir uma reflexão exaustiva da noção de governamentalidade, 

limitamo-nos a descrever aqui uma breve genealogia que evidencie o argumento foucaultiano de 

que a ação estatal estaria sendo progressivamente governamentalizada. Contudo, temos clareza de 

que os processos de regulação das populações, cuja emergência no século XIX foi identificada 

por Foucault, têm-se transformado ao longo dos últimos anos. Ao mesmo tempo em que estamos 

cientes de que as questões que permeiam as mutações da produção do “bios” social (ESPOSITO, 

2006) dizem respeito a fenômenos que extrapolam as fronteiras do domínio estatal.  

Inicialmente, traçaremos o percurso delineado nas pesquisas tardias de Michel Foucault 

que conduziu à emergência dos processos de governamentalização do Estado, através da 

genealogia do poder pastoral. Em seguida, buscaremos traçar algumas linhas de mediação entre 

os processos de governamentalização e as formas de tematização política da juventude. 

                                                 
12

  Ramos do Ó (2003, p. 34 e 35) sintetiza esse movimento governamentalizador com precisão: “As soluções 
encontradas para um segmento da realidade tendem a se tornar dificuldades para outro. O conhecimento acumulado 
sobre as coisas, as pessoas e os acontecimentos não evita, bem pelo contrário, que eles respondam de forma diferente 
da esperada. [...] A tese da imperfeição permanente justifica que a acção do poder se amplie”. 
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1.1 O modelo arcaico da pastoral cristã: prelúdio da governamentalidade 

 

A palavra governar, segundo Foucault (2008b), apoiado em dicionários históricos na 

língua francesa nos séculos XIII, XIV e XV, abrange um amplo campo semântico, referindo-se 

ao deslocamento no espaço, subsistência material, cuidados que se pode dispensar a um indivíduo 

ou a si mesmo, entre outros. Porém, em todos os sentidos do termo empregados até o século XV, 

o que se governa nunca é o Estado, um território, ou estrutura política e, sim, pessoas ou 

coletividades. Em suma, os homens é que são governados. Essa ideia de governo dos homens tem 

suas origens num Oriente pré-cristão e cristão sob a forma da organização de um poder pastoral. 

Tal poder designaria uma relação entre o soberano e o Deus, ambos apreendidos como pastores 

de homens.  

Esse poder do pastor presente no Oriente Mediterrâneo, principalmente nos Hebreus, 

caracteriza-se por ser um poder que se exerce sobre um rebanho em movimento. Primeiro, porque 

o deus-pastor sabe onde ficam as campinas férteis, os bons caminhos para chegar lá e os lugares 

de repouso confortáveis13. Segundo, trata-se fundamentalmente de um poder benfazejo no modo 

de assegurar a salvação do rebanho ao garantir os meios de subsistência. Um poder, portanto, que 

se manifesta pelo zelo e dedicação do pastor no sentido de vigilância ao afastar tudo o que pode 

ocorrer de nefasto ao rebanho. E terceiro, refere-se a um poder totalizante e individualizante em 

que o pastor tem de observar todas e cada uma das ovelhas.  

Para Foucault (2008b, p. 175) é em torno dessa dupla forma do pastor pastoral 

(individualizante e massificante) que vai se constituir “o grande problema tanto das técnicas de 

                                                 
13  Por exemplo, no Êxodo 15, 13 diz Jeová “Tu conduziste com fidelidade esse povo que resgataste, tu o levas 
com tua força aos pastos da tu santidade” (FOUCAULT, 2008b, p.169). 
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poder do pastorado cristão, como das técnicas de poder, digamos, modernas, tais como foram 

introduzidas nas tecnologias da população”. Em suma,  

 
a ideia de um poder pastoral é a ideia de um poder que se exerce mais sobre uma 
multiplicidade do que sobre um território. É um poder que guia para um objetivo e serve 
de intermediário rumo a esse objetivo. É, portanto, um poder finalizado, um poder 
finalizado sobre aqueles mesmos sobre os quais se exerce, e não sobre uma unidade de 
tipo, de certo modo, superior, seja ela a cidade, o território, o Estado, o soberano. É, 
enfim, um poder que visa ao mesmo tempo todos e cada um em sua paradoxal 
equivalência, e não a unidade superior formada pelo todo (FOUCAULT, 2008b, p. 173). 

 

Como observa Foucault (2008b) à ideia de poder pastoral, alheio ao pensamento grego e 

romano, foi introduzido no Ocidente por intermédio da Igreja Cristã através de mecanismos 

precisos e instituições definidas no interior do Império Romano. Contudo, o pastorado cristão tal 

como se institucionalizou e se desenvolveu a partir do século III, é bem diferente daquele 

desenvolvido no Oriente, pois se caracteriza pela incorporação de novos elementos. Assim,  

 
[...] parece-me que o pastorado esboça, constitui o prelúdio do que chamei de 
governamentalidade, tal como esta vai se desenvolver a partir do século XVI. Ele preludia 
a governamentalidade de duas maneiras. Pelos procedimentos próprios do pastorado, por 
essa maneira, no fundo, de não fazer agir pura e simplesmente o princípio da salvação, o 
princípio da lei e o princípio da verdade, por todas as espécies de diagonais que instauram 
sob a lei, sob a salvação, sob a verdade, outros tipos de relações. É por aí, portanto que o 
pastorado preludia a governamentalidade. E preludia também a governamentalidade pela 
constituição de um sujeito, de um sujeito cujos méritos são identificados de maneira 
analítica, de um sujeito que é sujeitado em redes contínuas de obediência, de um sujeito 
que é subjetivado pela extração de verdade que lhe é imposta. Pois bem, é isso, ao meu 
ver, essa constituição típica do sujeito ocidental moderno, que faz que o pastorado seja 
sem dúvida um dos momentos decisivos na história do poder nas sociedades ocidentais 
[...] é portanto toda a história dos procedimentos da individualização humana no Ocidente 
que está envolvida na história do pastorado (FOUCAULT, 2008b, p. 243 e 244) 

 

Com base em alguns textos antigos14, Foucault (2008b) assinalou alguns traços que 

acompanharam a reflexão e a prática pastoral do século III ao século XVII. Nesses textos, o 

pastorado se apresenta relacionado, simultaneamente, à salvação, à lei e à verdade modificadas 

                                                 
14  De sacerdotio de São João Crisóstomo, as Cartas de São Cipriano, De officiis ministrorum de Santo 
Ambrósio, Liber pastoralis de Gregório, as Conferências de Cassiano, as Cartas de São Jerônimo e as Regras de São 
Bento.  
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profundamente pelo cristianismo, de forma a caracterizar modos específicos de individualização 

utilizados pelo pastorado cristão e suas instituições correspondentes.  O pastorado, portanto, 

configura-se como um poder que se dá por objeto a conduta dos homens.  

Correlativamente, no próprio campo do pastorado, aparecem movimentos específicos de 

resistência ou, como denomina Foucault, revoltas de conduta15. São movimentos que propõem 

como objetivo uma outra conduta, ou seja, introduzem uma vontade de “querer ser conduzido de 

outro modo, por outros condutores e por outros pastores, para outros objetivos e para outras 

formas de salvação, por meio de outros procedimentos e de outros métodos” (FOUCAULT, 

2008b, p. 257). Trata-se de uma crise interna do pastorado, aberta já na Idade Média por meio de 

cinco formas principais de contracondutas: o ascetismo16, as comunidades17, a mística18, a 

escritura19 e a crença escatológica20, as quais colocaram em xeque o poder pastoral.  

No decorrer do século XVI, a crise do pastorado religioso se intensificou, tanto em suas 

dimensões espirituais quanto temporais, fazendo reaparecer como problema o desenvolvimento 

da condução dos homens fora da autoridade eclesiástica. É nesse momento que entra em cena a 

tematização em torno do Estado no campo da prática e do pensamento político (FOUCAULT, 

2008b). Gradativamente, esboça-se uma nova arte de governar que tem no Estado seu principal 

princípio de inteligibilidade, em que a razão governamental apresentava como seu fundamento o 

próprio Estado. Como ressalta Foucault (2008b, p. 385), “o Estado é o que deve estar no fim do 

                                                 
15  A ideia de contraconduta representa uma etapa essencial no pensamento de Foucault, entre a análise das 
técnicas de sujeição e a análise, desenvolvida a partir de 1980, das práticas de subjetivação.  
16  O ascetismo foi um dos instrumentos utilizados contra o pastorado, pois sufoca a obediência permanente às 
ordens dos outros, com excesso de prescrições e desafios que o indivíduo lança a si mesmo.  
17  As comunidades se baseiam na recusa da autoridade do pastor e das justificações teológicas ou 
eclesiológicas propostas, recusa do batismo obrigatório, desconfiança da confissão feita ao padre e a eucaristia. 
18  A mística se caracteriza pelo privilégio de experiências ambíguas que escapa do exame. A alma na mística 
vê a si mesma. Há uma comunicação imediata entre Deus e a alma o que possibilita escapar da estrutura do ensino e 
da circulação da verdade, o que inviabiliza que comunicação entre Deus e a alma seja controlada pelo pastor.  
19  Um ato espiritual que põe o fiel em presença da palavra de Deus sem a mediação de um pastor, embora 
essa possa intervir para comentar ou explicar algum ponto obscuro no interior da Escritura.  
20  Trata-se uma maneira de desqualificar o papel do pastor ao afirmar que o tempo está se consumando e 
Deus está voltando para reunir o seu rebanho. Nesse caso pode se dispensar os pastores. 
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processo de operacionalização da arte de governar [...] o Estado é, portanto, o princípio de 

inteligibilidade do que é, mas também é o que deve ser”. Estamos aqui diante da emergência de 

uma Razão de Estado. 

 

1.2 Razão de Estado, a questão da população e a policialização do social  

 

Em outros termos, estamos diante da ideia de que é possível governar racionalmente um 

Estado em função da própria natureza do Estado. Segundo Foucault (2008b), é nesse contexto, 

entre o século XVI e o século XVIII, que eclode a problemática do “governo” sobre diversos 

ângulos. Ressalte-se, entretanto, que na analítica foucaultiana o governo não foi uma invenção do 

século XVI, mas que nesse momento a ação de governar se tornou um foco específico de 

problematização política. Até então a temática do governo não se encontrava associada 

univocamente ao poder político do Estado. A novidade se refere, justamente, a um 

questionamento em torno da possibilidade/legitimidade de um governo político21.   

Desenvolve-se, então, uma considerável literatura sobre as formas de governar, cujo alvo 

explícito ou implícito era a repulsa ao texto O Príncipe de Maquiavel. Nessa literatura anti-

Maquiavel, pretende-se instalar uma arte de governar diferente; uma arte capaz de introduzir a 

economia no interior do Estado, ou seja, inserir um modo econômico de gerir indivíduos e bens. 

Mas se até o século XVII, o debate sobre as artes de governar se encontrava ainda no plano 

teórico, em pouco tempo a discussão assumirá um caráter prático, articulando no seio mesmo das 

                                                 
21

  Uma literatura que buscou pensar o poder soberano enquanto problema de governo e não do príncipe. Ou 
seja, a questão posta é se existiria uma arte de governo independente da educação ou das características pessoais do 
príncipe. Trata-se, sem dúvidas, de uma revolução na medida em que, até esse momento, o problema da política 
dependia da moral do príncipe.  
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monarquias territoriais todo um aparelho administrativo com suas formas correlatas de saber22. 

Para Foucault (2008b), o desbloqueio dessa nova arte de governar esteve ligado à emergência do 

problema da população. A percepção dos problemas específicos da população possibilitou que o 

problema do governo fosse pensado fora do marco jurídico da soberania clássica.  

Um elemento vital nessas mudanças foi o desenvolvimento de uma ciência do Estado, a 

estatística, que passou a evidenciar que a população comporta efeitos próprios irredutíveis aos da 

família. Com isso, a família deixou de funcionar como forma paradigmática de governo, 

proporcionando o surgimento de uma economia política. Nesse âmbito, a população aparece 

como fim e instrumento do governo no que diz respeito à sua duração de vida, saúde, riquezas, 

entre outras. Para governar é preciso agir sobre a população, mediante técnicas específicas que 

permitam estimular, por exemplo, a taxa de natalidade, o fluxo das populações, entre outras 

questões de interesse dos governos. Segundo Foucault (2008b), desde então, vivemos na era da 

“governamentalidade”, ou seja, na era das táticas de governo que permitem definir o que pertence 

ao âmbito do Estado, o que é estatal e o que é não-estatal. A governamentalidade seria 

 
o conjunto constituído pelas instituições, os procedimentos, análises e reflexões, os 
cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, embora muito 
complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por principal forma de saber 
a economia política e por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. Em 
segundo lugar, por “governamentalidade” entendo a tendência, a linha de força que, em 
todo o Ocidente, não parou de conduzir, e desde há muito tempo, para a preeminência, 
desse tipo de poder que podemos chamar de “governo” sobre todos os outros – soberania, 
disciplina – e que trouxe, por um lado, o desenvolvimento de toda uma série de aparelhos 
específicos de governo [e, por outro lado], o desenvolvimento de toda uma série de 
saberes. Enfim, por “governamentalidade”, creio que se deveria entender o processo, ou 
antes, o resultado pelo qual Estado Administrativo, viu-se pouco a pouco 
“governamentalizado” (FOUCAULT, 2008b, p.143 e 144). 

 

Em síntese, a noção de um Estado governamentalizado tornou-se possível porque a 

economia se autonomizou, tornando-se um campo com regras próprias de funcionamento. As 

                                                 
22  Não casualmente, surgem a “estatística”, o mercantilismo e o cameralismo entendidos como um conjunto 
de princípios doutrinais em relação à maneira de aumentar o poder e a riqueza do Estado. 
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sociedades ocidentais ao concederem à economia uma liberdade que ela nunca teve, produziram 

o que se chamou de liberalismo. A forma de governo liberal pressupõe a autonomia do 

econômico que se torna modelo ou paradigma, não das relações familiares, mas das relações 

políticas. Nessa genealogia histórica, o Estado se apresenta como objeto privilegiado das artes de 

governar.  

Nesse sentido, “governar segundo o princípio da razão de Estado é fazer que o Estado 

possa se tornar sólido e permanente, que possa se tornar rico, que possa se tornar forte diante de 

tudo o que possa destruí-lo” (FOUCAULT, 2008a, p. 6). Isso significa que o Estado não se refere 

a um dado histórico-natural, sendo, antes, o correlativo de uma certa maneira de governar. Para 

Foucault (2008a, p.9), “O problema está em saber como se desenvolve essa maneira de governar, 

qual a sua história, como ela ganha, como ela encolhe, como ela se estende a determinado 

domínio, como ela inventa, forma, desenvolve novas práticas”. A resposta desvelada por 

Foucault, em suas pesquisas, é bastante incisiva: essa razão de Estado cristalizou-se por 

intermédio do que na época foi denominado de polícia. A doutrina da polícia tentava definir a 

natureza dos objetos da atividade racional do Estado, bem como a forma geral dos instrumentos 

que ele emprega, ou seja, passou a ser de interesse do poder estatal estabelecer políticas por meio 

das quais se poderiam sanear o corpo da população. Como lembra Duarte (2000, p. 4), 

 
É justamente nesse ponto que a genialidade analítica de Foucault se evidencia: ali onde 
nosso sentido comum nos levaria a louvar o caráter humanitário de intervenções políticas 
que visam incentivar, proteger, estimular e administrar o regime e as condições vitais da 
população, ali mesmo nosso autor descobrirá a contrapartida sangrenta desta nova 
obsessão do poder pelo cuidado purificador da vida. Foucault compreendeu que, a partir 
do momento em que a vida passou a se constituir como elemento político por excelência, 
o qual tem de ser administrado, calculado, gerido, regrado e normalizado por políticas 
estatais, o que se observa não é uma diminuição da violência. Pelo contrário, tal cuidado 
da vida de uns traz consigo, de maneira necessária, a exigência contínua e crescente da 
morte em massa de outros, pois é apenas no contraponto da violência depuradora que se 
podem garantir mais e melhores meios de sobrevivência a uma dada população.  
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O estabelecimento de um Estado de polícia implica que o incremento da vida da 

população não se separa mais da produção contínua da morte, no interior e no exterior da 

comunidade entendida como entidade homogênea: são mortos legitimamente aqueles que 

constituem uma espécie de perigo para os outros.  

É por isso que, ao longo do século XIX, se opera uma transformação decisiva no próprio 

racismo, que deixa de ser apenas ódio entre raças ou expressão de preconceitos para se 

transformar em instrumento de justificação e implementação da ação mortífera dos Estados23. O 

racismo passa a justificar os mais diversos conservadorismos sociais na medida em que institui 

um corte no todo biológico da espécie humana, estabelecendo a partilha entre “o que deve viver e 

o que deve morrer”. A descoberta do modus operandi do biopoder, o qual, para produzir e 

incentivar de maneira calculada e administrada a vida de uma dada população, tem de impor o 

genocídio aos corpos populacionais considerados exógenos, é certamente uma das grandes teses 

que Foucault legou ao século XXI (GADELHA, 2009). Foucault enuncia nas primeiras páginas 

do capítulo final do primeiro volume da História da Sexualidade, que o homem, durante 

milênios, permaneceu o que era para Aristóteles: um animal vivo e, além disso, capaz de 

existência política. Na modernidade, o homem é um animal, em cuja política sua vida mesma de 

ser vivo é o que está em questão. Com isso, ao descrever a dinâmica da governamentalização do 

Estado, Foucault também indica um diagnóstico a respeito da política e seus dilemas no presente. 

Desse modo, Foucault (2008a) expõe que, ao contrário da estatização da sociedade, o que 

se observa, na modernidade, é a governamentalização do Estado. Portanto, a compreensão do 

Estado deve partir da observação das táticas gerais da governamentalidade, apreendendo-se o 

                                                 
23  Essa é outra percepção instigante de Foucault: a descoberta da importância política do racismo como forma 
privilegiada de atuação estatal, fartamente empregada ao longo do surto imperialista europeu do século XIX e 
radicalizada cotidianamente ao longo do século XX, encontrando no nazismo e no stalinismo seu ápice. 



 37  

Estado como uma instância sob a forma política de um poder centralizado e centralizador, cujas 

técnicas estão orientadas para os indivíduos e destinadas a governá-los24.  

Sob a égide estatal, a salvação (enquanto objetivo do poder pastoral) assume novos 

significados: saúde, bem-estar, segurança, proteção contra acidentes. Para isso, ocorre o reforço 

das estruturas de administração desse poder. Elas vão desde os próprios aparelhos estatais, no 

sentido estrito, passando pelas instituições filantrópicas e médicas (FOUCAULT, 1997). Além 

dos problemas relativos à reprodução, natalidade e morbidade, o campo de intervenção estatal se 

estende a outros fenômenos tanto “universais” como “acidentais”: a velhice, os acidentes de 

trabalho, as enfermidades, as anomalias diversas. Vai se introduzir aqui mecanismos de seguros e 

de seguridade, dando origem às instituições estatais de proteção social.  

Os aparelhos administrativos de proteção social, vinculados ao Estado, tornam-se o 

suporte de realização das políticas sociais. Segundo Foucault, as políticas sociais possuem três 

dimensões distintas: 1) a produção dos homens como espécie biológica; 2) a produção dos 

homens como produtores, isto é, força de trabalho; 3) a produção dos homens como membros da 

comunidade política, isto é, como cidadãos. Essas dimensões têm consequências políticas 

importantes, sobretudo quando se trata de pensar a ação do Estado sobre esferas específicas ou 

segmentos populacionais de determinadas parcelas da sociedade, como os jovens. 

 

 

 

 

                                                 
24  Autores como Weber (1969), Bourdieu (1996) e Elias (1993) também apontam, ao seu modo, as 
características centralizadas e centralizadoras do campo estatal, entretanto a leitura foucaultiana da relação entre 
Estado, poder e governamento apresenta uma diferença importante. Ela pode ser entendida no sentido de que o 
Estado vai se determinando pelas táticas de governo em seu exercício. Em outras palavras, o governo organiza a 
relação de poder de modo a produzir um processo de estatização. 
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1.3 A juventude como um “problema de governo” 

 

       Ao traçar um balanço das políticas destinadas aos jovens no Brasil, Sposito e Carrano 

(2009) afirma ser particularmente oportuno se levar em conta o período político inaugurado com 

a eleição de Luís Inácio Lula da Silva para a presidência da República em janeiro de 2003. 

Segundo os autores, além das expectativas de mudança que foram criadas, é preciso atentar para 

o fato de, nesse momento, o País conviver com mudanças expressas nas chamadas políticas de 

juventude, confluindo para a construção de um novo paradigma em torno da questão.  

Dessa ótica, observa-se na sociedade brasileira uma espécie de consenso em torno da 

necessidade de implementação de políticas públicas destinadas especificamente aos diferentes 

segmentos juvenis. Não obstante, 

o reconhecimento de consensos preliminares em torno de sua relevância na sociedade 
brasileira não obscurece a diversidade de orientações e pressupostos que alimentam 
projetos e programas destinados aos jovens. É também preciso considerar que as decisões 
envolvendo a implementação de políticas são amplamente produto de conflitos em torno 
do destino de recursos e de bens públicos limitados, ocupando um espectro amplo de 
negociações e de formação de consenso, mesmo que provisórios (SPOSITO e 
CARRANO, 2009, p. 03). 

 
Em uma análise bastante provocativa sobre as ações públicas destinadas à juventude, na 

atualidade, Rua (1998, p. 731) opta por uma definição sugestiva de políticas públicas. Diz a 

autora: “proponho o entendimento das políticas públicas como conjunto de decisões e ações 

destinadas à resolução de problemas políticos”; e contrapõe à ideia de “problemas políticos” à 

expressão “estado de coisas”. Assim, somente quando alcançam a condição de problemas de 

natureza política, passando a ocupar a agenda pública, é que alguns processos de natureza social 

abandonam o “estado de coisas”. Essas observações são vitais para a compreensão da trajetória 
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recente pela qual os jovens se transformaram em objetos privilegiados da ação política ou, em 

termos foucaultianos, de como os jovens se tornaram objeto de governo.  

Até bem pouco tempo, em nosso País, as políticas setoriais de educação, saúde e 

trabalho, dentre outras, contemplavam ações voltadas para os jovens, mas eles eram abrangidos 

por políticas destinadas a todas as demais faixas etárias (RUA, 1998). Essa situação se altera, no 

final dos anos de 1990 e no início da década atual, quando iniciativas públicas são observadas, 

algumas envolvendo parcerias com instituições da sociedade civil, e as várias instâncias do Poder 

Executivo – federal, estadual e municipal – são mobilizadas. Nessa perspectiva, dois aspectos 

importantes precisam ser levados em consideração.  

De um lado, a ideia de que qualquer ação destinada aos jovens exprime parte das 

representações normativas correntes sobre os sujeitos jovens que uma determinada sociedade 

constrói. Contudo, é preciso reconhecer – e esta é uma ideia importante para a compreensão das 

políticas públicas recentes destinadas ao governamento dos jovens no Brasil – que há uma 

interconexão entre aquilo que tende a se tornar uma representação normativa corrente da idade e 

dos jovens na sociedade e o próprio impacto das ações políticas. As ações e programas públicos 

não sofrem apenas os efeitos de concepções, mas podem provocar modulações nas imagens 

dominantes que a sociedade constrói sobre seus sujeitos jovens.  

 
 
Assim, as políticas públicas de juventude não seriam apenas o retrato passivo de formas 
dominantes de conceber a condição juvenil, mas poderiam agir, ativamente, na produção 
de novas representações. As representações normativas, embora focadas nos jovens, não 
incidem apenas sobre eles, isoladamente. Elas tratam sobretudo de universos relacionais: 
jovens e mundo adulto, este último marcado pelo poder exercido nas instituições, nas 
quais as possibilidades de interação, conflito e solidariedade também se põem. É preciso 
considerar que a disputa em torno das concepções ocorre, ainda hoje, na arena pública, 
protagonizada pelos vários atores, tanto jovens como adultos, que desenvolvem ações 
junto a esse segmento, incluindo nessa diversidade não só a sociedade civil como a 
própria composição dos aparatos de Estado (SPOSITO e CARRANO, 2009, p 04). 
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Por essa via, é necessário apreender as imagens construídas em torno da juventude e a 

forma como essas imagens reiteram determinadas orientações normativas veiculadas pelas 

políticas públicas. Nesse aspecto, Abad (2002), ao traçar a evolução histórica das políticas de 

juventude na América Latina, ressalta que essas formas são influenciadas pelos problemas de 

exclusão dos jovens e os desafios para promover processos de integração ao mundo adulto. 

Apesar da pluralidade de enfoques, esse autor sintetiza contribuições de diversos autores e 

estabelece quatro distintos modelos de políticas de juventude: a) a ampliação da educação e uso 

do tempo livre (entre 1950 e 1980); b) o controle social de setores juvenis mobilizados (entre 

1970 e 1985); c) o enfrentamento da pobreza e prevenção do delito (entre 1985 e 2000); e d) a 

inserção laboral de jovens excluídos (entre 1990 e 2000).  

Esses modelos não são estanques, o que faz conviver dentro de um mesmo aparelho de 

Estado orientações tais como as dirigidas ao controle social do tempo juvenil, à formação de 

mão-de-obra e também as que aspiram à realização dos jovens como sujeitos de direitos. No que 

pese o maior ou menor predomínio de determinada tendência, algumas formulações em torno dos 

segmentos juvenis e dos jovens pobres, em particular, têm sido mais fortemente observados nos 

últimos anos. No que se refere aos jovens pobres, as representações correntes tendem a acentuar 

predominantemente a dimensão negativa dos “problemas sociais” e do desvio (PAIS, 1993; 

ABRAMO, 1997). Assim, não é estranho que a juventude pobre seja pensada no âmbito do 

paradigma da segurança pública (SPOSITO, 2001). Mesmo com o processo de redemocratização, 

mantiveram-se incólumes essas formas de representação que, aliás, se expandiram. Neste 

momento, a juventude configura-se como o alvo preferencial de todas as governamentalidades. 

Uma das razões que explicitam esse fenômeno está encarnada nos dados sobre mortes 

violentas de adolescentes e jovens no Brasil. Nos últimos 15 anos foram assassinados mais de 

30.000 jovens, apenas no Rio de Janeiro. Desde 1994, percebe-se uma progressão geométrica na 
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criminalização, encarceramento e extermínio da juventude popular brasileira. A primeira ideia 

que nos vem à mente é a de um desmantelamento do Estado e, consequentemente, de ausência de 

políticas públicas, em especial para a infância e juventude. No entanto, o aumento da violência e 

dos investimentos para “combatê-la”, junto à construção do dogma da pena para a solução da 

conflitividade social, demonstra que, na verdade, este pode ser o projeto para a juventude25. 

Na atualidade, a juventude pobre passou a ocupar o centro das atenções sociais e políticas. 

As estratégias de sobrevivência e também a cultura das periferias passam por um gigantesco 

processo de criminalização que pode ser observado pelo crescimento sem precedentes do 

encarceramento (FRANÇA, 2009). Mas esse não é um fenômeno da periferia do capitalismo. 

Loïc Wacquant analisou a criminalização das manifestações juvenis na França e nos Estados 

Unidos. No Brasil, a criminalização da infância e da juventude pobre é uma permanência 

histórica: da catequese dos índios sem alma aos filhos dos escravos. A instituição da República 

não produziu nenhuma ruptura nesse processo; ao contrário, construiu a categoria menor, 

instituindo racionalidades, programas e projetos para a governança das juventudes. 

A constituição de territórios de risco e de populações vulneráveis também vai contribuir 

na produção de um geo-referenciamento espacial que policializa as políticas públicas, 

“integrando-as” à lógica da segurança pública. Coelho Rodrigues (2008) demonstra que o PAC 

da Segurança Pública, do Governo Federal, tem como principal meta atingir cerca de 425 mil 

jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, através de dois projetos: o Reservista-Cidadão e o Projeto 

de Proteção dos Jovens em Território Vulnerável. Além disso, o PAC da Segurança planeja a 

construção de 93 presídios destinados exclusivamente aos jovens entre 18 e 24 anos. 
                                                 
25  Sabe-se que a “delinquência juvenil” tem se constituído no grande objeto da sociologia urbana. O problema 
das “gangues juvenis” aparece como tema de estudos já em 1927, quando emergem as preocupações com as relações 
entre delinquência juvenil e as áreas urbanas degradadas. São exemplares os estudos como o de William Foot Whyte, 
de 1943, A Sociedade da Esquina, e de Albert Cohen, de 1955, Delinquentes Juvenis: a cultura das gangues. De 
fato, tanto a sociologia quanto a psicologia têm figurado como os grandes saberes edificadores dessa preocupação 
com a juventude desviante. 
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Esta convergência programática entre esfera social e penal colocada em prática nos 
últimos programas de segurança pública no Brasil tem o Programa Delegacia Legal como 
um dos seus primeiros já há quase dez anos. Esta convergência possibilita um controle 
mais restrito da população selecionada, seu disciplinamento e a consequente ampliação da 
abrangência dos tentáculos do Estado Penal (COELHO RODRIGUES, 2008, p. 114).  

 

São vários os índices da incidência dessa governamentalidade policialesca no controle dos 

segmentos juvenis das periferias urbanas. Um dos aspectos mais surpreendentes é a própria 

transformação da ideia de políticas de juventude em estratégias para o controle dos jovens pobres.  

Os programas e projetos educacionais voltados para esses segmentos aparecem como um 

aprofundamento das terapias penais para o tratamento daqueles que não deram certo nas 

instituições educativas formais: “os piores” são indicados como “públicos-alvo” dessas ações 

(PASSETTI, 2007). Nessa mesma direção, Ratto (2002) debruçou-se sobre os livros de 

ocorrência de escolas públicas, demonstrando como os alunos considerados problemáticos são 

retratados em mais de 500 ocorrências entre 1998 e 1999 no Rio de Janeiro. Pode-se ver aí o 

cotidiano de culpabilizações, criminalizações e o sentido punitivo das intervenções pedagógicas. 

Essa situação parece passar ao largo de uma concepção ampliada de direitos que a própria 

sociedade brasileira construiu e, cuja expressão maior, reside no Estatuto da Criança e 

Adolescente (ECA – Lei Federal nº 8.069), promulgado em 13 de julho de 1990. Apesar dos 

referenciais presentes nesse marco legal, as atenções tanto da sociedade civil como do poder 

público voltaram-se, nos últimos anos, sobretudo para os adolescentes e jovens em processo de 

exclusão ou privados de direitos. O problema é que “esse duplo recorte – etário (adolescentes) e 

econômico-social – pode operar com seleções que acabam por impor modos próprios de conceber 

as ações públicas” (SPOSITO e CARRANO, 2009, p. 06). Desse modo, 
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no conjunto das imagens não se considera que, além dos segmentos em processo de 
exclusão, há uma inequívoca faixa de jovens pobres, filhos de trabalhadores rurais e 
urbanos (os denominados setores populares e segmentos oriundos de classes médias 
urbanas empobrecidas), que fazem parte da ampla maioria juvenil da sociedade brasileira 
e que podem estar, ou não, no horizonte das ações públicas em decorrência de um modo 
peculiar de concebê-los como sujeitos de direitos (SPOSITO e CARRANO, 2009, p. 07).  

        

O caráter inovador daquelas representações, posto na defesa de direitos, entra em disputa 

com um campo dominante de significados constituídos, que imediatamente filtram, reinterpretam 

e restringem a percepção, gerando uma tensão entre a luta por uma nova concepção de direitos e 

a reiterada separação da criança e do adolescente das elites e o “outro”, não mais criança ou 

adolescente, mas delinqüente, perigoso ou virtual ameaça à ordem social. Trata-se de um campo 

de disputas decorrente das formas como são concebidas as próprias relações entre Estado e 

sociedade na conformação das políticas. Por essa razão, dizem Sposito e Carrano (2009, p. 7), 

 
tratar o tema apenas no eixo da juventude – se as políticas são para os jovens, com os 
jovens, por meio dos jovens ou a partir deles –, embora importante para o debate público, 
do ponto de vista analítico é insuficiente. As formulações diferenciais que pressupõem 
formas de interação com os atores jovens não são construídas apenas a partir de uma 
imagem do que se pensa sobre a juventude na sociedade, mas decorrem, também, de uma 
clara concepção de modos de praticar a ação política, o exercício do governo (abertura ou 
não de canais de participação dos atores, formas de parceria, etc.) e as relações com a 
sociedade civil na construção da esfera pública. 

       

        Portanto, a questão fundamental no “governo dos jovens pobres” não passa pela 

demonização das políticas governamentais, nem pela idealização das ações efetivadas pela 

sociedade civil. Em perspectiva foucaultiana, o foco analítico deve orientar-se pela articulação 

das dimensões do conflito inerentes às representações normativas sobre o ciclo de vida dos 

jovens pobres e os formatos que assumem as relações entre Estado e sociedade, como fenômenos 

necessariamente complementares, recompondo o desenho das ações que emerge do 

reconhecimento de que alguns problemas afetam expressiva parcela da população jovem.  
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Dessa ótica, constata-se que, sobretudo a partir da década de 1990, se tornou usual 

conceituar as situações e as condições de vida dos jovens pobres como sendo de risco social.  A 

partir dessas definições, problemas reais identificados principalmente na área da saúde, da 

segurança pública, do trabalho e emprego, passam a fornecer a materialidade imediata para se 

pensar as políticas de juventude sob a égide dos problemas a serem equacionados. Em muitas 

formulações, a própria condição juvenil se apresenta como um elemento problemático em si 

mesmo, requerendo estratégias de enfrentamento dos “problemas da juventude”. 

       Com base nesse entendimento, várias propostas são implementadas a partir da ideia de 

prevenção, de controle ou de efeito compensatório de problemas que atingem a juventude, 

transformada, ela mesma, em um problema para a sociedade. As estratégias veiculadas por essas 

propostas se articulam com uma potência corretiva, moralizante, cuja sustentação é um 

sentimento generalizado de insegurança. O social nesta lógica configura-se apenas como um local 

no qual se pode construir, através dos mecanismos de identificação, uma identidade “boa”, 

“normal”, “estável”; ou “desviante”, “anormal”, “patológica”, “de risco”. Neste tipo de 

abordagem, as políticas de juventude deveriam contribuir para que se operasse uma 

“identificação social positiva” dos jovens moradores da periferia. 

 
Fica evidente, no entanto, o entendimento da identidade como um princípio que opera na 
perspectiva da estabilidade, da normalidade, da adequação à sua realidade. Uma 
concepção que compreende a realidade de uma forma descontínua em relação à 
subjetividade. A identidade operando, por conseguinte, como um mecanismo de 
aproximação entre um mundo “interior”, subjetivo, e uma realidade social, cultural. Não 
se compreende a produção da realidade e a produção da subjetividade como um mesmo 
processo (SILVA; SILVA, 2008, p. 05).  
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A compreensão dos processos de formação da identidade coletiva passa a ser mediado 

pelo ideal do indivíduo adaptado ao social. As políticas de juventude funcionariam como um 

elemento preventivo aos desvios, esvaziando todo o sentido do que pode significar uma 

intervenção social de caráter público, para enfatizar a ideia de uma alternativa ao envolvimento 

com situações de risco (ABRAMOVAY et al., 2002). Este pensamento sintetiza a captura, tão 

bem ressaltada nas análises de Foucault, sobre os processos de governamentalização da vida das 

populações, na qual um modo de contestação acaba se tornando elemento de adequação. Como se 

fosse necessário demarcar uma diferença substancial entre os jovens incluídos nas políticas e 

aqueles envolvidos em ações consideradas de risco. 

Por essa via, as políticas de juventude alimentam a expectativa de constituir laços sociais 

menos transgressores. A inclusão dos jovens pobres nas políticas representaria, assim, a 

expressão máxima de uma identidade funcional, uma identidade que conduziria a uma boa 

sociabilidade, ou seja, a identidade cidadã.  

 
Conjugando-se com o conceito de identidade, a cidadania constitui pólo oposto àquele 
onde se situariam a violência, o comportamento anti-social, a delinquência. Não se trata 
de uma problematização mais apurada sobre o que seja o conceito de cidadania, ou de 
diferentes formas de ser cidadão, como um novo modo de habitar a cidade, por exemplo. 
Trata-se, muito simplesmente, de concebê-la como instrumento preventivo em relação a 
uma suposta violência potencial dos jovens (SILVA; SILVA, 2008, p. 08). 

 

A ênfase no binômio identidade/cidadania permite compreender que, para além daquilo 

que representa as distintas formas de expressão dos jovens, é necessário ter em conta que se trata 

de jovens, na sua maioria negros e marginalizados, cuja participação na sociedade vem 

despertando uma preocupação crescente e que está muito ligada a um “temor de proximidade”. A 

distribuição desordenada dos pobres pela cidade, seu modo de organização, sua “diferença” que 

vai produzir o medo e não necessariamente uma propensão violenta que existiria no pobre.  
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Por isso, em que pese certa potência de desestabilização dos discursos recorrentes sobre 
negritude e pobreza nas políticas de juventude, observamos também a existência de um 
mecanismo “homeostático” que já cria um novo modo de tornar esta potência operativa 
para que os modos de sociabilização e de subjetivação hegemônicos continuem como 
estão. E o mecanismo que tem sido utilizado para realizar esta adequação pressupõe uma 
lógica identitária. Portanto, compreendemos que não há como separar esta lógica 
identitária de uma racionalidade antecipatória que está ancorada no sentimento de 
insegurança (SILVA; SILVA, 2008 p. 09).  
 

Não há, portanto, como compreender a ascensão da noção de inclusão cidadã como 

ordenadora dos processos formativos dos jovens pobres, sem levar em conta a formulação das 

categorias desviantes. Uma vez que é a serviço da racionalidade preventiva que vemos o conceito 

tornar-se operativo nas políticas governamentais. 

Neste sentido, fica evidente que a construção das categorias desviantes ou perigosas 

começa a se formar não apenas pelo fato de que parcelas da população sejam mais vulneráveis, 

mas pela naturalização de uma periculosidade da pobreza (GUIMARÃES, 1981), produzindo-se 

uma continuidade na relação entre pobreza e violência. Isso apesar de todas “as evidências 

históricas e estatísticas da criminalidade” demonstrarem não haver uma correlação linear entre os 

índices de violência e pobreza sócio-econômica (ZALUAR, 1997).  

Neste sentido, para a discussão que pretendemos trazer à tona sobre as políticas de 

juventude, na perspectiva das organizações da sociedade civil, é importante compreendermos que 

esse tipo de problematização materializa-se nos modos de governar, produzindo a divisão e a 

previsão de espaços e atividades específicas para incluir as diferenças. Assim, 

 
observa-se no contexto de uma sociedade em que há uma crescente diminuição dos postos 
de trabalho - ou o que tem se chamado de crise das oportunidades -, uma nova retomada 
da noção de categorias desviantes ou de classes perigosas, só que, desta vez, encobertas 
por termos como “situação de risco” ou “situação de vulnerabilidade social”. Na verdade, 
estamos experienciando, mais uma vez, a produção da juventude e da pobreza como 
problema social. O jovem pobre é o objeto icônico do temor das classes burguesas. Diante 
deste jovem, muitos atravessariam, e atravessam, a rua (SILVA & SILVA, 2008, p. 15).  
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Portanto, a lógica preventiva, no âmbito das políticas de juventude, é muito menos 

resultante da experiência fática da violência, cuja existência não negamos, do que de uma 

determinada potência microscópica, “microfísica”, que se espalha pelo corpo social, engendrando 

uma racionalidade antecipatória aos riscos com suas tecnologias específicas. Cabe questionar, 

então, até que ponto as políticas para a juventude contribuem efetivamente para mobilizar e 

engajar a dinâmica vivida pelos grupos juvenis. Para isso, abordaremos as políticas de juventude 

procurando delinear a existência de lógicas formativas diferenciadas que, apesar de se 

constituírem na interface entre organismos do Estado e da sociedade civil, não são orientados por 

um impulso normalizador das formas de vida dos jovens pobres. 

Em outros termos, procuramos analisar intervenções que se colocam ao largo da herança 

que projeta as imagens de medo e perigo como eixo das ações, configurando formas alternativas 

de governo junto aos segmentos juvenis. Privilegiamos a análise de um projeto concebido por 

servidores públicos e agentes de organizações sociais articulados na forma de uma rede social, 

evidenciando uma dinâmica de relacionamento entre o Estado e a sociedade civil que extrapola 

os marcos de operacionalização descentralizada de políticas tão em voga na atualidade.  

Trata-se de formas de relações hibridas que funcionam como poderosos indutores 

democráticos de políticas, conformando as ações localmente. Isso é importante na medida em que 

“o poder local oferece um campo significativo para a análise, em virtude de algumas 

características presentes no processo de democratização da sociedade brasileira a partir da década 

de 1980” (SPOSITO & CARRANO, 2009, p. 19). Mas enquanto as análises hegemônicas 

restringem o poder local ao âmbito do município como foco de ações inovadoras, recorremos ao 

terreno concreto das ações coletivas desenvolvidas por organizações sociais que assumem 

determinadas comunidades de pertencimento como o espaço privilegiado para análise. 
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Não se trata, obviamente, de uma novidade, uma vez que os estudos de movimentos 

sociais, desde o início da década de 1980, têm procurado demonstrar que é exatamente nesse 

plano que as políticas públicas no Brasil têm mais ousado na inovação e na mediação das 

possibilidades de conflito e de interação negociada entre os vários atores sociais que têm como 

cenário a cidade (CASTELLS, 1980 e 1983; KOWARICK, 1988). Trata-se de investigar, então, 

novos agenciamentos capazes de fomentar a ação coletiva juvenil para além dos espaços já 

consagrados da política governamental institucionalizada, privilegiando formas organizativas 

emergentes com o objetivo de verificar suas contribuições para uma reinvenção da esfera pública.  

Mais particularmente, nos interessa apreender, no atual contexto de uma midiatização 

intensa dos jovens das periferias urbanas, as possíveis estratégias de resistência engendradas a 

partir das redes sociais. A partir das ideias desenvolvidas por Foucault (2008a; 2008b) sobre a 

emergência da população como alvo dos processos de governamento, pretendemos averiguar as 

possibilidades abertas pelas formas de governo da população juvenil engendradas pelas 

organizações sociais. Isso é importante na medida em que, mesmo reconhecendo as 

características centralizadas e centralizadoras do Estado governamentalizado, não se deve 

imaginar que este é uma entidade homogênea ou um quase “sujeito”.  

Desse modo, nunca é demais repetir, a crítica política de Foucault à razão de Estado não 

deve se confundir com uma crítica tout court ao Estado. A genealogia crítica dos processos de 

governamentalização diz respeito apenas a mostrar o estreitamento da noção de governo na 

modernidade. Momento em que as relações de poder foram sendo elaboradas e centralizadas na 

forma ou sob a caução das instituições do Estado. O olhar político de Foucault se refere, portanto, 

a uma crescente estatização das ações de governar ao ponto de se compreender com muita 

naturalidade que governo é sinônimo de Estado, obstruindo uma linguagem para se dizer, por 

exemplo, do governo no âmbito da família, da escola, da igreja, etc.  
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Esse é o eixo da crítica: problematiza-se, às vezes espetacularmente, o poder no âmbito do 

Estado, enquanto, por outro lado, se invisibiliza o exercício do poder no âmbito das relações 

afetivas, familiares, de amizade, entre outras. Quer dizer, problematiza-se o poder na esfera 

política, deixando ao largo tudo o que se encontra no âmbito infra-político. São justamente as 

possibilidades de outras formas de exercício do poder e do governo que buscamos delinear. Para 

isso, no próximo capítulo, focalizaremos nossa atenção nos processos educativos engendrados e 

articulados no âmbito das chamadas redes sociais.  
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CAPÍTULO II 

As Redes Sociais: Espaços de Educação Não-Formal da Sociedade Civil 

 

Somente agora, com a recente publicação do curso de 1978-1970, intitulado O nascimento 

da biopolítica, podemos vislumbrar a real importância da noção de governamentalidade para 

Foucault, assim como também sua potência de esclarecimento. Após ter analisado o modus 

operandi do biopoder em suas formas estatais mais evidentes, Foucault operou uma guinada em 

sua pesquisa e começou a investigar e antecipar como se darão as novas formas de controle 

biopolítico, não mais sob o eixo do poder soberano estatal, mas segundo o eixo flexível das 

economias de mercado influenciadas pelo neoliberalismo econômico.  

Foucault compreendeu que, sob o neoliberalismo, o homem passa a ser compreendido em 

termos da fusão entre o homo oeconomicus e a teoria do capital humano, isto é, como agente 

econômico que responde aos estímulos do mercado de trocas, mais do que como personalidade 

jurídico-política autônoma. A fusão diz respeito à concepção de que o homo oeconomicus não é 

apenas um empreendedor qualquer no mercado de trocas, mas sim um empreendedor de si 

mesmo, tomando-se a si mesmo como seu próprio produtor de rendimentos.  

Ora, o que ele antecipa nessas análises é justamente o fato, hoje em vias de se tornar 

realidade cotidiana, de que cada vez mais a formação humana será reduzida ao desenvolvimento 

de competências e habilidades (FREITAS, 2005), ao mesmo tempo em que tentará controlar os 

fatores potenciais de risco suscetíveis de dificultar a inserção dos sujeitos em situações favoráveis 

na competição pelo sustento de sua vida. Foucault compreendeu muito rapidamente que, sob 

condições neoliberais, o mercado seria a instância a partir da qual se decidiriam os sentidos da 

formação humana, tornando irrelevante toda e qualquer discussão de natureza ética.  
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Dessa percepção, decorre o interesse atual nessa problematização tardia de Foucault, no 

âmbito das políticas públicas, uma vez que a mesma apresenta uma crítica potente ao avanço da 

perspectiva utilitarista sobre o conjunto das relações sociais. Assim, a continuidade desse 

trabalho se assenta na compreensão de que o uso teórico e metodológico do conceito de redes, ao 

considerar a sociedade civil como a base de um sistema autônomo (MARTINS; PINHEIRO, 

2009b), pode se constituir também em um dispositivo importante para se analisar os processos 

formativos em curso na atualidade, mas em uma lógica distinta dos processos de 

governamentalização descritos nas pesquisas foucaultianas.  

Mais exatamente, pretende-se articular a crítica foucaultiana com as análises anti-

utilitaristas sobre as redes sociais como forma de apontar linhas de fuga às formas hegemônicas 

de compreensão da educação junto aos jovens pobres, apontando as possibilidades de recriação 

de um movimento democrático e solidário desde as organizações da sociedade civil. 

 

2.1 Atores periféricos na sociedade civil e a centralidade das organizações comunitárias 

 

A existência de heterogeneidade tornou-se aos poucos esclarecimento distintivo dos 

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

demasiadamente estilizadas e normativamente sobrecarregadas de sociedade civil que se 

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

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

um princípio de unificação simbolicamente compartilhado por uma miríade de entidades de perfis 

bastante diversos. Entretanto, a noção de heterogeneidade carece de estatuto analítico em si e, na 

verdade, constitui ponto de partida útil se, e apenas se, animar caracterizações capazes de mostrar 

e elaborar analiticamente as formas em que essa heterogeneidade se ordena e opera.  
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Desse modo, as lacunas no conhecimento das dinâmicas internas do universo das 

organizações sociais não passaram despercebidas sequer entre aqueles que mais decisivamente 

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

(1995) atentou para os efeitos de obscurecimento da categoria "sociedade civil" sobre a variedade 

de grupos e movimentos por ela englobados, afirmando que "a unidade da sociedade civil só é 

óbvia quando considerada de uma perspectiva normativa" (ARATO, 1995, p. 21), ou seja, 

quando se aborda as ações coletivas em diferentes contextos sem levar em conta as mediações 

analíticas nem as re-especificações conceituais sensíveis às exigências da pesquisa empírica. 

 
Hoje na literatura ensejam-se interpretações e pesquisas que, em flancos diversos, revelam 
elementos da ordenação e da operação dos atores englobados na categoria sociedade civil 
sob ideias como, entre outras, "projeto político", "trajetórias de lideranças", "desenho 
institucional" de instâncias de participação, accountability interna, "representação 
presuntiva", "ecologia associativa" e "redes de atores sociais" (LAVALLE; CASTELLO; 
BICHIR, 2008, p. 04). 
 
  

Especificamente, o uso recente da ideia de "redes" tem descolado os estudos sobre as 

organizações da sociedade civil, impulsionando abordagens relacionais que tentam apreender a 

complexidade da ação coletiva organizada. Essas abordagens permitem interpretações que 

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

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

sobretudo, porque nesse trabalho focamos a atenção em atores menos centrais, marginais ou 

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

posições desfavoráveis e cujo tratamento na literatura tem sido secundário.  

 
Os resultados da análise de redes mostram que associações comunitárias e associações de 
bairro guardam as posições mais periféricas, antecedidas por entidades assistenciais e 
fóruns, cuja centralidade é intermediária. (LAVALLE; CASTELLO; BICHIR, 2008, p. 
07). 

 



 53  

Contudo, essas organizações ocupam posições periféricas por motivos distintos no 

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

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

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

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

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

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

algumas vezes, a se esgotar nos seus próprios membros.  

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

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

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

impõe o desafio de desenvolver caracterizações capazes de fornecer de modo coerente os critérios 

de inteligibilidade na apreensão da diversidade inerente a esses atores.  

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

Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais (MAUSS), fornecendo visibilidade às 

associações comunitárias que exercem atividades relacionadas com demandas urbanas 

específicas, conforme um princípio de identidade territorial, e focalizando organizações que 

atuam em comunidades estigmatizadas (FREITAS, 2005). Na literatura brasileira dos anos de 

1980, essas associações foram pensadas no registro exclusivo dos movimentos de bairro 

(SINGER; BRANT, 1980), alinhados dentro do campo dos movimentos populares26. Mas, 

curiosamente, essas associações perderam centralidade no debate acadêmico dos anos de 1990. 

                                                 
26

  Nesse período, conquista de creches e postos de saúde, ocupação e legalização de terrenos, ampliação e 
aprimoramento do transporte público, bem como um leque de reivindicações de infra-estrutura urbana básica, 
definiram (e, em parte, continuam a definir) a pauta de reivindicações dessas associações; pauta impulsionada 
mediante a mobilização e a pressão da população sobre as instâncias governamentais. 
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As razões apontadas dizem respeito ao fato de que suas reivindicações são eminentemente 

materiais ou distributivas, bem como à baixa visibilidade e/ou capacidades mínimas para disputar 

a agenda pública (GURZA LAVALLE, 2003). Outra possibilidade refere-se ao fato dessas 

organizações responderem ao velho conceito de sociedades mutualistas ou de ajuda mútua 

(FERNANDES, 2002), o que as aproximaria de uma perspectiva assistencialista e voluntarista de 

intervenção social francamente criticada pelos analistas (CARVALHO, 1998). Assim, bastante 

conhecidas e até bem pouco tempo incontroversas, essas entidades exercem fundamentalmente 

trabalhos de prestação de serviços e assistência direta ao público para o qual trabalham. Contudo, 

herdeiras de uma tradição associacionista centenária para lidar com a questão social, essas 

organizações definiram parte importante do repertório de opções associativas disponíveis no 

século XX. O problema é que a história recente tem 

 
animado deslocamentos polêmicos no sentido de uma espécie de "onguização" das 
entidades comunitárias, levando-as a abandonar progressivamente sua tônica caritativa e 
apolítica para assumir uma maior politização e publicitação de seus trabalhos e demandas, 
bem como à adoção de discursos cifrados no registro dos direitos e da cidadania 
(LAVALLE, CASTELLO e BICHIR, 2008, p. 16). 
 

 
Para analisar os padrões de relacionamento dessas organizações, utilizamos a análise de 

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

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

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

os modos de inserção das organizações comunitárias em um universo maior de relações moldam 

suas possibilidades de ação, estruturando teias complexas que abrem possibilidades de interação e 

constrangem alternativas. A especificidade, neste caso, está pautada numa lógica de 

funcionamento articulada pelo pertencimento territorial.  
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Em função disso, os estudos de redes procuram apreender as relações, criando imagens, 

descrevendo a estrutura do grupo e estudando o impacto dessa estrutura no funcionamento e/ou a 

influência da estrutura nos indivíduos dentro do grupo, baseando-se numa noção clara dos efeitos 

das relações sociais sobre o comportamento individual e grupal. Consequentemente, as redes 

sociais por se constituírem como campos de sociabilidade estruturados a partir da circulação de 

bens diversos, apresentam-se como um terreno propício para desvelar novas formas de ação 

política e cultural27. Por isso, afirma Caillé (1998), há a necessidade de um paradigma capaz de 

pensar a gênese do laço social e das alianças forjadas entre as associações civis.  

 

2.2 O paradigma das redes sociais em uma perspectiva anti-utilitarista 

 

Para Barnes (1987), o conceito de rede social diz respeito ao conjunto de relações 

interpessoais concretas que vinculam indivíduos a outros indivíduos. Para esse autor, trata-se de 

uma estrutura social dinâmica feita de nós ou pólos constituídos de indivíduos ou de organizações 

que estabelecem conexões através de vários níveis. Sluzki (1997, p.41), por sua vez, define rede 

social como “a soma de todas as relações que um indivíduo percebe como significativas ou que 

define como diferenciadas da massa anônima da sociedade”. A rede representa, nessa 

perspectiva, o conjunto de todas as relações que uma pessoa percebe de forma significativa, 

definindo o nicho social próprio que contribui para seu reconhecimento como indivíduo e para a 

sua auto-imagem no interior de um determinado grupo social. 

                                                 
27  Segundo Mercklé (2004), a análise de redes sociais se assenta em fundamentos que têm origem na 
sociometria de Moreno e na sociologia relacional de Simmel. Por outro lado, Meneses e Sarriera (2005) destacam o 
artigo de Helen Bott de 1928, que versou sobre crianças na pré-escola em suas inter-relações, como precursor do 
conceito. No entanto, Acioli (2007) aponta a análise etnográfica e as estruturas elementares de parentesco de Lévi-
Strauss na década de 1940 como pioneiro da noção. Conforme Barnes (1987), a primeira aproximação remonta à 
Radcliffe-Brown em sentido metafórico, na década de 1940, em analogia com o conceito de estrutura social. 
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De acordo com Fontes (2008, p. 124), os atores sociais participam de diferentes redes 

sociais formando réles sociais, definido como um “mecanismo que produz e divulga a 

mobilização dos indivíduos para novas redes”, originando as chamadas “redes de redes”. Isso 

explica, por exemplo, como a partir de suas redes de procedência (egocentradas) cada ator social 

tende a se afiliar em diferentes círculos de troca que geram novas redes ou renovam as antigas. 

Na perspectiva anti-utilitarista, a confiança e a fidelidade são os pilares de formação das 

redes sociais. Essa compreensão apreende a rede como “o conjunto das pessoas em relação às 

quais a manutenção de relações interpessoais, de amizade ou camaradagem, permite conservar e 

esperar confiança e fidelidade” (Caillé, 1998, p. 18). Por essa razão, a abordagem anti-utilitarista 

realiza uma distinção analítica, importante oposição entre redes e aparelhos. 

Segundo Godbout (2008), a característica fundamental de um aparelho28 é uma ruptura 

entre produtor e usuário (público)29 entendido como agrupamento de agentes sociais organizados 

com o fim específico de promover regulações externas de públicos. Por outro lado, a rede não 

regula um público, mas um conjunto de membros que fazem parte de um mesmo conjunto, 

caracterizando-se pela ausência de ruptura produtor-usuário própria dos aparelhos. Os aparelhos 

geram hierarquias funcionais legitimadas por regras e convenções previamente determinadas sem 

as quais as instituições mercantis, burocráticas e científicas não existiriam. A rede, por sua vez, se 

caracteriza por um formato horizontal e aberto a fluxos e refluxos próprios dos sistemas 

complexos (MARTINS; PINHEIRO, 2009b). Trata-se de um sistema aberto e multicêntrico que 

através de um intercâmbio dinâmico possibilita a potencialização dos recursos e a criação de 

alternativas novas para a resolução de problemas.  
                                                 
28  Tais estruturas geram hierarquias funcionais sancionadas por regras e convenções previamente 
determinadas como, por exemplo, a lei que deve ser obedecida e a mercadoria produzida que deve ser comprada, sem 
as quais as instituições formais (Mercado, Estado e Ciência) deixam de existir. Por outro lado, a instituição típica do 
Social são as redes interativas justamente pelo seu caráter imprevisível, próprio dos sistemas complexos. 
(MARTINS; BRENO 2004) 
29  Um conjunto de indivíduos que tecem uma relação de exterioridade em relação à organização. 
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Segundo Scherer (1993), com o advento da globalização, o conceito de redes sociais 

chama a atenção para dois pontos. O primeiro: uma maneira de pensar a sociedade pós-moderna 

como estando ligada a vários planos de interdependência. O segundo: o alcance das ações de 

grupos e indivíduos que podem gerar mudanças inesperadas tanto num nível macro das decisões 

políticas e econômicas (esferas governamentais), quanto no âmbito local (nos grupos, 

associações, comunidades de bairro). A teoria das redes sociais se constituiria, nesse caso, como 

um eixo importante para se compreender as mudanças contemporâneas. Ao contrário das teses 

em voga que postulam um desmantelamento do Estado e uma retração da “esfera pública”, os 

analistas das redes destacam uma complexificação das sociedades e, por conseguinte, o 

aparecimento de novas formas de participação e mobilização que implicam o surgimento de 

práticas de sociabilidade inovadoras no âmbito da sociedade civil. 

Isso provoca mudanças importantes na análise das políticas públicas, sobretudo no nível 

local e não-especializado ligado às experiências associativas comunitárias. Barnes (1987, p. 160) 

chama a atenção para esses processos que não são explicitamente políticos, mas que envolvem 

situações cujo impacto político é evidente. Esses processos, que ele chama de "processos 

políticos de nível local", são aqueles "através dos quais indivíduos e grupos tentam mobilizar 

apoio para seus vários objetivos e, nesse sentido, influenciar as atitudes e ações dos seus 

seguidores". Barnes considera, portanto, o conceito de redes como um instrumento analítico útil 

para estudar essa política local. A mesma posição é defendida por Martins (2009), para quem as 

redes sociais podem ser recursos importantes para gerar e implementar novos critérios e também 

serem indicadores de avaliação de políticas públicas por integrarem, ao mesmo tempo, fatores 

macro e microssociológicos, pensados a partir da lógica das “socialidades primárias” e de uma 

reconceituação das relações entre Estado e Sociedade Civil. 
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Nessa direção, Chanial (2004) ressalta a importância política das redes formadas pelas 

organizações comunitárias para a consolidação de uma democracia sensível. Tal democracia 

construída sobre o terreno da sociedade civil (sobre o terreno concreto da vida cotidiana em suas 

redes de associações múltiplas) reforçaria os compromissos e as solidariedades voluntárias, 

quebrando os quadros hierárquicos tradicionais de dominação e funcionando como um vetor 

central de formação para a cidadania democrática (CHANIAL, 2004). De acordo com o mesmo 

autor, a democratização do Estado depende também da vitalidade da vida associativa. Assim 

como, uma sociedade civil democrática apenas pode se desabrochar em um Estado democrático.  

É por esta razão que o argumento da sociedade civil não pode se reduzir ao slogan liberal: 

"a sociedade civil contra o Estado". Desta maneira, só um "Estado solidário" poderá reforçar e 

ajudar uma "sociedade solidária" (CHANIAL, 2004). A política da sociedade civil entendida 

como política da autonomia e como política da solidariedade, reconhece não somente a 

necessidade de uma permanência do Estado, mas, sobretudo, uma redefinição de seu papel: 

garantir as condições favoráveis à multiplicação de formas de cooperação mútua livres, 

igualitárias e solidárias.  

Nessa perspectiva, Estado e organizações da sociedade civil expressariam formas 

específicas de governamento, articulando formas plurais de compromisso cívico, mediante 

negociação das diferenças e compartilhamento das obrigações fundadas em múltiplas pertenças e 

lealdades (CHANIAL, 2004). As redes sociais teriam como tarefa fomentar condições favoráveis 

para a emancipação de experiências públicas e democráticas (MARTINS, 2008). No que se refere 

às políticas públicas de juventude, essa é uma compreensão importante, pois se observa, na 

última década, processos políticos que se apresentam como tentativas efetivas de envolver 

diversos níveis da administração pública e setores organizados da sociedade civil. O 
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estabelecimento desses canais sinaliza uma compreensão da participação da sociedade civil e dos 

próprios sujeitos na formulação das políticas públicas.  

No entanto, essas intervenções baseiam-se ainda em algo denominado “público-alvo”, ou 

seja, percebem os sujeitos como um conjunto de indivíduos ou entidades estatísticas 

independentes e receptoras passivas da política. Por isso, ao tratá-los como uma referência 

estatística abstrata, os planejadores não agregam as demandas coletivas desses atores sociais nos 

diversos planos (familiar, do bairro, da vizinhança, entre outras). As populações atingidas pelas 

políticas públicas não são consideradas como referências ativas das políticas30.  

Na perspectiva das redes, ao contrário, os atores sociais são posicionados como sujeitos 

ativos da ação, levando em conta suas crenças e rotinas construídas nas “socialidades primárias” 

(CAILLÉ, 2008). Assim, o conceito de redes, por colocar ênfase nos processos interativos, 

permite compreender as nuanças dos atores sociais, tornando-se uma importante ferramenta para 

se estabelecer políticas públicas descentralizadas e territorializadas, alicerçadas nas relações de 

reciprocidade entre os sujeitos.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
30  Segundo Caillé (2008), os indivíduos se organizam dentro de um sistema complexo de redes de 
significação que partem dos relacionamentos primários onde funciona o dom para os secundários, onde se estabelece 
o direito e a normas de funcionamento das organizações. Essas redes de pertencimento classificam-se em redes 
sócio-humanas (no interior da sociedade civil), redes socioinstitucionais (entre a sociedade civil e as organizações 
formais como, por exemplo, o Estado) e as redes sociotécnicas (no interior das organizações formais) (MARTINS e 
FONTES, 2004). As redes são, portanto, objeto de tensões e conflitos permanentes gerados pelas diversas posições 
hierárquicas e interesses morais, compreendidos na organização e na representação do jovem como cidadão pelos 
indivíduos.  
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2.3 As redes sociais como instâncias de educação não-formal  

 

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

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

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

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

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

As próprias redes associacionistas surgem como agentes educativos articuladores da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

qualquer maneira. As relações que os sujeitos travam com a cultura, a partir das suas redes 

sociais de pertencimento, são abertas, mas não são totalmente livres. Nesse sentido é que a 

análise das redes baseia-se na premissa de que as relações sociais têm uma realidade própria, o 

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

envolve, mas, também, o modo como eles o usam e modificam essas relações conforme suas 
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próprias necessidades (FREITAS, 2005). Daí a importância de um conceito ampliado de 

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

  
Isto significa que a educação é abordada enquanto forma de ensino/aprendizagem 
adquirida ao longo da vida dos cidadãos; pela leitura, interpretação e assimilação dos 
fatos, eventos e acontecimentos que os indivíduos fazem, de forma isolada ou em 
contato com grupos e organizações. A educação escolar, formal, oficial, desenvolvida 
nas escolas, ministradas por entidades públicas ou privadas, é abordada como uma das 
formas da educação. A cultura é concebida como modos, formas e processos de atuação 
dos homens na história, onde ela se constrói. Está constantemente se modificando, mas, 
ao mesmo tempo, é continuamente influenciada por valores que se sedimentam em 
tradições e são transmitidos de uma geração para outra. A educação de um povo consiste 
no processo de absorção, reelaboração e transformação da cultura existente, gerando a 
cultura política de uma nação. (GOHN, 2005, p. 98) 
 

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

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

ausência, em comparação com o que há na escola formal (intencionalidade, planejamento e 

estruturação). Segundo Gohn (2006), esse tipo de tratamento além de inadequado, do ponto de 

vista teórico e metodológico, impede que se perceba a especificidade das ações educativas 

desenvolvidas nas redes sociais (ver Quadro 01).  

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

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

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

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

a vida através de práticas voltadas para o autoconhecimento. A diferença em relação aos espaços 

formais de educação reside na estruturação dos processos de aprendizagem. 
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Quadro 01: Tipos de aprendizagem 

Escolas tradicionais Associações Democráticas para o 

desenvolvimento 

Apresentam um caráter compulsório Apresentam um caráter voluntário 

Dão ênfase apenas na instrução Promovem sobretudo a socialização 

Favorecem o individualismo e a competição Promovem a solidariedade 

Visam a manutenção do status quo Visam o desenvolvimento 

Preocupam-se essencialmente com a 
reprodução cultural e social 

Preocupam-se essencialmente com a mudança 
social 

São hierárquicas e fortemente formalizadas São pouco formalizadas e pouco ou 
incipientemente hierarquizadas 

Dificultam a participação Favorecem a participação 

Utilizam métodos centrados no professor-
instrutor 

Proporcionam a investigação-ação e projetos de 
desenvolvimento 

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

Fonte: Adaptado de Gohn (2005) 

 

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

na própria experiência cotidiana. Um dos seus pressupostos é o de que a aprendizagem se dá por 

meio das práticas sociais cotidianas vividas pelos sujeitos nos seus espaços de pertencimento 

(GOHN, 2005). Vale ressaltar que não se trata, aqui, de construir uma nova teoria sobre os 

processos educativos da sociedade civil, mas fornecer visibilidade a um modo de conceber e 

praticar a educação, no qual a formação dos sujeitos encontra-se, intrinsecamente, associada à 

natureza dos vínculos sociais estabelecidos.  

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

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

ultrapassam as possibilidades tradicionais de geração de trabalho pelo mercado ou de garantia de 
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emprego e renda, articulando no plano pré-político os indivíduos através de famílias, vizinhanças 

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

No próximo capítulo, exploraremos a pertinência desse argumento, desde uma pesquisa 

empírica realizada junto a uma rede social concreta, tendo em vista verificar as forças sociais em 

jogo nos processos educativos desencadeados por essa rede na formação dos jovens no interior de 

uma comunidade pobre da cidade do Recife.  
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CAPÍTULO III 

“Rede Coque Vive”: Uma Estória de Vínculos  

 

O presente capítulo se desdobra em duas sessões: a primeira compreende a descrição do 

trabalho de campo e algumas considerações metodológicas; na segunda sessão far-se-á a 

apresentação, análise e discussão dos resultados. Buscar-se-á verificar a partir das relações de 

vinculação entre os atores da “Rede Coque Vive”, como foram construídas respostas concretas 

para o enfrentamento dos problemas juvenis nas comunidades periféricas do Recife. 

 

3.1 Sujeito e método: aspectos conceituais e operacionais 

 

Do ponto de vista metodológico, a coleta de dados se realizou através de entrevistas 

abertas e grupos focais no intuito de compreender as concepções dos sujeitos da “Rede Coque 

Vive” acerca da própria Rede, orientando-se pela Metodologia de Análise das Redes Sociais 

(MARES). De acordo com Martins (2009), a MARES, apresenta-se como um instrumento de 

mapeamento, mas, sobretudo, como um recurso pedagógico que pode favorecer o 

desenvolvimento de uma reflexividade por parte dos participantes durante o próprio processo de 

pesquisa, evitando assim localizar os atores como “objetos da pesquisa”.  

Trata-se, portanto, de uma metodologia que busca desconstruir e reconstruir as crenças, 

representações, emoções e vivências com a intenção de criar condições culturais e psicológicas 

necessárias para se desenvolver uma reflexividade sobre as soluções possíveis para os conflitos 

vividos no cotidiano. As distâncias entre os participantes incluindo aquela do observador são 

relativizadas, possibilitando perceber que todos os envolvidos são elementos da trama interativa.  
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Essa metodologia permite compreender a dinâmica das redes de interação intersubjetivas. 

Destaca-se que essa leitura intersubjetiva das redes sociais introduz necessariamente uma leitura 

anti-utilitarista da vida social ao ultrapassar o caráter instrumental das ações humanas, para 

inserir uma compreensão expressiva e não-linear do ser humano, visto que as redes são estruturas 

inerentes às práticas sociais, contudo não são estruturas fixas. As redes configuram estruturas 

variáveis e contextualizadas que podem ou não existir empiricamente a depender dos circuitos 

relacionais e das regras de trocas simbólicas e materiais (MARTINS, 2009). Em suma, a MARES 

é uma metodologia de base fenomenológica a ser aplicada na análise de redes sociais do 

cotidiano, identificando as crenças e valores dos atores locais, os problemas que inibem a 

expansão da rede e os meios de superação dos problemas. Refere-se, portanto, a um método que 

cartografa as percepções dos atores locais articulando informações subjetivas e objetivas.  

O trabalho de campo consistiu na aquisição de dados junto ao grupo de interesse do 

pesquisador: os gestores e os formadores da “Rede Coque Vive” na comunidade do Coque. A 

pesquisa contemplou 09 membros (03 do NEIMFA, 04 do Projeto Coque Vive e 02 do MABI). O 

nosso principal critério de seleção foi a participação simultânea em atividades do NEIMFA e 

Projetos do Coque Vive31. Dos que participam de atividades simultâneas, verificou-se a 

existência de 18 membros, distribuídos da seguinte forma: 

 
NEIMFA: Três gestores32 e seis formadores33. 
MABI: Um gestor e três formadores.  
Projeto Coque Vive:  1 gestor e 5 formadores. 

 

                                                 
31

  Trata-se dos projetos de extensão: Rede de Comunicação e Cultura; Filhas e Filhos do Coque (2007-2008) 
e Coque Vive: mídias de sinergia e criatividade para romper os muros (in)visíveis (2008-2009).  
32  Os gestores são os membros que atuam como os responsáveis ou gestores que “respondem” pelas 
atividades desenvolvidas pelo NEIMFA e Projeto Coque Vive. 
33  Os formadores são os membros que desenvolvem diretamente as atividades do NEIMFA, MABI e Projeto 
Coque Vive. Salienta-se que os gestores também são formadores. 
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Escolheu-se, então, para realização da entrevista nove desses membros: 

 
NEIMFA: Um gestor e dois formadores. 
MABI: Um gestor e um formador. 
Projeto Coque Vive: Um gestor e três formadores. 

 

A coleta de dados foi realizada, em um primeiro momento, a partir de uma entrevista 

aberta, cujo objetivo se resumiu a compreender as trajetórias e relações dos membros com a 

“Rede Coque Vive”. O ponto de partida da entrevista era a seguinte questão: “Como você chegou 

ao NEIMFA/Projeto Coque Vive/MABI?” Num segundo momento, nos apoiamos no 

procedimento MARES (Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano), pois se entendeu que tal 

metodologia permitiria dar visibilidade à complexidade das relações sociais e às diferentes 

formas de mobilização coletiva presentes na rede. Assim, inicialmente, construímos um mapa de 

identificação dos problemas vividos pelos sujeitos no cotidiano das ações da rede. O uso dos 

mapas visava identificar na rede social as crenças e os valores, os impasses e as dificuldades dos 

atores locais no seu esforço de governamento das ações dos jovens na comunidade do Coque, 

verificando os condicionantes que facilitam ou inibem as ações da rede, de modo a sistematizar 

as diferentes formas de mobilização dos sujeitos. Em resumo, os mapas possibilitaram 

compreender e sistematizar as percepções dos membros da “Rede Coque Vive” sobre os 

condicionantes macro e microssociológicos que afetam sua ação, sejam como gestores, sejam 

como formadores. 

Em seguida, foram utilizados dois métodos complementares da MARES: mapeamento das 

redes de crenças e horizontes dos membros da “Rede Coque Vive”; e mapeamento dos conflitos e 

mediações dos componentes da rede. 
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Do ponto de vista do processo de coleta dos dados, procedemos da seguinte forma: i) 

Apresentação da pesquisa ao grupo selecionado; ii) Confecção de uma lista com alguns 

problemas do cotidiano de trabalho relacionados aos condicionantes gerais da comunidade e 

específicos da “Rede Coque Vive” (ver Quadro 02); iii) Seleção de três dentre os problemas 

listados para debate e aprofundamento no grupo focal; iv) Problematização desses problemas e 

inclusão no mapa pessoal de cada sujeito (Figura 1); v) Identificação dos mediadores que 

contribuem para os problemas (inibidores) e dos mediadores que contribuem para a solução dos 

mesmos (facilitadores); vi) Elaboração de uma síntese geral de todos os participantes.  

 
Quadro 02: Lista de problemas do cotidiano de trabalho relacionados aos condicionantes gerais da 

comunidade e específicos da “Rede Coque Vive” 
 

Condicionantes gerais da comunidade Específicos da “Rede Coque Vive” 
Falta de articulação entre a “Rede Coque Vive” 
e a escola pública  

Dificuldade de relacionamento com os jovens 

Violência em suas diversas manifestações Divergências entre membros da “Rede Coque 
Vive” 

Preconceitos e estigmas contra a comunidade Falta de cuidado com os jovens 
Desemprego Pouco esclarecimento sobre as atividades da 

“Rede Coque Vive” 
Posse legal da terra Poucas pesquisas na comunidade do Coque 
Falta de políticas públicas Problemas familiares 
Condições de vida precárias   
Problemas de relacionamento na comunidade  
Fonte: Elaboração própria. 
 
 
 



 68  

 

Figura 1: Mapa da Pessoa (adaptado de LOPES et al., 2009 apud MARTINS; PINHEIRO, 2009). 
Legenda: EU – Membro da “Rede Coque Vive”; 1 – Mediadores facilitadores; 2 – Problemas e desafios 
identificados; 3 – Mediadores inibidores. 
 

Para a organização e análise dos dados, realizou-se a transcrição do material e leitura das 

informações obtidas a partir das entrevistas. A sistematização da análise se deu através de uma 

matriz que relacionou os aspectos observados nas falas das diferentes pessoas entrevistadas, a 

partir do qual se construiu um corpo sintético de categorias, tendo como resultado a ampliação do 

olhar para a maneira como se processa as ações da Rede no âmbito da comunidade e das relações 

estabelecidas pelos membros da Rede, cujos resultados serão descritos a seguir. 

 

 

 

 

 

2 

3 

EU 
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3.2 A midiatização da violência e o problema do governo dos jovens no Coque 

 

 Antes, porém, de apresentar os dados apreendidos juntos aos atores da “Rede Coque 

Vive”, cumpre descrever o contexto concreto em que a rede opera suas atividades formativas: a 

comunidade do Coque. O processo de ocupação da comunidade do Coque insere-se na lógica de 

desenvolvimento das periferias das grandes cidades brasileiras, acompanhando a dinâmica de 

exclusão social que se seguiu ao processo de urbanização do País34. A região começou a ser 

povoada no final do século XIX, tendo vivenciado diversos ciclos de migrações aceleradas, em 

dois períodos distintos, no início dos anos 1940-50 e nas décadas de 1970-80. A maioria das 

famílias é constituída por antigos moradores de municípios do Agreste e da Zona da Mata do 

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvolvimento na área. Um dos motivos apontados pelos moradores da comunidade para essa 

situação deve-se justamente à fama de ser um local violento, gerando nos moradores a sensação 

permanente de ser discriminado (FREITAS, 2005, p. 258). 

                                                 
34  Efetivamente, a comunidade do Coque surgiu nas primeiras décadas do século XX, com a ocupação de 
alagados e mangues pelos mocambeiros (ex-escravos e pescadores). Havia na área um Gasômetro que fornecia gás 
para os lampiões da cidade, a Estação de Trens do Recife e uma Usina Termoelétrica (RECIFE, 2005). 
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 Porém, não se trata de uma sensação meramente subjetiva. Segundo o Atlas do 

Desenvolvimento Humano do Recife (2005), o contraste entre UDH (Unidades de 

Desenvolvimento do Recife) no Recife se torna gritante, de um lado tem-se o maior valor 0,964 

BOA VIAGEM/PINA (Orla e Av. Herculano Bandeira) e, de outro, contrastando, o de menor 

valor 0,632 ILHA JOANA BEZERRA/SÃO JOSÉ – ZEIS Coque. Situação que tem contribuído 

para um processo de estigmatização dos moradores do bairro35. De acordo com Goffman (2008, 

p.23), o sentimento que prevalece nos sujeitos considerados estigmatizados durante suas relações 

é o de estar sendo negativamente avaliado, ou seja, o estigmatizado tem a sensação de “não saber 

o que ‘realmente’ estão pensando dele”, o que tem efeitos diretos em sua auto-imagem. Assim,  

     
a relação do estigmatizado com a comunidade informal e as organizações formais a que 
ele pertence em função do seu estigma é, então, crucial. Essa relação, por exemplo, 
estabelecerá grande distância entre aqueles cuja diferença cria muito pouco de um novo 
“nós” e aqueles, como os membros de grupos minoritários, que se consideram parte de 
uma comunidade bem organizada com tradições estabelecidas (...), que define o 
membro como alguém que se deve orgulhar de sua doença e não buscar melhora. De 
qualquer forma, que o grupo estigmatizado esteja ou não estabelecido, é, em grande 
parte, em relação a esse grupo-de-iguais que é possível discutir a história natural e a 
carreira moral do indivíduo estigmatizado (GOFFMAN, 2008, p.48). 

 
 

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

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

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

processos específicos de deterioração de sua identidade pessoal e coletiva36. 

                                                 
35   Segundo Goffman (2008, p. 07), o estigma refere-se à “situação do indivíduo que está inabilitado para a 
aceitação social plena”. Trata-se de uma construção social designada pela sociedade entre os “normais” e os 
“estigmatizados”.   
36

  Uma vertente importante para se compreender a manipulação do estigma é o que Goffman chamou de 
visibilidade. Contudo, a visibilidade não se reduz ao fato de ver ou enxergar, mas sim, “a capacidade decodificadora 
da audiência” (Goffman, 2008, p.61). Em outras palavras, a visibilidade de um estigma está diretamente relacionada 
às referências de “normalidade” que possuem os sujeitos julgadores e às diversas situações que podem favorecer ou 
inibir o estigma em que são expostos os “estigmatizados”, como também do grau de instrução do julgador e da 
intensidade das relações estabelecidas entre os sujeitos.  Essa manipulação, segundo o autor, pode ser feita através 
de várias estratégias como, por exemplo, o controle de informações sociais sobre os indivíduos, que se opõem “a 
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Os moradores da comunidade do Coque têm sofrido, no decorrer das últimas décadas, 

com um estreitamento da suas identidades articuladas sob o signo estrito da violência e da 

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

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

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

paradigmático foi incorporado pelo Galeguinho do Coque37. Na atualidade, a associação entre a 

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

e roubos, praticados por adolescentes e jovens, motivados comumente pelas disputas em torno do 

tráfico de drogas (ALBUQUERQUE, 2009).  

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

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

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

essa redução, gerando uma espécie de suspeita sobre os moradores locais e propagando imagens 

extremamente negativas sobre o bairro. Se inicialmente o bairro representava o problema da 

pobreza “encravada” no meio da cidade, atualmente a alta visibilidade da violência (sobretudo da 

violência juvenil) tornou o Coque um problema governamental. Desse modo,  

 

o Coque tornou-se uma persona non grata não pelos seus problemas sociais básicos com 
que sofrem seus moradores, mas pela violência na qual foi envolvido, que pode 
representar uma ameaça ao restante da cidade. Apesar de seus habitantes viverem 
problemas graves de saneamento, moradia, meio-ambiente, educação e saúde, a cidade 
se alarma com a violência do bairro, não questiona suas origens, mas legitima o discurso 
de que na Ilha de Joana Bezerra só há bandidos. Essa imagem foi se construindo a partir 
de casos policiais famosos, envolvendo assassinatos, brigas e tráfico de drogas; tudo isso 
aliado à ignorância das classes mais ricas sobre a situação dos mais pobres, 
principalmente dos jovens pobres (VALE NETO, 2007, p. 18) 

                                                                                                                                                              
sentimentos e estados de espíritos momentâneos”. Neste ponto, a mídia tem sido um componente importante na 
estigmatização da comunidade do Coque e, por conseguinte, de seus moradores. 
37  Apesar de não ter nascido no Coque, o Galeguinho morou por quatro anos na comunidade (em 1971) até 
ser preso, foi acusado na época de homicídios e roubos. Nos jornais, como era comum, as notícias constituíam quase 
que folhetins com as façanhas do criminoso, nas quais o Coque passou a ser visto como refúgio de bandidos. A 
identidade criminosa do Galeguinho expandiu-se, pouco a pouco, para o conjunto dos moradores do bairro. 
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 A violência juvenil, praticada e sofrida pelos jovens da comunidade, se instituiu no 

imaginário social local, consolidando estigmas já existentes sobre o Coque. Os jovens caíram na 

armadilha perversa plantada pela própria midiatização dos problemas sociais. Assim, “fossem ou 

não violentos, os moradores do Coque seriam assim estigmatizados” (VALE NETO, 2007, p. 19). 

Nesse contexto, os discursos veiculados nos grandes meios de comunicação contribuem para 

alimentar a ‘má fama’ do bairro. A violência acabou por se tornar a única visibilidade possível, 

mediante práticas discursivas que tentam explicitar os problemas vividos no Coque.  

  Pesquisas realizadas têm indicado que a mídia massiva e os seus processos de linguagem 

têm se constituído como um elemento fundamental na manipulação, reiteração e consolidação do 

que é possível ou não de ser visto sobre a comunidade. Com o pretexto de retratar a violência 

local, essa situação acabou naturalizando os problemas vivenciados pelos moradores, em geral, e 

pelos jovens, em particular (FREITAS; VALE NETO, 2009), desvelando um jogo de forças 

complexo que é alimentado e alimenta regimes de verdades específicos junto aos atores locais. 

 O estudo realizado por Morais (2009), com base no livro “Coque Vive: Notícias”38, por 

exemplo, evidencia os critérios que transformam determinados acontecimentos, vividos pela 

comunidade do Coque, em notícias midiáticas. A autora evidencia ainda o tipo de enquadramento 

e a qualidade textual fornecida que materializam os “valores notícias” (centralmente os valores 

notícias morte, conflitos e infrações) que ordenam o processo da comunicação sobre o bairro. 

Mas o que mais chama a atenção é o modo de construção das notícias a partir das estratégias de 

simplificação, amplificação e personalização (ver Quadro 03). 

 

                                                 
38

          O livro é o resultado da clipagem de cerca de 1.400 notícias veiculadas no jornal impresso Diário de 
Pernambuco sobre a comunidade do Coque, entre os anos de 1970 e 2007. Deste total, 146 delas foram elencadas por 
temas mais recorrentes associados à comunidade, como a luta pela terra, a violência, suas relações com poder 
público, tráfico de drogas, entre outras.  
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Quadro 03: Resumo de valores-notícia e qualidades textuais 
 
Valores notícia Enquadramentos Qualidade do texto 
Simplificação – 86% 
 
Consonância – 80,7% 
 
Conflito – 38% 
 
Personalização – 20% 
 
Morte – 15% 
 
Amplificação – 13,3% 
 
Relevância – 11,1% 
 
Infração – 11% 

Individualizado – 50% 
 
Poder Público –  22% 
 
Moradores – 10% 
 
Conceitual – 6% 
 
Polícia – 5% 
 
Sociedade Civil – 4,3% 
 
Órgão de pesquisa – 0,7% 
 
Jornalista – 2% 

Factual – 45% 
 
Contextual – 45% 
 
Avaliativo – 5% 
 
Contextual Explicativo – 5% 
 

Fonte: Morais (2009) 
 

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

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

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

conflitos também merece destaque. O razoável número de notícias vinculando a favela à mortes e 

agressões nesta pesquisa (conflito – 38%, morte – 15%, infração – 11%), demonstra a 

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

“assistencial” promovidas pelo Estado, pouco contribuem para a visibilidade positiva da 

comunidade, visto que não promovem um diálogo mais consistente acerca das reais necessidades 

dos moradores. Os dados analisados demonstram que a construção da imagem midiática do 

Coque é predominantemente pautada em cima da pobreza e da violência. Dessa forma,  

 
considerando-se que as classes média e alta não freqüentam os bairros mais pobres da 
cidade e que a relação entre essas diferentes classes se dá de forma bastante incipiente e, 
muitas vezes, hierárquica (pois, os ricos são os patrões dos pobres), podemos levantar a 
hipótese de que parte dos leitores do Diário de Pernambuco pode encontrar nas notícias 
veiculadas sobre a comunidade do Coque uma fonte de orientação ou de reforço de suas 
convicções (MORAIS, 2009, p. 53). 
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  Em geral, as imagens veiculadas contribuem para reforçar uma visão estigmatizada sobre 

os moradores. Através das notícias analisadas sobre o Coque, percebe-se que, de um lado, 

apresenta-se, reiteradamente, a relação entre a vida na comunidade e as situações de violência, do 

outro, os moradores são apresentados como sujeitos vulneráveis, cujas possibilidades de inserção 

cidadã são a “ajuda” pelos agentes governamentais ou pelas ONGs que atuam na área (MORAIS, 

2009). Os moradores da comunidade são colocados como os “outros” que vivem em uma 

realidade tão distinta e disforme que é praticamente impossível encontrar o relato de alguma 

situação que consiga ligar suas experiências de vida aos outros grupos sociais da cidade. Isso é 

importante por que 

 
a forma como os moradores vêem seu pertencimento à comunidade (como uma coisa 
boa ou ruim), afeta a forma como irão responder em nome dela. A memória e a 
identidade dão aos indivíduos sentimentos de coesão, de consistência e pertencimento – 
é através desses valores que grupos sociais defendem seus direitos coletivos, aprendem a 
falar por si sós.  É por meio desses sentimentos que os indivíduos podem se fortalecer, 
pois vêem valor em sua comunidade, vêem tradições e referências positivas que 
justificam a luta pela sua sobrevivência, seu reconhecimento e existência. Se os 
moradores têm apenas referenciais de precariedade e violência sobre o lugar onde vivem 
e sobre si mesmos, é claro que isso afetará suas auto-estimas e a forma como se 
resignam aos seus próprios destinos individuais e coletivos.  Não se trata de negar 
através da comunicação as dificuldades sociais que os grupos mais frágeis 
economicamente, como o Coque, enfrentam.  Contudo, deve-se encontrar uma forma de 
olhar para essas comunidades de uma maneira que lhes fortaleça e não as isole, 
promovendo a aproximação de outras camadas da população e interconexão entre os 
diferentes componentes do tecido social (MORAIS, 2009, p. 81).  

 

3.3 O Projeto “Coque Vive” e a construção de imagens alternativas 

 

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

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

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

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

já que se tratava de um projeto extensionista interinstitucional, criado em 2005.  
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Essa ação extensionista sistematizada no Projeto Coque Vive tinha como objetivo 

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

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

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

2009). O projeto foi criado em 2006, sendo apoiado pelos Ministérios da Educação e Cultura 

através da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco (PROEXT-UFPE). 

A intenção mais ampla consistia em fortalecer a identidade social, cultural e política dos 

moradores, sobretudo dos jovens, em detrimento ao forte estigma de violência que recai sobre os 

mesmos.  

Para isso, foram articulados dois eixos de intervenção. De um lado, a criação de 

estratégias de comunicação alternativas produzidas pelos próprios jovens da comunidade, através 

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

conteúdos e ações que buscavam dar uma visibilidade mais positiva ao Coque. Esses dois eixos 

se materializaram de início na confecção de um jornal com matérias sobre o Coque (ver Quadro 

04), construídas, simultaneamente, pelos estudantes do curso de Comunicação da UFPE 

(integrantes da disciplina Jornal Laboratório) e pelos jovens atendidos pelo Projeto na 

comunidade. A proposta do Jornal Coque era produzir uma mídia sobre o Coque que revelasse 

um novo olhar, “disposto a enxergar mais os problemas sociais do bairro e sem que o estigma da 

violência significasse pré-conceitos sobre a apuração e a produção do impresso” (VALE NETO, 

2007, p. 26). Com isso, o Projeto evidenciou duas possibilidades: o contato direto e experiencial 

com o “outro” que aparece comumente, nas mídias massivas, como “objeto” do discurso pelos 

estudantes do curso de Jornalismo da UFPE, permitindo pautar novas representações e 

concepções sobre a periferia; e a oportunidade efetiva dos próprios jovens moradores do Coque 

assumir o lugar de sujeitos no discurso em torno deles, na produção de mídias alternativas.  
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Entretanto, após a confecção do jornal, o grupo entendeu que somente o jornal não seria 

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

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

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

trabalhos e pesquisas e sem oferecer um retorno efetivo para os próprios moradores. Esse fato, 

discutido aos formuladores do projeto, gerou a decisão que a ação, independentemente dos editais 

e procedimentos administrativos da Universidade, deveria continuar a partir da necessidade de 

que os próprios moradores tinham de elaborar suas próprias versões sobre o lugar em que moram.  

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

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

da Universidade. Desde então, com e sem financiamento ou apoios institucionais, o grupo 

formalizou a chamada “Rede Coque Vive”, aglutinando estudantes da Universidade e os jovens 

integrantes de duas organizações parceiras do projeto inicial39. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
39  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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Quadro 04: Manchetes do Jornal Coque 
 

Retratos da Juventude 
Em meio às fronteiras invisíveis 
Através do espelho 
De educação e vidas 
A educação informal como saída 
Participar, uma condição necessária! 
As meninas-mães do Coque 
Aposta nas exceções 
Papel, cor e cidadania 
Em busca da dignidade 
Rock para mudar o Coque 
Coque é rock 
Uma transformação cantada 
Capim, palha de côco e candeeiro 
História de união 
A memória da maré 
Lei favorece, mas não soluciona problemas 

Violência simbólica: um problema do Coque 
As maiores vítimas da violência no Coque 
O Galeguinho que fez a fama do Coque 
Exigimos o respeito da polícia! “Hoje não tem 
novela!” 
Ampliando o movimento 
Uma visita ao Coque 
Cabe mais um? 
O esconderijo chamado Coque 
Potencial desperdiçado 
Falta de saneamento básico: a grande vilã 
Saudades do mangue limpo 
Educação ambiental conscientiza jovens 
Moradores vivem sob o medo da expulsão 
O Coque para quem vive no Coque 
Permanência garantida por lei 
 

Fonte: Vale Neto (2007). 
 

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

se a instalação da Biblioteca Popular do Coque40 e da Estação Digital de Difusão de Conteúdos 

Coque Vive41. A Biblioteca e a Estação Digital são lugares nos quais se realizam cursos de 

formação e oficinas para o manuseio técnico-expressivo das mídias. Além disso, nos últimos 

anos, as ações formativas da “Rede Coque Vive” também têm sido orientadas para a difusão, no 

bairro, dos conteúdos e estratégias elaboradas pelos jovens na forma de circuitos culturais que 

ocorrem, principalmente, nas escolas públicas municipais e estaduais, bem como em plataformas 

colaborativas na Internet, através do portal www.coquevive.org, contribuindo efetivamente para 

novas abordagens nos grandes veículos de comunicação locais42
 (SILVA et al., 2008). 

                                                 
40

  Com mais de três mil títulos, a Biblioteca desenvolve atividades de estímulo à leitura e abriga o Cine 
Coque Vive, um cineclube popular. 
41  Espaço de produção de conteúdos, a partir da disponibilização aos jovens do bairro de um estúdio para 
gravação de músicas e de equipamentos para realizações de audiovisual e fotografia digital. 
42  A título de exemplo, a TV Jornal, filiada da SBT, 2ª maior emissora do País, produziu a série de 
reportagens intitulada “Coque: Um Novo Olhar”, com contribuição de estudantes de jornalismo ligados ao Coque 
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Como assinalado, tanto o Projeto quanto a Rede propriamente dita, articulam, junto com a 

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

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

articulando os jovens da comunidade. Assim, o MABI contribui com a realização do Cine Coque, 

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

instituições parceiras. No NEIMFA, por sua vez, está sediada a Estação Digital que abriga uma 

ilha de edição e um estúdio que visam publicizar os conteúdos produzidos.  

Por isso, é importante também contextualizar, sinteticamente, as lógicas próprias de 

atuação dessas duas organizações que integram a “Rede Coque Vive”. 

 

3.4 NEIMFA: o desabrochar de uma flor de lótus 

 

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

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

em Valores Humanos e Cultura de Paz, com encontros semanais, com aproximadamente 200 

pessoas de várias idades; Formação de Educadores Holísticos, com duração de 05 anos para 

jovens da comunidade, preparando-os, inclusive, para o ingresso na Universidade; Formação de 

Agentes de Desenvolvimento Comunitário; Assistência a Gestantes e uma Oficina Artesanal de 

Reciclagem de Papel43. A organização foi criada em 1986 quando um professor da antiga Escola 

Técnica Federal de Pernambuco (ETFPE), Xerxes Luna, passou a visitar a comunidade com o 

objetivo de prestar assistência às famílias que tinham jovens internados na FUNDAC.  

                                                                                                                                                              
Vive. Com a série, a emissora venceu um dos mais importantes prêmios estaduais de jornalismo, o Prêmio Cristina 
Tavares, na categoria Telejornalismo. 
43  A Oficina articula jovens da comunidade que produzem, fundamentados em princípios de economia 
solidária, cadernos, caixas, entre outros produtos artísticos, oriundos de material reciclado. 
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Nesse momento, uma moradora do bairro, Paulina Santana, ao perceber o crescimento das 

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

realizarem reuniões conjuntas com os moradores. O trabalho se expandiu, passando a articular 

outras pessoas, sobretudo alunos, ex-alunos e amigos do professor Xerxes. Assim, no ano de 

1994, a experiência foi institucionalizada com a criação do Núcleo Educacional Irmãos Menores 

de Francisco de Assis (NEIMFA)44. O aumento da violência dentro do bairro, no final dessa 

mesma década, levou a organização a estreitar seus vínculos com os jovens, criando projetos e 

ações específicas para esse segmento. A ideia era aprender a falar a “língua da viração”, saber 

compreender o desejo dos jovens. Entendia-se que apenas se vinculando com os valores juvenis 

seria possível potencializar ações formativas na comunidade (VALE NETO, 2007). 

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

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

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

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

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

durante cinco anos participam de um complexo processo formativo que culmina com sua inserção 

na Universidade. O segundo projeto era o Curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento 

Comunitário voltado para jovens, com idade entre dezesseis e dezoito anos. Um curso de dois 

anos direcionado à formação de novas lideranças comunitárias, mediante planejamento e 

desenvolvimento de mobilizações políticas e culturais no tecido social da localidade.  

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

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

                                                 
44  Do ponto de vista administrativo, a instituição se organiza em cinco núcleos específicos: Núcleo de 
Direitos Humanos e Cultura de Paz, Núcleo de Articulação Comunitária; Núcleo de Educação e Cidadania; Núcleo 
de Arte e Cultura e Núcleo de Gênero e Cidadania. Os diretores de cada Núcleo formam o Conselho-Gestor.  
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aglutinando as demandas dos próprios jovens, preocupados com a imagem negativa do bairro 

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

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

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

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

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

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

fornecendo conhecimentos e práticas em comunicação social. Alguns dos jovens que atuaram 

nesse curso, em 2007, como Ridivaldo Procópio45, eram articuladores do MABI.  

 

3.5 MABI: por um outro Coque 

 

Assim, é importante lembrar que o MABI (Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis) 

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

do curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário, como Procópio, Sérgio, 

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

compartilharam junto à instituição durante o curso potencializou sua motivação a engajar-se 

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

O MABI configura-se de um movimento juvenil46, no qual os integrantes buscam 

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

                                                 
45

  Na época, Procópio participava do curso de Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário. Outro 
que se juntou posteriormente ao MABI foi Berg (Gutemberg Vieira), que também estudou na instituição em 2007, no 
curso articulado pelos estudantes de Comunicação, denominado Curso de Formação de Agentes de Comunicação 
Solidária.  
46  São jovens, em sua quase totalidade, rapazes com a faixa etária de 17 a 29 anos, cuja escolaridade varia 
entre o ensino superior e o médio completo e incompleto. 
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origens do grupo remontam ao ano 2000, com a formação da banda de rock Bastardos Infames, 

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

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

articularam-se criando para si a identidade coletiva Movimento Arrebentado Barreiras Invisíveis 

(MABI)47.  

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

outra cara do Coque. Nesse sentido, Carol Senna48 junto com Guilherme Gatis49 conduziram a 

proposta da produção do jornal com o apoio dos jovens do MABI, com o intuito de alguma 

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

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

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

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

Cultura da Fundação de Cultura da Cidade do Recife (SIC Municipal), sob o nome CD coletânea 

Coque: Arrebentando Muros Invisíveis. Contudo, a aprovação do projeto no SIC Municipal 

significava apenas conquistar uma autorização para obter o patrocínio com empresas que se 

encontrariam livres de pagar a quantia referente em impostos para a Prefeitura. Infelizmente, a 

própria inexperiência do grupo em captar recursos encontrou o desinteresse da classe empresarial 

e, por conseqüência, não se conseguiu a verba necessária para a gravação do CD. Por essa razão, 

o MABI passou a abrir novas frentes de mobilização, intensificando o contato com outros 

movimentos culturais e políticos da cidade. Simultaneamente, Irandir Lima50 e Rodrigo Edo51 

                                                 
47  Composto por várias bandas, o movimento foi responsável pela organização de três edições de um evento 
musical de médio porte na comunidade, chamado Coque em Rock, e, posteriormente, pela organização do Cinzas do 
Rock, show que acontece anualmente nas quartas-feiras de cinzas.   
48  Integrante do Projeto Coque Vive. 
49  Estudante de jornalismo e estagiário do caderno de cultura da Folha de Pernambuco. 
50  Integrante do MABI. 
51  Integrante do MABI. 
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instigaram o movimento a se organizar para conseguir uma sede própria, cadastro de pessoa 

jurídica, entre outras questões. Nesse momento, uma série de conexões foi criada, dentre as quais 

se destaca a parceria com a Igreja de São Francisco de Assis52. 

Portanto, apesar de possuírem lógicas institucionais e atividades distintas, percebe-se que 

os integrantes da “Rede Coque Vive” (NEIMFA, MABI e UFPE) compartilham uma 

compreensão comum quanto aos problemas vivenciados pela comunidade, bem como a 

potencialidade de ações formativas ancoradas em processos comunicacionais críticos, produzindo 

uma perspectiva singular a respeito das formas de lidar com os segmentos juvenis na localidade. 

Como pretendemos mostrar, em seguida, a articulação dos atores em rede contribuiu para gestar 

uma dinâmica formativa própria, que se expressa na forma como os atores apreendem as questões 

relativas à juventude e sua inclusão social, política e educacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

  A Igreja possui uma história sui generis. Em contraposição, na época, à Arquidiocese de Recife e Olinda, a 
pequena igrejinha encontrava-se em sintonia com a Teologia da Libertação. A Igreja e o MABI também possuíam 
uma história trançada, visto que Frei Aloísio Fragoso, o pároco, encontra-se muito próximo da família de Rodrigo 
Edo, que, por sua vez, articulava boa parte dos posicionamentos políticos do MABI. Tanto a Igreja quanto o 
movimento desejavam, sem dúvida, arrebentar as barreiras invisíveis da injustiça e da miséria na comunidade do 
Coque. 
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3.6 A dinâmica formativa da “Rede Coque Vive” 
 

 
3.6.1 “Rede Coque Vive”: um exercício de “presença” 
  

 
A discussão dos dados empíricos pretende trazer à tona a existência de lógicas formativas 

diferenciadas que, apesar de se constituírem na interface entre organismos do Estado e da 

sociedade civil, não são orientadas por um impulso normalizador das formas de vida dos jovens, 

abandonando, por essa razão, a herança que projeta as imagens de medo e perigo como eixo das 

intervenções e configurando formas alternativas de governo junto a esses segmentos.  

Ressaltamos inicialmente a maneira como cada ator chegou à “Rede Coque Vive”. Isso é 

importante, pois dois dos atores da rede (NEIMFA e MABI) já se encontravam inseridos na 

comunidade. Enquanto que os atores do projeto extensionista da Universidade (Projeto Coque 

Vive) aproximaram-se em função de uma espécie de (des)conhecimento sobre o Coque.  

 
Quando me perguntava o Coque... Coque pra mim não existia, eu não sabia o que era o 
Coque. Tanto é que no dia que eu fui pro Coque, eu fui assim... eu não sabia direito onde 
era. Eu peguei um ônibus um dia... foi muito engraçado esse dia, eu disse: esse ônibus 
passa no Coque? Aonde? O motorista perguntou. No Coque? Ali em Joana Bezerra? É. 
Aí ele disse: Passa, mas é perigoso lá. Eu disse: mas eu vou pra lá... Eu entrei no Coque, 
é engraçado isso, eu entrei no Coque sem sentir aquilo. Entrei como se fosse possuído... 
Entrei lá. Depois de um tempo, por uma série de questões, eu comecei a ter outro tipo de 
relação... (FORMADOR 5). 

 

 A aproximação dos atores extensionistas sintetiza, portanto, a forma como os bairros da 

periferia são comumente representados no imaginário coletivo da cidade. Esses bairros figuram 

como uma espécie de não lugar. Um não lugar cuja única referência é a da periculosidade que 

lhes seria inerente. É interessante perceber como, apesar de estar praticamente encravado no 

centro da cidade do Recife, como muitas outras pessoas, o formador afirma “não saber direito 

onde era” a comunidade do Coque.  
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Várias vezes eu passei por aqui, pelo viaduto Joana Bezerra, mas quando eu entrei aqui 
era como se eu estivesse entrando em um outro mundo. Um mundo conhecido apenas 
através das muitas advertências quanto à segurança e o espanto por parte daqueles que 
sabiam que eu estava participando de atividades aqui (FORMADOR 5). 
 

Esse sentimento parece só ser superado quando outras relações se tornam possíveis. De 

fato, é a relação sensível com a comunidade que possibilita dar concretude aos limites da 

comunidade, mediante a corporificação mesma da presença em seu interior. No entanto, essa 

presença não se configura como um simples “encontrar-se aqui”, tal como afirma um dos 

gestores da Rede. A presença que torna o Coque um elemento realmente existente para os atores 

envolvidos com a Rede não se identifica à presença física, mas com uma ruptura na maneira de se 

localizar nesse espaço singular que é a periferia. 

 

Claro que eu tinha uma ideia do que era o Coque, dos problemas enfrentados pelos 
moradores da comunidade. Aí quando eu comecei a atuar no Projeto, eu achava que já 
sabia o que ia encontrar, a falta de saneamento, a precariedade das habitações, as 
necessidades das pessoas. Ou seja, eu tinha uma imagem do que era uma comunidade 
carente, uma comunidade da periferia. Mas, quando eu passei a me relacionar com o lugar 
e principalmente com as pessoas do lugar, fui me dando conta do quanto reduzidas eram 
as minhas impressões sobre o que é viver nesse local. É como se, de repente, eu me visse 
fazendo parte do ambiente, e quando isso aconteceu foi como se todas as minhas 
referências se alterassem. O problema é que isso não ocorreu assim de uma hora pra outra. 
Mesmo já estando há um bom tempo presente nas atividades da Rede, demorou pra que eu 
entendesse realmente a natureza desse lugar (FORMADOR 1). 

   

Essa alteração na percepção do lugar implica uma “quebra” no próprio modo de exercer 

as funções e os papéis dentro da Rede. À medida que os atores se tornam cada vez mais próximos 

da comunidade, uma aproximação inerente ao próprio processo formativo desencadeado, 

constrói-se uma identidade ancorada mais nos vínculos estabelecidos do que nas regras e 

orientações estabelecidas formalmente pelo projeto. O curioso é que esse processo não se traduz 

necessariamente numa maior quantidade de tempo desprendido, mas numa “qualidade” de 

presença que possibilita a “resignificação” do ambiente em que os atores se movimentam. Assim, 
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mesmo quando “não sabia nem bem porque”, nem como a Rede iria funcionar, “houve a 

necessidade de um exercício de presença, e essa presença foi quem criou os vínculos que 

permitem hoje uma relação de reciprocidade entre esses vários atores” (GESTOR 2). 

Esse exercício de presença, para se fazer presente na comunidade, faz com que a Rede 

seja tecida como um lugar de encontro entre atores que, apesar de diferentes, se propõem a 

construir juntos um lugar comum de intervenção. Então, a Rede configura-se como 

 
um exercício de presença, uma presença que, na verdade, redunda nesse convívio, e por 
esse contato reiterado, um conjunto de transformações, que vão desde transformações 
pessoais a transformações, digamos assim, objetivas, práticas. A ideia de transformações 
e ações, transformações e ações. A rede é uma instância, pra mim, de articulação, 
sobretudo, mas uma instância de articulação com reciprocidade. (GESTOR 2). 
 

Há, assim, um fator que potencializa a presença dos atores: a sua disponibilidade de estar 

juntos. Ou seja, a partir dos laços, dos convívios, dos contatos, potencializam-se as ações. Essas, 

entretanto, não são um fim em si mesmas. Elas ajudam a transformar subjetivamente os atores 

envolvidos. É essa transformação subjetiva que impulsiona as ações e lhes confere efetividade.  

 
Só que quem passa por uma vivência como essa, dessa experiência da Rede, compreende 
como isso traz uma intensidade de relação muito grande, porque você está em contato 
com muita gente. O contato acaba aproximando as pessoas, mas não é se aproximar 
fisicamente, porque esse tipo de aproximação está colocado desde o início. Eu estou 
falando de uma outra forma de aproximação. Na verdade, eu nem sei como é que isso 
acontece, como é que a gente se torna tão próximo um do outro. É uma coisa muito 
estranha mesmo; de repente, você se descobre próximo das pessoas, você se descobre 
sentindo falta de estar aqui, dos encontros, da presença (FORMADOR 1).  

 

A experiência formativa da Rede permite essa aproximação, o que implica 

necessariamente uma abertura para o outro que, por si só, desencadeia mudanças subjetivas 

profundas nos atores. Uma primeira consequência desse processo é que a dinâmica formativa 

parece atingir, primeiramente, os sujeitos encarregados de mobilizar a Rede, antes mesmo de 

produzir efeitos junto aos jovens que são mobilizados. Na verdade, o processo formativo parece 
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ativar-se somente quando da presença dos vínculos sociais, confirmando as análises que indicam 

que ao privilegiar o “valor de vínculo” (CAILLÉ, 2002), os processos educativos nas redes 

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

Essas mobilizações ultrapassam as possibilidades tradicionais de geração de trabalho pelo 

mercado ou de garantia de emprego e renda, articulando no plano pré-político os indivíduos 

organizados no plano das experiências comunitárias. Por essa razão, entende-se que 

 
o ponto essencial da Rede é estar junto. Se cada um tivesse o seu objetivo ali individual, 
não ia existir nada assim, porque tudo o que a gente faz é em grupo, mesmo que sejam 
pequenos grupos movidos por algumas ações particulares, acho que depois todo mundo 
se junta e tal. Por isso, tudo é feito assim em grupo (FORMADOR 6). 

 

Porém, esse “tá junto” em grupo não é um processo instantâneo. Uma vez que, para se 

entender o outro, para construir um vínculo, leva-se tempo. Os laços se estabelecem 

gradativamente. Enquanto isso, as dificuldades e os desafios são múltiplos e variados.  

 
Somente na própria vivência se aprende a lidar com o outro, não existem receitas para 
isso. No caso da Rede se levou um tempo para ela ir nascendo. Isso explica, por exemplo, 
como a partir de suas redes de procedência cada ator social (NEIMFA, MABI e Projeto 
Coque Vive) se afiliou em diferentes círculos de troca que geraram novas redes (“Rede 
Coque Vive”) ou renovaram as antigas (GESTOR 1).  

 

Então, leva-se um tempo para que a Rede deixe de ser uma ideia e se torne um coletivo 

concreto de ações. Mesmo existindo um sonho em comum, os meios e as linguagens mobilizadas 

pelos atores são muito diferentes. Assim, levou um tempo para os atores da Universidade 

entenderem o NEIMFA, para os atores do NEIMFA entenderem o MABI e vice-versa. Apesar 

disso, observa-se que os três atores têm em comum o próprio prazer de estar juntos e o desejo de 

ver como esse estar juntos pode gerar uma perspectiva positiva para as pessoas da comunidade.  
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Eu acho o que foi importante, assim, na relação das pessoas da Rede é exatamente o fato 
da gente ter optado por criar essa Rede, por ingressar nessa Rede. Isso é o que há de 
primeiro, assim. A gente optou por se juntar e entrar na Rede, participar da Rede, e aí os 
conflitos que vêm depois, eles vêm; mas se a gente tem isso em mente, quer dizer, ‘esses 
conflitos estão vindo, eu poderia ter evitado, por exemplo, se eu não quisesse ingressar’. 
Mas eu não acho que seja assim, pelo fato de haver conflitos seja uma espécie de 
problemas na Rede. Eu acho que é consequência mesmo da gente ter se associado. 
(FORMADOR 2).  
 

Observe-se que a opção de estar juntos, de entrar em associação, não significa a ausência 

de conflitos. Ao contrário, os conflitos são apreendidos como elementos da própria associação. 

Isso significa que o poder se encontra inserido nas próprias relações sociais (FOUCAULT, 2007).  

 
Uma relação tem que ter conflito, mas não necessariamente ser violenta. Se há nas 
relações violência, automaticamente ou quase que automaticamente vai atrapalhar a 
relação (GESTOR 1).  

 

A questão, afirmaram os gestores e os formadores, não é eliminar o poder e o conflito das 

relações, mas “diminuir as expectativas” (GESTOR 3) que atravessam as relações.  

 
Eu compreendo que em toda relação você até possa ter a intenção assim de afetar, de 
influenciar a conduta de alguém. Assim, toda relação social tem um pouco de relação de 
poder. O problema é quando nesse desejo de mudar a conduta do outro não se deixa 
espaço para que o outro diga não. Aí eu acho que é outro problema (FORMADOR 2). 
 

Não dá pra existir uma relação sem conflito. Se tem uma relação é uma relação de poder, 
né? A gente tem essa malícia, a gente, às vezes, tenta evitar esse conflito. Aí, 
automaticamente, a gente tá evitando relações. A gente tem que conflitar mesmo porque é 
com isso que a gente vai amadurecendo as relações, vai se formando (GESTOR 1).  
 

 
Desse modo, a experiência formativa na Rede não se encontra fundamentada pela lógica 

estrita do contrato. Na verdade, o que existe é uma disponibilidade de se relacionar entre os 

atores através de um campo de relações, mesmo conflitivas, que se configuram como um 

experimento que se faz na prática, ou seja, no ato mesmo da relação. 
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É mais essa disponibilidade mesmo assim de se relacionar. Não é um contrato, não é um 
contrato que a gente faz quando entra em rede. É mais assim, cria um campo mesmo de 
relações. Acho que não tem contrato assim: ‘no caso de conflito resolver esse problema 
no fórum tal’ [...] não tem, a gente que não tem um contrato assim, nem imaginado, de 
ter um contrato no sentido de dizer: “Ah, isso eu posso fazer, aqui não, isso eu não posso 
fazer, aqui não.” É mais um experimento mesmo que a gente vai fazendo, a gente vai 
tentando. Que a gente faz uma reunião, por exemplo, e aí a gente propõe uma coisa e os 
outros vão ver se concordam, se não concordam, porque concordam, porque não 
concordam. E aí essas relações vão acontecendo. (FORMADOR 2).  

 

Não obstante, trata-se de “um aprendizado muito grande, uma experiência muita rica, mas 

de certa forma difícil” porque as pessoas são muito diferentes. Os atores entendem que a Rede 

“está indo bem porque quando se atua se está aberto para o outro” (FORMADOR 1). O 

fundamental, dizem, é não querer que “as pessoas sejam o que não são” (GESTOR 3). É preciso, 

portanto, estabelecer a relação respeitando o modo de ser e atuar de cada sujeito da Rede. 

Portanto, formadores e gestores admitem que não há 

 
na Rede uma intencionalidade de colocar o Outro sobre sua “jurisdição”, a partir de um 
“contrato”, mas de entrar em relação com todos os conflitos inerentes a tal escolha. Claro 
que cada um tem o seu modo de viver a relação, de lidar com o conflito, mas o 
fundamental é que a relação não é algo que se pode transmitir para alguém. Entra-se ou 
não se entra em relação (FORMADOR 2).  

 

Assim sendo, os atores da Rede não são apreendidos como iguais, no sentido jurídico do 

termo, são coletivos diferentes, com histórias diferentes, mas que entram na Rede para 

compartilhar uma história, uma forma de vida. Como lembra FOUCAULT (2010, p. 350), essa 

noção de forma de vida é fundamental para introduzir uma compreensão dos processos de 

transformação mediante uma organização das relações que é diferente da que “é devida às classes 

sociais, às diferenças de profissão, aos níveis culturais”. Uma organização que seria, ela mesma, 

uma forma de relação. Por isso, “um modo de vida pode-se compartilhar entre indivíduos de 

idade, status, atividade social diferentes. Ele pode dar lugar a relações intensas, que não se 

parecem com nenhuma daquelas que são institucionalizadas, e parece-me que um modo de vida 
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pode dar lugar a uma cultura e a uma ética” (FOUCAULT, 2010, p. 351). Essa ideia de forma de 

vida aponta para um outro exercício das práticas de governo. Governo significa aqui um modo de 

viver as relações de poder no qual um dos pólos da relação intenciona influenciar a conduta ou a 

ação do outro pólo da relação, sem com isso querer eliminar as singularidades e as diferenças.    

Nesta perspectiva, os conflitos estão, sim, presentes na “Rede Coque Vive” por fazerem 

parte das próprias relações humanas. Acredita-se, no entanto, que os momentos difíceis 

vivenciados entre os atores da Rede, do tipo: ‘Eu confio ou eu não confio? Essa pessoa abre 

espaço para mim ou não abre espaço? Eu tenho como atuar aí ou não? A forma como eu vejo as 

coisas é totalmente diferente da forma como fulano vê e como é que a gente vai trabalhar junto a 

partir disso? Eu queria que fosse para um lado, mas fulano não vê o que eu vejo?’ Esses tipos de 

questionamentos configuram-se como o próprio sentido formativo das ações desencadeadas. Elas 

se apresentam no contexto da Rede porque são justamente inerentes às relações humanas.  

 
Teve vários momentos difíceis, vários momentos de não pertencimento, vários 
momentos de estranhamento [...] e com certeza ainda vai ter porque relações humanas 
são assim, mas teve um crescimento muito grande também. (FORMADOR 1). 

 

Então, nesse momento, passamos a questionar: Como os atores (NEIMFA, MABI, 

UFPE), ao se permitirem um “exercício de presença”, conseguiram desencadear um processo 

formativo atravessado por relações inerentemente conflituosas? A resposta dos atores foi bastante 

incisiva: a partir de um sonho coletivo compartilhado. 
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3.6.2 “Rede Coque Vive”: um sonho coletivo compartilhado 

 

Apesar dos conflitos inerentes a toda relação humana, esse “exercício de presença” 

permitiu a “Rede Coque Vive” propor um sonho coletivo. 

 
A Rede pode se instituir porque todo mundo tinha no fundo esse sonho, essa vontade 
comum de trazer benefício para a comunidade, de agir positivamente na comunidade, 
tanto o pessoal da Universidade, quanto o pessoal do NEIMFA, quanto o pessoal do 
MABI. (FORMADOR 1).  

 

Um dos aprendizados mais significativos para esses atores, com a entrada nessa Rede, foi 

essa questão da criação de um sonho coletivo. Para eles, esse foi o principal desafio, pois “uma 

coisa que seja boa para mim, não quer dizer que seja boa para a maioria, muito menos para 

todos” (GESTOR 1). Ou seja, o que é que se pode fazer junto que vai ser bom para mim, bom 

para você, bom para todos que estão naquela Rede, para a comunidade em sua totalidade.  

 
Porque veja, assim, por exemplo, os integrantes do MABI não têm nenhum interesse de 
transformar as pessoas que são do NEIMFA em cantores de Rock’n’Roll. O pessoal da 
Universidade também não tem interesse em fazer com que as pessoas do MABI, do 
NEIMFA se transformem em universitários, em professores, nem as pessoas do NEIMFA 
também tem nenhum interesse de converter quem é da Universidade, quem é do MABI, a 
uma prática formativa específica. Tratam-se de pessoas e grupos diferentes que estão 
dentro de uma Rede, com atividades diferentes. Como tem pessoas ligadas ao Jornalismo, 
à Música, ao Grafismo, às tradições Indígenas, à Sociologia, à Pedagogia, à Psicologia, 
tentando criar juntos sem precisar se tornarem uma coisa só (GESTOR 3).  

 

A principal questão enfrentada pela Rede foi organizar um movimento em busca de um 

sonho coletivo capaz de sustentar ações a partir das lógicas próprias de cada um dos atores, com 

suas diferenças, com suas particularidades, com suas trajetórias. Mas movidos por essa identidade 

de rede, por essa vontade de atuar positivamente no espaço da comunidade.  
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A gente, apesar de diferente, tem o mesmo sonho. A gente tem os mesmos sonhos, o 
mesmo sonho de vida que é ver a comunidade representada pelo que ela é, pelo que ela 
tem, inclusive seus problemas, suas violências, mas também suas positividades, suas 
festas, suas demandas, suas formas de conhecimento e seus modos de fazer política. É 
isso assim (FORMADOR 6).  
 

O problema, canta Raul Seixas, é que “sonho que se sonha só. É só um sonho que se 

sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade”. Sonhar juntos, para os gestores e 

formadores da Rede, implicou um processo pedagógico complexo. Porque, como ressalta o 

Formador 6, o mesmo sonho se apresenta dividido numa relação totalmente contraditória, em que 

estão presentes a lógica individualista e econômica próprias de nossa cultura.  

 

Veja, eu falo assim do sonho coletivo, mas isso foi e continua a ser a coisa mais difícil no 
trabalho da Rede. Porque eu tenho outros amigos na Rede mesmo que acreditam que é 
uma coisa natural, né. Essa coisa do sonho coletivo não é natural, não é espontâneo. Tem 
de cultivar, tem de ensinar e tem de aprender, porque a maioria de nós tem assim: sonho 
desse tipo, tipo sucesso individual e tal, querer arrumar um emprego, aquela coisa bem 
clássica assim, de desenvolver família e tal. E lá na Rede acontece isso assim também, né, 
porque é o modo da gente viver. Mas na Rede a gente tem de se mover pra construir um 
outro tipo de sonho, um sonho que não nega aquele outro, mas que é um sonho que 
divide, que se compartilha com outras pessoas, com um grupo. Então, essa é uma 
dificuldade. Isso é muito importante, porque eu podia passar o resto da minha vida toda 
com um sonho sozinha e ficar daquele jeito que eu tava assim, antes de entrar na Rede, de 
só saber como colocar meus sonhos sozinha (FORMADOR 6). 
 

Aprender a compartilhar sonhos coletivos revelou-se como o ponto nodal da criação e 

sustentação das relações sociais criadas. 

 
Se foi possível criar com as pessoas da comunidade a proximidade, a afinidade, o vínculo 
que gradativamente está se expandindo na Rede, e ao mesmo tempo gerar um 
relacionamento para conversar, planejar coisas, fazer as atividades, isso só foi possível 
quando começamos a expressar os nossos sonhos comuns. Essa estratégia, que surgiu 
mais da necessidade do que de uma intencionalidade a priori, foi o que possibilitou 
concretizar as ações mesmo num contexto de dificuldades (FORMADOR 4).  

 

Um exemplo apontado, pelos gestores, da importância dessa dinâmica de expressão 

coletiva dos sonhos foi a construção da Biblioteca Popular do Coque pelos atores da Rede 

(NEIMFA, Igreja, MABI e Universidade). Para os que estavam de fora, parecia que “a Biblioteca 
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havia surgido do nada, de nada, a partir de nada” (GESTOR 2). Mas quem acompanhou o 

processo percebeu “quantos encontros e desencontros foram necessários até que se tornasse claro 

quem, de fato, desejava uma Biblioteca Popular no Coque” (GESTOR 2). Uma vez que o projeto 

da Biblioteca deixou de figurar como “uma meta do projeto para se tornar um sonho das pessoas 

da Rede e da comunidade” (GESTOR 2), nesse momento, a Biblioteca surgiu. São construções 

assim, coisas que aparecem como fruto da ação coletiva, e que são “o exemplo vivo do que se 

pode construir em rede” (GESTOR 2). A Rede se apresenta, portanto, como um ente político 

criativo na medida em que propõe mudanças encarnadas na própria lógica das relações. 

 
Sim, eu acho sim que a Rede é um ator político. Não no sentido convencional, mas é um 
ator político na medida em que articula, negocia, propõe, discute, reelabora e materializa 
ações que visam a gerar mudanças em um determinado contexto. A diferença, eu acho, é 
que todo esse processo é feito mudando também o tipo de relação que é estabelecido 
com as pessoas do lugar. A gente não chega aqui com uma ideia, mesmo que seja uma 
ideia para lidar com questões próprias da comunidade, e apresenta essa ideia como a 
nossa ideia, a nossa solução. A gente procura, antes, compartilhar a ideia, 
transformando-a num sonho coletivo, num sonho em que todos possam se sentir sujeitos 
daquela ideia. [...] No Brasil, as políticas são feitas a partir dos interesses específicos das 
pessoas. A gente tenta mudar a lógica disso e isso, eu acho, é uma proposta política. A 
gente quer mudar a lógica de fazer política. Um dos propósitos políticos é esse: mudar as 
formas que as relações se estabelecem e partir daí construir sonhos juntos (GESTOR 1).  

 

Sonhar juntos aparece, então, como uma proposta simultaneamente política e ética; 

simultaneamente política e formativa. Sonhar juntos significa, nesse caso, viver a política no 

plano concreto das relações sociais. Relações legitimadas não pelos interesses particulares, mas 

por propósitos coletivos que são compartilhados. Estabelece-se um modo de fazer política em que 

a relação, ou, melhor dizendo, o “interesse pela própria relação” (CAILLÉ, 1997, p. 187), é o 

fundamento para a configuração do caráter público da ação política.  

 
São relações utilitaristas que usam o outro como objeto, como meio para atingir 
determinadas finalidades. Então são as relações utilitárias que contribuem para 
objetificar as relações humanas que são por natureza relações de dignidade, mas [...] 
existem outras possibilidades de encontro, de relação. O NEIMFA e o MABI são uma 
prova disso. A gente é outra prova enquanto Universidade e enquanto “Rede Coque 
Vive”, ou seja, enquanto modo de fazer junto, de estar junto. (FORMADOR 5).  
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Na ótica dos gestores e formadores da “Rede Coque Vive”, há um pensamento e uma 

prática utilitarista de viver a dimensão política. Estabelece-se a relação por algum outro interesse 

que não seja a própria relação, o que significa “atrofiar o próprio potencial da relação” 

(FORMADOR 2). Por isso, eles fazem uma crítica dura das políticas de juventude atuais ao passo 

em que essas políticas terminam por objetificar os sujeitos a quem se destinam. No limite, dizem, 

as políticas de juventude mobilizam os jovens não porque se almeja construir relações com esses 

segmentos, mas porque se deseja incluí-los na normalidade da vida social.  

 
Eu não sou nenhum pesquisador de políticas de juventude. Eu não tenho competência para 
avaliar, entende? Mas eu acho que as políticas de juventude tal como vem sendo postas no 
debate público, elas contribuem mais para normalizar os jovens das comunidades pobres 
do que para estabelecer relações positivas com eles. Você vê isso na forma como eles se 
endereçam a esses jovens. É como se eles só tivessem carências, negatividades, como se 
suas vidas fossem todas marcadas por situações de violência, de risco e vulnerabilidade, 
como se diz. (GESTOR 1). 
 

Pra mim, as políticas públicas de juventude acabam tendo um impacto muito limitado na 
vida dos jovens porque elas alimentam a ótica de que os jovens, principalmente os jovens 
pobres, são objetos das ações. Isso aparece na própria formulação dos projetos que 
entendem que os jovens são o público-alvo das ações. Ora, os jovens não são um alvo, 
eles deveriam ser os atores dessas políticas já que são suas demandas e desejos que estão 
aí em questão. Então, eu entendo que as políticas governamentais têm mais o impulso pra 
enquadrar esses jovens do que pra estabelecer relações com eles (FORMADOR 6).   

 

Nesse sentido, acreditam os participantes da “Rede Coque Vive”, os efeitos das políticas 

de juventude acabam sempre limitados pela própria forma com que os governos entram em 

relação com os sujeitos jovens das comunidades periféricas. De um modo distinto, as estratégias 

políticas e formativas da Rede pressupõem, sempre, uma relação concreta que se expressa, 

inclusive, numa estratégia coletiva de formulação dos sonhos e das ações.  

Assim, o sonhar e o fazer juntos são o que motiva atividades as mais diversas: produção 

de vídeos, oficinas de fotografia e grafitagem, elaboração de shows de música, entre outras. 

Trata-se, segundo os atores da Rede, de uma forma de fazer política, de exercer práticas de 
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governo junto aos jovens, ou seja, práticas que visam mobilizar e conduzir as condutas dos 

jovens, mas que não almejam dominar essas condutas, enquadrando-as em esquemas normativos 

que denegam o valor do que os jovens vêem, sonham, desejam, pensam, vivem nas suas 

comunidades concretas de pertencimento.  

 
 
A gente aprende muito na Rede, eu, por exemplo, li Wacquant, Bauman, Foucault. A 
gente estuda esse contexto macro. Isso dá pra gente ferramentas pra pensar no contexto 
macro, mas eu acho que o mais importante vem mesmo é desse contexto micro. Esse 
contexto das relações diretas. Acho que essa é a base de transformação viva, de 
transformação política, ali, de imediato. Sem precisar esperar que o mundo todo 
melhore, mude, pra que as coisas aqui possam melhorar. Assim, eu acho que precisa 
articular as várias dimensões da política, o micro e o macro, mas eu também acho que é 
aqui, nessa dimensão do micro, que a gente vai conquistando realmente nossos espaços, 
produzindo mudanças nas nossas vidas e nas vidas dos jovens (FORMADOR 1).  

 

Os atores da Rede sabem que, com o advento da globalização, o contexto macro ganha 

mais visibilidade nos debates políticos e acadêmicos, pois se passa a pensar os contextos locais 

como estando ligados a vários planos de interdependência. Por outro lado, tanto os trabalhos 

tardios de Michel Foucault, quanto as análises anti-utilitaristas apontam que o alcance das ações 

de grupos enraizados localmente potencializa mudanças inéditas e imprevisíveis.  

Por essa razão, ao contrário das teses em voga que postulam um desmantelamento do 

Estado e uma retração da “esfera pública”, os atores envolvidos com a “Rede Coque Vive” 

enfatizam que o aparecimento de novas formas de participação e mobilização, no âmbito local, 

não se colocam como alternativa ao Estado, antes apontam para o surgimento de outras formas de 

sociabilidade no âmbito da sociedade civil relacionadas às experiências comunitárias.  
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Veja, embora a gente possa fazer uma crítica ao modo como o Estado vem organizando 
suas ações junto aos segmentos juvenis, isso não quer dizer que nós sejamos contrários a 
essas intervenções, alimentando um discurso anti-Estado. Essa não é a questão posta pela 
Rede. O que nós enfatizamos é a necessidade dos agentes estatais se tornarem mais 
sensíveis ao modo de vida dos jovens, escutando suas demandas reais e principalmente se 
dispondo a compartilhar concretamente com eles formas de convivência e relação sem o 
que as ações correm o risco de não afetar os sujeitos. Em nenhum momento, a Rede 
pretende ser uma alternativa ao Estado, até porque o nosso alcance é sempre limitado ao 
território e à rede de relações possíveis aí dentro, nós não atuamos universalmente. Nosso 
esforço é apenas o de tornar visível outras dimensões do fazer política (GESTOR 3). 

 

No que se refere às políticas públicas de juventude, essa é uma compreensão importante, 

pois se observam, na última década, processos políticos que se apresentam como tentativas 

efetivas de envolver diversos níveis da administração pública e setores organizados da sociedade 

civil. O estabelecimento desses canais sinaliza uma compreensão da participação da sociedade 

civil e dos próprios sujeitos na formulação das políticas públicas. Porém, as intervenções estatais, 

usualmente, apreendem os sujeitos como um conjunto de indivíduos ou entidades estatísticas 

independentes e receptoras passivas da política.  

Devido a isso, os planejadores não conseguem agregar as demandas coletivas desses 

atores nos diversos planos (familiar, do bairro, da vizinhança, entre outras) em que se 

desenvolvem suas relações de sociabilidade. Dessa forma, experiências como as que estão sendo 

desenvolvidas pela “Rede Coque Vive” podem contribuir para fornecer critérios mais complexos 

para a inteligibilidade da diversidade inerente aos atores jovens, potencializando os recursos e a 

criação de alternativas novas para a resolução de seus problemas. Mas, principalmente, a lógica 

político-formativa da “Rede Coque Vive” torna-se importante para gerar novos modos de 

expressar a situação vivida pelos segmentos juvenis, para além das descrições normalizadas do 

risco e da vulnerabilidade.  
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3.6.3 “Rede Coque Vive”: o risco de entrar em relação 

 

A “Rede Coque Vive” é constituída por vários atores ligados pelo desejo, pelo sonho que 

se compartilha em processos comunicacionais que tenham a potência de quebrar estigmas e 

representações normalizadoras. O que liga essas pessoas é algo que, “não se pode esquecer, é a 

questão da amizade, né? É a questão do vínculo, né? As coisas vão circulando mais na questão do 

vínculo mesmo, da amizade mesmo […]” (GESTOR 1). Por essa via, para os sujeitos que 

compõem a Rede, as relações de amizade são também relações éticas e relações políticas capazes 

de produzir transformações locais; relações que podem estabelecer “linhas de força imprevistas” 

(FOUCAULT, 2010, p.349). As relações de amizade figuram como 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, posto que atravessado 

por “intensidades afetivas” (FOUCAULT, 2010, p. 350) que se tornaram externas a esse 

universo. 

Desse modo, o que mais nos surpreendeu ao ouvir os formadores e gestores da “Rede 

Coque Vive” foi sua insistência em apontar a importância de uma experiência formativa que se 

expressa em um modo de vida compartilhado por indivíduos de idades, status e atividades sociais 

diversas, mediante o cultivo de relações afetivas intensas que dão lugar a um outro modo de ver e 

vivenciar esse lugar que é o Coque. Em contraposição aos modos hegemônicos, como a mídia 

massiva insiste em ver e representar a mesma comunidade. O que nos liga, dizem eles, 
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é justamente essa potência, cada ator, às vezes, tem um interesse diferente, mas culmina 
nessa potência de quebrar uma barreira, de quebrar um estigma. Tipo, a gente faz agora 
o estúdio, o estúdio é só pra fazer música? Não. É só pra fazer vídeo? Não. Esses vídeos 
têm um canal que vai fluir pra o MABI, que é o canal de quebrar uma barreira invisível, 
daí pro NEIMFA que vai transformar isso em uma ação pedagógica, finalmente pra 
Universidade que vai direcionar e propor novas formas de visibilidade daquilo que se 
vive, que se faz aqui dentro da comunidade (GESTOR 1). 
 

Portanto, são essas relações potentes entre os sujeitos envolvidos que permitem quebrar as 

barreiras invisíveis do Coque, ao mesmo tempo em que se produzem dispositivos 

comunicacionais alternativos que se prestam a acolher outras formas de representação e 

expressão dos modos de vida e pensamento dos moradores locais (ALBUQUERQUE, 2009, 

SILVA et al 2008,  VALE NETO, 2007). As relações geram vínculos que sustentam uma 

presença formativa produtora de uma sinergia ao lidar com os problemas do cotidiano.  

 
Eu acho que os preconceitos enquadram as pessoas daqui da comunidade, fazendo com 
que restem poucas opções pra nós, pra gente mesmo aqui. Quando a gente diz que mora 
aqui, que é daqui, esses preconceitos e esses estigmas fazem com que as pessoas que não 
são daqui pensem que já conhecem a gente. Elas pensam que sabem quem nós somos, o 
que nós sentimos, o que nós pensamos. Com as diversas ações da Rede Coque, como o 
Cine Coque, os Ciclos Formativos na Universidade, os Circuitos Culturais nas escolas 
dentro e fora da comunidade, nós temos a possibilidade de mostrar pra quem não é daqui 
uma visão diferente da que a mídia apresenta (FORMADOR 2). 
 

A compreensão é que os preconceitos e os estigmas “depositados” no imaginário da 

cidade sobre os moradores do Coque ainda fazem com que as pessoas que não são da 

comunidade pensem que já conhecem as pessoas que lá vivem. 

  
Eles (os outros sujeitos da cidade) dizem então: morador do Coque? Já conheço. Como 
se essa senha “Coque” já dissesse tudo sobre a vida daquela pessoa. Isso é um problema 
gravíssimo, sobretudo porque deixa poucas opções para o sujeito se movimentar dentro 
da realidade da cidade (GESTOR 2). 

 
 

Entretanto, pouco a pouco, essa realidade começa a sofrer a interferência das ações 

produzidas pela Rede. Na tentativa de interromper os processos midiáticos massivos de 

representação da comunidade, a “Rede Coque Vive” tem impulsionado ações discretas, mas 



 98  

efetivas. Como exemplo disso, os atores lembram uma oficina de formação, realizada pelo 

NEIMFA, na qual os jovens foram instigados a consultar a Wikipédia, biblioteca virtual na 

internet, verificando as informações contidas no verbete “Coque”. Insatisfeitos com o conteúdo 

ali existente, eles acrescentaram suas próprias percepções sobre os sentidos do termo “Coque”, 

agregando novos valores e significados que agora se encontram disponibilizados naquele sítio. 

Não apenas isso, 

 
Veja, há cinco anos se você colocava nos sites de pesquisa da internet o nome Coque, o 
que aparecia eram informações sobre o coque, produto derivado do refino de petróleo, e 
informações de jornais virtuais retratando episódios violentos praticados aqui na 
comunidade. Hoje, com as ações da “Rede Coque Vive”, essa situação mudou 
drasticamente. Você vai encontrar não só informações mais detalhadas sobre a 
comunidade, mas textos, artigos, pesquisas, relatos de exposições de arte, eventos 
culturais. Isso mostra a força sutil com que a Rede tem se movido para gerar mudanças. 
Com certeza, dentro de alguns anos nós teremos, com certeza, outras imagens circulando 
na cidade sobre o local e sobre os moradores aqui do Coque (FORMADOR 1). 
 

 Mas, como dissemos acima, o que mais chamou nossa atenção é a ênfase, pelos atores da 

Rede, não nessas estratégias, mas na dimensão relacional que permite mover essas atividades. 

Esse foi um ponto que, sistematicamente, retornou no decorrer das entrevistas. Tanto os gestores 

como os formadores faziam questão de reiterar o entendimento de que a efetividade das ações 

movidas pela Rede estava ancorada nas relações de amizade e confiança, enquanto vetores 

centrais que fizeram “circular saberes e práticas no interior da Rede” (FORMADOR 4).  

 
No começo, eu via minha participação nessa perspectiva, de querer trazer, levar alguma 
coisa pras pessoas, pra mudar a vida delas, mas aí eu aprendi que eu é que tava me 
mudando, que eu tava começando a ver aquelas pessoas realmente como pessoas, não 
como instrumento do meu sonho, e hoje eu não consigo separar muito o que é uma 
participação só minha, porque eu vejo muito as relações, de fazer as coisas junto, fazer as 
coisas junto porque acreditamos nos jovens (Valéria Albuquerque in PEIXOTO, 2009, p. 
40). 

 

Assim, a Rede aparece descrita como “o conjunto das pessoas em relação às quais a 

manutenção de relações interpessoais permite conservar e esperar confiança e fidelidade” 
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(CAILLÉ, 1998, p. 18). Por isso mesmo, as estratégias desenvolvidas possuem, sobretudo, um 

valor simbólico, indicando a capacidade dos coletivos se organizarem, de forma autônoma, para a 

reivindicação e o atendimento das suas demandas.  

Dessa forma, com base nessas relações, o risco acontece não por estar ou ser do Coque. 

Em outros termos, os atores da “Rede Coque Vive”, em nenhum momento da pesquisa, 

sinalizaram para a compreensão de que os jovens da comunidade se encontravam em situação de 

risco, e que, por isso, eles buscavam estratégias de prevenção ou retirada dos jovens dessa 

situação. Ao contrário, é o estar em relação que se apresenta como o lemotiv das atividades 

realizadas. Os atores são categóricos quando abordados sobre isso: 

 
A gente vive em risco não por estar no Coque, a morada da morte, como escreveu um 
jornal aqui da cidade. O risco aqui é o de você estar junto com outro. Quer dizer, uma 
vez que você mantém uma relação com as pessoas, você fica triste porque tal coisa não 
aconteceu, ou de você entender porque tal coisa não aconteceu. Assim, você se percebe 
atravessado por uma série de sensibilidades que, de fato, gera a sensação de estar em 
risco. Risco de, estando envolvido, ficar indignado quando a gente ouve falar das 
pessoas da comunidade como se não fosse gente, como se fosse tudo marginal. Risco de 
dizer um bocado de desaforo quando a gente quer pegar um táxi pra chegar aqui na 
comunidade, num dia de reunião, e o motorista dizer que não vai trazer porque aqui é 
muito perigoso e que não quer ser assaltado. Assim, quando a gente entra em relação a 
gente tá vivendo um risco. Mas a gente também aprende com esse tipo de risco. A gente 
aprende a ficar mais crítico e mais sensível para o que se passa aqui (FORMADOR 5).  

 

Desta feita, na ótica dos gestores e formadores da Rede, o risco não é uma condição 

negativizada dos jovens da comunidade. O risco é a condição mesma de toda pessoa que se 

disponibiliza a entrar em relação com esse outro sujeito: “o risco é quando se está aberto para 

entrar em relação, isso gera, invariavelmente, transformações em você mesmo” (GESTOR 2). 

Assim, contam os atores da Rede, entrar em relação é sempre uma coisa arriscada, ainda mais 

com outros tão diferentes de si mesmos, pois “as relações transformam a gente, quando a gente se 

dá conta a gente já está completamente apaixonada por esse outro” (FORMADOR 6).  
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A situação de risco seria inerente a todo processo formativo, articulado por uma vivência 

marcada pelos afetos gerados pelas relações estabelecidas com atores, essencialmente, plurais e 

diversos. Portanto, o risco seria intrínseco a todas as relações humanas, independente do contexto 

social e econômico, e não uma característica ontológica das comunidades e dos jovens pobres. 

Uma visão diametralmente oposta à concepção de risco mobilizada pelas políticas públicas de 

juventude (MITJAVILA, 2002). Isso indica algo importante para os que lidam com as questões 

juvenis na atualidade: o significado social do risco não pode ser concebido como algo estático e 

acabado. A noção de risco pode ser vista tanto como um dispositivo de controle (um dispositivo 

de governo das populações), como a tensão própria das relações sociais. Ou seja, um modo 

prático de viver e manter os vínculos. 

  
Hoje em dia, a maioria dos jovens está sendo quase que diretamente relacionada a 
temáticas como violência e perigo e assim sendo caracterizados como jovens em risco. A 
individualização dos riscos ou a adjetivação dos jovens como sujeitos em risco, eu acho, é 
um modo equivocado das políticas abordarem os jovens, mesmo os que estão em risco, 
entende? Não é que não exista risco, se você se envolve com drogas, isso gera um risco. 
Se você não tem acesso à saúde de qualidade, você tá correndo risco. Mas isso é diferente 
de dizer que aquela pessoa tá em risco, entende? Esse tipo de discurso só foca em modos 
específicos de controle social (GESTOR 1).  

 
 

De algum modo, os gestores e formadores da Rede compreendem que, em nossa 

sociedade, os riscos passaram a ser individualizados. Daí a necessidade de desenvolvimento das 

“técnicas para incitar, orientar, informar e controlar os indivíduos a respeito das chances de 

ocorrência de acontecimentos indesejáveis” (MITJAVILA, 2002).  

O resultado é que os “árbitros sociais”, com base nessas noções, passam a justificar suas 

ações de controle e normalização dos segmentos juvenis que não cumprem os ideais normativos. 

Do ponto de vista mais estrito desse trabalho, a problematização da noção de risco pelos gestores 

da Rede permitiu verificar o que diferencia suas atividades em relação à escola formal. 
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3.6.4 A educomunicação: uma relação de cuidado com o outro 
 

 
A articulação com a escola pública é uma meta das ações formativas da “Rede Coque 

Vive”, já que os jovens atendidos pela Rede frequentam a escola formal durante toda a semana. 

Essa articulação foi vivenciada na forma de circuitos culturais realizados pela Rede nas escolas 

da comunidade. Embora a aceitação positiva por parte das escolas, essa estratégia se configurou 

como uma ação pontual, sem gerar os desdobramentos esperados. Havia uma expectativa grande 

com relação aos circuitos culturais que visavam contribuir para relações mais orgânicas com o 

espaço escolar, já que na prática os jovens que participavam da Rede apresentavam uma 

 
extrema dificuldade mesmo em aprendizagem e na aprendizagem básica, de conteúdos 
básicos. Falo mesmo em termos de educação formal, estar alfabetizado, por exemplo. 
Muitos jovens do fundamental II não estavam alfabetizados, era uma loucura. A 
comunidade enxerga a escola de um jeito e a escola enxerga a comunidade de outro... 
desse modo: mais carente (FORMADOR 3). 

 

Assim, muitas atividades projetadas não conseguiam se concretizar, pois, como a Rede 

tinha como eixo central a formação em processos comunicacionais, era necessário, por exemplo, 

produzir textos para veicular nas mídias alternativas. E, nesse momento, começavam os 

problemas, já que muitos jovens não apresentavam as habilidades requeridas. Daí a expectativa 

gerada com relação aos processos articulatórios com a escola formal, visto que a Rede não 

poderia se colocar no lugar da escola. Entendia-se que a Rede não poderia suprir os conteúdos 

formais.  

Veja, na “Rede Coque Vive”, a formação é muito mais relacional. Ela é muito mais 
pautada nos vínculos sociais. É com base nesses vínculos que se busca construir ações 
coletivas. A escola, por sua vez, tá muito mais pautada numa lógica de aprendizado de 
conteúdos. Que não é o essencial da experiência na “Rede Coque Vive”. Claro, existe 
uma vontade de partilha de conteúdos, a gente tem vontade de trocar leituras, produzir 
coisas junto, etc., mas não substituir a escola, como algumas vezes se pensou... Como 
nós somos estudantes de comunicação, a escola esperava que a gente fosse suprir as 
deficiências de escrita, de leitura dos alunos, entende? (FORMADOR 1). 
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Esse foi um primeiro ponto de tensão na relação com as escolas. Um outro ponto emergiu 

com a expectativa de que as ações da Rede servissem para prevenir os problemas de indisciplina 

e violência nas escolas, o que também não era uma intencionalidade dos formadores. Tal como 

vimos acima, os gestores e formadores da “Rede Coque Vive” vislumbravam outro modo de 

relação com os jovens da comunidade. Esse foi um assunto que gerou bastante debate com as 

escolas, uma vez que também “é necessário estar presente na escola para aprender” 

(FORMADOR 2). Essa era uma questão comum compartilhada pela Rede e pelos gestores das 

escolas formais que foram contatadas para o desenvolvimento dos circuitos culturais.  

 
Você tem que estar presente na escola, pra aprender, pra estudar você tem que estar 
presente. Pra participar dos projetos, das atividades que a gente cria aqui com a Rede, 
você tem que estar presente também. Então isso é o que há em comum. Acho que a 
diferença é que a escola explora pouco essa presença [...] não tem como acontecer nada 
do que a gente faz aqui, não tem como acontecer se a gente não criar esse vínculo 
(FORMADOR 2). 
 

Porém, a diferença é que na escola essa qualidade da presença é pouco explorada como 

conteúdo e ação pedagógica explícitos. Com isso, às vezes, um aluno “pode passar semanas 

inteiras sem frequentar as aulas e o professor nem sequer perceber” (FORMADOR 4). Isso não 

significa, obviamente, “culpar o professor, mas é claro que na Rede nós temos a possibilidade de 

explorar melhor essa presença e assim gerar uma vinculação com os alunos” (FORMADOR 4). 

Diferentemente das escolas formais, na Rede nada acontece se, de fato, não se criar um vínculo. 

  
O que é uma escola formal? É um trabalho puramente cognitivo. É você tentar 
desenvolver algumas habilidades cognitivas, do raciocínio e tal nos alunos. E lá no 
NEIMFA, mais especificamente, eu vejo que você enxerga o individuo de uma forma 
muito mais ampla, o indivíduo com sentidos, o indivíduo com afeto, o indivíduo com o 
espiritual também, vários níveis você vê o individuo assim, de uma forma mais ampla, o 
que nem sempre é possível na escola (GESTOR 3).  
 

Por enxergar o individuo de forma mais ampla durante os processos formativos 

desencadeados na Rede, percebe-se que a melhor forma de aprender é no fazer-juntos. 
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Eu vejo o processo formativo em sala de aula e fora da sala de aula também. Eu acho 
que todas as atividades que a gente tá fazendo junto são atividades intensamente 
formativas. É visível o crescimento de todos os atores envolvidos. O aprendizado não 
necessariamente só a partir do contexto de sala de aula, mas além (FORMADOR 1).  
 

Por isso, a importância de se considerar o jovem em suas várias dimensões. O que não 

constitui uma tarefa simples. Os próprios gestores da “Rede Coque Vive” confessaram que só 

começaram “a se dar conta mesmo do que é um processo de formação muito tardiamente, depois 

de muitos erros […], tanto que no início a gente tentou reproduzir o modelo convencional de 

ensino e o curso foi se diluindo, os jovens sumindo das atividades, até que passamos a discutir 

isso” (GESTOR 2). Eles demoraram a se dar conta de que a formação extrapola os objetivos 

próprios da educação escolar, configurando-se dentro de uma outra lógica (GOHN, 2005). Por 

conseguinte, um ponto que diferencia a escola dos processos da Rede é um trabalho mais 

próximo entre os sujeitos, em que as hierarquias são diluídas e se travam relações de amizade.  

 
A grande diferença é deixar um pouco de lado esse tipo de – pelo menos eu sinto isso, 
pode até não ser – deixar um pouco de lado esse tipo de relação de professor e aluno, 
deixar um pouco de lado esse tipo de vínculo. Passar a trabalhar mais o “nós”. Porque 
queira ou não, o professor e aluno têm uma distância do caramba, tem aquela parede. E o 
“eu e tu” – você, meu amigo! – é uma relação um pouco mais sustentável, uma 
flexibilidade maior (FORMADOR 4).  
 

Dessa forma, na Rede se aprende a entrar em relação com o outro de maneira que “é 

como se fosse aparando as arestas” (FORMADOR 6). Ou seja, é como se a relação “aparasse as 

arestas da identidade forte que existia antes e que vai diminuindo quando você vai entendendo o 

outro e outro vai lhe entendendo” (FORMADOR 6). 

Esse processo é o que contribui para sustentar uma abertura indispensável na relação com 

os jovens. Por isso, na Rede ensina-se o que se sabe e também se aprende o que não se sabe com 

os outros, o que reflete um processo de mudança subjetiva intensa por parte dos envolvidos. 

Processo que se manifesta basicamente como uma forma de cuidado. 
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Vejo muito cuidado com o outro, que não é o "cuidado...", aliás, é o cuidado que ele não 
está tendo, então é diferente do ensino formal, porque o outro tá baseado em testes que 
ele tem que fazer, em competências que ele tem que atender, quando se considera isso 
ainda, aspectos cognitivos ainda, porque ali nas escolas da comunidade [...] você vê, é 
tão interessante a relação com o humano, dois seres humanos, eu e o outro, é tão 
interessante, pra um outro é tão pueril, mas se você olha com um outro olhar, é tão 
interessante, porque a gente não vê o outro como um outro (FORMADOR 3). 

 

Na Rede se tem um processo de formação, de mudança social que se expressa, 

primeiramente, através de mudanças entre as pessoas. Mudanças, sobretudo, de visão e de relação 

com o outro. O mais importante na Rede não é exatamente o que se tem para ensinar, mas o que 

se pode fazer junto a partir da relação cuidadosa entre sujeitos diferentes. A forma como se olha o 

outro impacta necessariamente na maneira como se lida com o outro.  

 
É tão interessante, então assim, há um tempo, essa professora, que até já faleceu, que era 
lá da escola, é tão interessante, numa das fotos que eu vi, ela me explicou isso 
claramente, os meninos eram vistos como bichos, "ah, mas os meninos [...]" "ah, mas 
dar aula a esses bichos..." Assim, isso parece tão normal, mas isso reverbera muito no 
como é que eu vou me relacionar com o outro. Se eu não vir o outro como humano. 
(FORMADOR 3). 

 

É justamente no modo como se olha o jovem, dentro da Rede, que se ancoram os 

processos formativos não, diga-se, para “salvar”, mas para, dentro da relação, impulsionar, 

cultivar suas potências individuais e coletivas. Dessa forma,  

 
na Rede é uma outra lógica porque o horizonte último não é uma apropriação de 
conteúdo só, nem necessariamente uma inserção formal no mercado, embora possa 
existir essa vontade, mas existe uma dimensão de aprendizado de si e de descoberta de si 
que a escola formal não tem. Na forma como está estruturada, a escola não tem perna pra 
lidar com essa dimensão que é a experiência da Rede, que vem muito da experiência que 
o NEIMFA privilegia: a dimensão da formação humana (FORMADOR 1). 
 
 

Isso significa que, na Rede, os jovens são incitados não a se apropriarem de ferramentas 

técnicas, embora isso faça parte do processo, mas a trabalharem seu próprio potencial 

comunicativo, em vista de um autoconhecimento para estar melhor em relação.  
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Os processos formativos permitem flexibilizar os obstáculos que o próprio indivíduo tem 
e que entravam a relação dele com o outro, associados à sua própria história de vida e aos 
padrões internos de funcionamento. Nesse sentido, a educação na “Rede Coque Vive” 
compreende, sobretudo, práticas voltadas para o autoconhecimento preocupadas, 
essencialmente, com a mudança social e política. O conhecimento na Rede não tem o 
papel principal. O que importa é uma atitude em relação a si, aos outros e ao mundo por 
meio das quais a pessoa se reporta a um saber cuja função é modificar o seu próprio modo 
de estar no mundo, sobretudo em uma experiência comunitária. É preciso que esta 
experiência o afete concretamente (GESTOR 3).  
 

Essa proposta formativa da Rede tem por função uma preparação, ao mesmo tempo, 

aberta e finalizada do jovem para os acontecimentos da vida. Trata-se de preparar para 

acontecimentos que o jovem pode encontrar nas suas vivências sociais. Nesse sentido, entende-se 

que o próprio estigma que atravessa a sua comunidade de pertencimento e que limita suas ações 

no espaço da cidade, só pode ser superado pelo estabelecimento de uma relação favorável 

consigo mesmo, com o outro e com o contexto mais amplo em que está imerso. Se o jovem tem 

uma imagem positiva de si e do outro, pode se permitir participar da construção coletiva de 

experiências de liberdade que permitam escapar aos processos de estigmatização.  

 
Eu acho que o estigma é uma coisa grave, mas eu acho que pode ser superado pelo 
estabelecimento de uma relação favorável consigo mesmo. Se você está bem resolvido 
consigo mesmo e com o seu contexto, você consegue dar esse passo, e você não tem de 
ficar refém de estigma lá na sua casa, quando você está sozinho, entendeu? Você pode ir 
construindo experiências de liberdade, ir construindo espaços de liberdade e de 
autonomia. Nos processos formativos do NEIMFA, não é resolver para casa do menino 
parar de faltar coisa, mas é pro menino aprender a construir formas de lidar ativamente 
com as situações. Então, a falta está muito no olho de quem olha. Então claro que isso 
não resolve todo o problema da estigmatização da mídia e toda a coisa mais ampla, mas 
isso é uma parte essencial. O olhar da falta é um olhar construído que pode ser 
desconstruído para além do olhar da carência (FORMADOR 1).  
 
 

Esse é um elemento fundamental das dinâmicas formativas da “Rede Coque Vive”: 

promover uma desconstrução do olhar da carência e substituí-lo por um outro modo de ver. 

Existe uma estrutura social injusta, porém as pessoas da comunidade não precisam esperar 

que todos os problemas sociais e econômicos sejam resolvidos por alguém ou pelo Estado para 

assumir uma postura diferente diante da vida. Por isso, a experiência da liberdade é uma 
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dimensão muito sutil da dinâmica formativa da Rede. Um exemplo apontado pelos gestores da 

importância dessa dimensão são os jovens que participam dos cursos oferecidos pelo NEIMFA, 

os quais têm conseguido construir espaços de liberdade e construir lógicas de vida que 

extrapolam o paradigma da carência, criando formas potentes de inclusão social. Assim, para 

eles,  

existe de fato uma estrutura social injusta que precisaria ser revertida. Só que essas 
pessoas não têm de esperar que isso tudo aconteça pra poder assumir uma postura 
diferente diante da vida. Muito embora isso seja necessário. Muito embora essa situação 
de injustiça social e econômica deva sim ser revertida, as pessoas não têm de ficar refém 
disso. Esperar uma revolução para que elas se tornem ricas […] porque os ricos se 
colocam também na posição de carentes. Os ricos também não têm conseguido 
experimentar liberdade. Então, a experiência da liberdade está muito além, é uma 
dimensão muito mais sutil do que a dimensão econômica. Tanto é que os jovens do 
NEIMFA têm conseguido construir lógicas de vida que saem do paradigma da carência. 
Conseguem sair desse olhar de carência sobre si mesmos, e são jovens da comunidade, 
cresceram lá dentro, estão estabelecendo uma relação positiva, estão estudando, entraram 
na Universidade, e hoje estão se colocando como educadores de outros jovens dentro da 
comunidade, o que é algo fantástico (FORMADOR 1).  

 

Essa ênfase na construção de espaços de liberdade e formas de vida desenvolvidas na 

Rede mantém uma relação direta com as experiências formativas impulsionadas pelos gestores e 

formadores do NEIMFA, ainda que atravessem a “Rede Coque Vive” como um todo.  

 
Claro que qualificar para o emprego é importante, mas tem a questão da formação né, 
formar o cidadão é mais importante do que as especificidades desse curso. A gente não 
pensa em fazer esse curso para qualificar, fez o curso de seis meses depois vai arrumar 
um emprego. A gente pensa em algo muito maior do que isso, que é formar mesmo a 
pessoa, o cidadão, a você se reconhecer, né, dentro da comunidade, […] mas eu entendo 
como formação é você formar o todo, é você formar o humano, formar o social, formar o 
cidadão, formar o humano. (GESTOR 3).  

 

A formação adquire, assim, um sentido preciso: abarcar o humano em todas as suas 

dimensões. Daí a preocupação com a dimensão do cuidado. 

 
Eu acho que tá até na questão do sentido, né? Pra formação tem esse sentido da palavra, 
do sentido do humano, essa busca do sentido do humano. Então a gente daria 
dispositivos pra gente contribuir pra esse sentido, pra que o sujeito, ele mesmo, buscasse 
esse sentido. Eu acho que o que eu espero desse processo formativo é que a gente 
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aprenda a se relacionar conosco mesmo e com os outros, não no sentido da boa educação 
ou da etiqueta, mas muito mais (FORMADOR 3).  

 

Isso tem implicações importantes, sobretudo, no âmbito pedagógico, já que na prática da 

Rede não se trata simplesmente de disponibilizar saberes e ferramentas que substituirão a 

ignorância, a falta de conhecimentos. Ao contrário, os jovens precisam antes elaborar uma 

imagem de si mesmos como sujeitos. Imagem definida pela plenitude da relação de si para 

consigo (FOUCAULT, 2006). Desse modo, na Rede, “todas as atividades podem se tornar 

práticas de si, no momento em que o esforço não seja apenas por apreender um conhecimento 

técnico, mas na medida em que o esforço seja de que nessas atividades você possibilite outra 

percepção de si mesmo” (FREITAS apud PEIXOTO, 2009, p.28).  O trabalho formativo 

 
reflete sobre essas questões, contando um pouco de uma experiência que vem se 
estabelecendo há 22 anos na comunidade. Há três anos imergi nessa esfera de sonho, 
junto com outros alunos da Universidade e nessa ida ao encontro do Outro, o maior 
ganho que tivemos foi o de encontrarmos conosco mesmos. (PEIXOTO, 2009, p.57) 

 

As atividades desencadeadas pela Rede têm convergido para esse tipo de experiência 

formativa, que buscam o sentido do humano independente da área de saber ou da forma utilizada: 

oficina de textos, vídeos, fotografias, etc. Por isso a convergência da educação e comunicação no 

escopo dos processos formativos da “Rede Coque Vive”. Sendo mais direto: as práticas 

comunicacionais são transformadas, elas mesmas, em processos de formação humana. 

 
Alguns conceitos foram extrapolados, tipo, tanto o de comunicação quanto o de 
educação assim, que a maioria das pessoas do Projeto não pensa muito em educação, 
pensam mais em comunicação. Aí qual foi o discurso que a gente passou a ter a partir do 
projeto do Coque? Foi de que a gente começou a ver a comunicação com uma forma 
mais ampla assim, muito mais ampla. Se você for pra Universidade você vai aprender 
isso, Comunicação: aí, eles dizem, é jornal, rádio, TV e tal, sabe? Só os meios de 
comunicação. O vestígio de Comunicação são os meios de comunicação. Tanto é que no 
trabalho final de curso eu tenho que relacionar com algum meio de comunicação. Só que 
na Rede a gente aprendeu que não, que Comunicação é também se imaginar com o 
outro. Aí, eu acho que aí Comunicação e Educação viram sinônimos, entendesse? Esse 
conceito que a gente traz de Comunicação vira sinônimo de Educação. Você entrar em 
diálogo com o outro, em contato com o outro (FORMADOR 6).  
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Formação e comunicação acabam convergindo nas falas e discursos dos gestores e 

formadores da Rede porque, ao problematizar as representações impostas à comunidade do 

Coque, o que se está fazendo também é problematizando o seu próprio lugar no mundo e a sua 

própria condição de sujeito. E a partir daí, surge uma noção inovadora: a educomunicação.  

 
Pra gente virou diálogo e até surgiu o termo ‘educomunicação’. A gente tentou misturar 
as duas coisas porque ao mesmo tempo que existe um discurso muito fundamentado de 
formação humana, que o próprio pessoal da Educação faz, que a gente aprendeu com 
Alexandre, de falar que, dessa nossa relação de troca, de abertura e tal. Que ele defende 
que isso é Educação e tal. Pra gente Comunicação é isso também. Se você for perguntar 
a Rafaz o que é Comunicação, ela vai dizer a mesma coisa que eu diria sobre formação 
humana, do que uma pessoa de Educação diz de formação humana, Rafaz vai dizer que é 
Comunicação. Porque ela não é de Educação, ela não é da área de Educação, mas pra ela 
Comunicação se transformou nisso, em formação humana (FORMADOR 6). 
 
 

 A ideia de Educomunicação refere-se, portanto, não apenas a um campo emergente de 

pesquisa e intervenção social (SOARES, 2009)53, mas a uma prática relacional concreta que se 

expressa na interface entre educação e comunicação social. Logo, a educomunicação aponta para 

o que as pessoas sentem e pensam de si mesmas, dos outros e do mundo. Esses são os conteúdos 

centrais alcançados na noção de educomunicação. O que se vive na relação é, simultaneamente, o 

meio e o fim do processo formativo educomunicativo. Trata-se, portanto, de um esforço 

sistemático para ampliar as formas de expressão, garantindo mais do que o uso de novas 

tecnologias, mas a consolidação de ecossistemas comunicativos criativos. 

 
Eu acho que (educomunicação) é propor um diálogo, propor uma discussão, propor um 
argumento [...] Botar um porque em tudo. Por que de eu assistir? Por que de eu existir? 
Por que de eu viver? Por que tudo? Dar um por que. Tentar justificar pra gente tudo que a 
gente tem hoje. Porque talvez aí nesses porquês, a gente descubra muita coisa que a gente 
não tenha tido visibilidade. Que queira ou não, isso é uma contextualização que o cara vai 
tá fazendo dele mesmo, da comunidade dele […] é a possibilidade que a gente pode 

                                                 
53

  Donizete Soares, Educomunicação: o que é isto?, Instituto Gens de Educação e Cultura, texto disponível 

em http://www.portalgens.com.br, consultado em 15 de janeiro de 2010. De fato, o conceito de 
educomunicação nao é uma invenção da “Rede Coque Vive”. A noção já tem uns 15 anos, sendo usada para 
identificar uma área chamada Educação para a Comunicação, isto é, a educação para a formação do chamado senso 
crítico frente às midias. Mais recentemente, a noção tem sido mobilizada pelas organizações sociais que usam a 
comunicação de forma alternativa para colocar em debate determinados problemas sociais. 



 109  

argumentar com outros olhares. A gente pode ter outro olhar de tudo. A gente pode 
argumentar diversas outras formas (FORMADOR 4). 

 

As práticas educomunicativas ampliam habilidades dialógicas e cultivam um modo 

próprio de relação consigo, uma vez que as pessoas envolvidas, ao desenvolverem suas formas de 

olhar e falar a realidade, apoderam-se de conhecimentos sobre como se tornar elementos ativos 

de mudança social. Assim, chegamos à resposta de nosso questionamento inicial, em que nos 

perguntamos de que forma os atores da Rede lidavam com os desafios da formação dos jovens 

em um contexto de estigmatização social. A percepção dos atores da “Rede Coque Vive” agora 

emerge com clareza. É através dessa identidade entre educação e comunicação, apreendida como 

processo de formação humana, que a Rede articula estratégias coletivas para alterar as 

representações negativas produzidas sobre a comunidade do Coque.  

As experiências educomunicativas permitiram estabelecer relações de amizade54, as quais 

proporcionaram modificações no próprio ser dos atores envolvidos e, por conseguinte, na sua 

atuação junto aos jovens da localidade. Eis por que 

 
quando se fala em educação eu troco pela palavra formação. Que eu aprendi isso 
também com as experiências da Rede, né? Que o que é formação? É isso, você tá com 
outra pessoa e você modificar quem você é. Você saber que na relação com outra pessoa, 
tanto você modifica quem você é, quanto a outra modifica quem ela é. Porque não existe 
mais aquela ideia de que existe identidade fixa. A mídia tenta, muitas vezes, fixar essa 
identidade, atrelar a identidade dos jovens do Coque à violência, à falta, à carência, ao 
risco. Mas identidades são fluídas e essas identidades mudam de acordo com as relações 
que você estabelece. Eu aprendi isso, que as pessoas são pessoas abertas, todo mundo é 
aberto, todo mundo tá aprendendo o tempo todo e que, pra mim, educação é isso, 
formação é isso. E dentro do Projeto é isso o tempo todo (FORMADOR 6).  
 

                                                 
54  Como ressalta Ortega (2000, p.56), a preocupação sociológica e social-histórica com a amizade tem uma 
curta duração. De fato, diz esse autor, “a sociologia a tem desqualificado como objeto da análise”, reduzindo o 
fenômeno da amizade a um objeto privado. Com isso, perde-se uma oportunidade de tematizar as implicações de 
uma “política da amizade” enquanto caminho para uma nova relação entre ação e subjetividade nas lutas políticas 
atuais. 
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Esse aprendizado coletivo entre os atores, em que os conceitos de educação e 

comunicação “se fundem” em formação humana, tem por finalidade uma atuação micropolítica 

que visa formar o jovem, concomitantemente, como sujeito ético e político.  

 
Não dá pra desvincular as práticas de comunicação da questão formativa. A formação, 
pelo menos na minha cabeça, não dá pra ser desvinculada, porque, se eu vou pensar a 
“Rede Coque Vive”, se pensar em seminário, se eu pensar oficina no NEIMFA, na 
Biblioteca Popular, se não pensar a formação vai pensar logicamente em engajar as 
pessoas no mercado de trabalho, né? A gente tá pensando formação humana, de pensar o 
humano inserido socialmente, como um ser ético e como ser político (GESTOR 1).  

 

O processo formativo visa a aprender a lidar melhor consigo mesmo, com suas próprias 
dificuldades e aprender a lidar melhor com os outros. Isso gera uma qualidade de 
intervenção e de relação. Os jovens, a maneira como eles se relacionam com suas 
famílias, os posicionamentos que eles trazem para seus amigos que estão vivendo lá, que 
são de lá ou como se colocam na escola, os alunos do NEIMFA. Tudo isso eu acho que 
já vai, desse ponto de vista micropolítico, gerando frutos (FORMADOR 1).  

 

É efetivamente esse aprendizado de olhar a relação consigo mesmo e a relação com os 

outros, na Rede, que gera como consequência uma qualidade ética capaz de impulsionar as 

intervenções políticas, pois as práticas educomunicativas da “Rede Coque Vive”, intencionam 

“permitir [ao sujeito] descobrir-se como membro de uma comunidade humana que, dos laços 

mais estreitos de sangue, estende-se a toda espécie” (FOUCAULT, 2006, p. 652). É com base 

nesta rede complexa de pertencimentos que o cuidado de si se manifesta e se afirma.  

No caso da “Rede Coque Vive”, esse cuidado se encontra organizado em relações sociais 

de amizade que permitem criar outros modos de olhar a realidade vivida pelos jovens da 

comunidade. Esse exercício político da amizade é o gérmen potencializador de uma reinvenção 

criativa do espaço público local, possibilitando aos atores da Rede adentrar uma terra ainda 

incógnita, “experimentar e criar novas imagens para definir sua sociabilidade” (ORTEGA, 2000, 

p. 84). Curiosamente, como lembra esse autor, nos seus textos tardios, Foucault engendra uma 
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Filosofia social da amizade, estabelecendo uma passagem do nível discursivo ao das 
práticas sociais e políticas, destacando a amizade como uma alternativa ao desgaste de 
formas mais institucionalizadas de sociabilidade [...] a amizade representa uma 
possibilidade de utilizar o espaço aberto pela perda de vínculos orgânicos, de 
experimentar com a multiplicidade de formas de vida possíveis [...] essa viragem ética 
realizada por Foucault nos anos 1980 tem como objetivo sublinhar a possível criação de 
relações sociais, pois não existiria dado nem necessário em nosso pertencimento a 
determinado grupos sociais (ORTEGA, 2000, p. 85 e 87). 

 

Dessa perspectiva, a própria “Rede Coque Vive” se tornou uma experiência de 

pertencimento, pois diz respeito a quem se é e a como se lê a cidade e o mundo.  

 
Lá eu me reconheço. Por exemplo, hoje eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. 
Não sei se vou seguir carreira acadêmica, se eu vou continuar trabalhando com 
comunicação ou mudar pra outra coisa. Mas uma coisa eu sei, eu quero continuar perto 
dessa experiência do Coque. Assim, seguro! Nos próximos muitos anos, entendeu? 
Então é uma relação de pertencimento. Surgiu uma relação de pertencimento com essa 
experiência. Porque a experiência diz respeito a quem eu sou, a quem eu me tornei, 
como eu entendo minha cidade, como eu leio o mundo (FORMADOR 1). 
 

Essa não foi uma percepção isolada, mas um acontecimento que vem trazendo mudanças 

importantes em todos os atores individuais e coletivos envolvidos com a “Rede Coque Vive”.  

 
Então é uma experiência forte e eu duvido que seja só o meu caso. Eu penso que seja o 
caso de muitas pessoas: as pessoas do NEIMFA têm uma relação de pertencimento 
intensa; Procópio já disse que o sentido da vida dele é esse trabalho na comunidade. 
Então é um vínculo denso. Eu me sinto meio, é minha casa, uma relação um pouco de 
família. Que não é família, mas um vínculo de pertencimento. E aí tem a discussão: mas 
tá, a gente não é da comunidade? Pra mim hoje isso não importa, porque a gente tá junto 
nisso. Então como é que eu interpreto isso? Eu acho que o projeto é uma oportunidade 
especial, um espaço privilegiado de crescimento. (FORMADOR 1)  
 

 
Trata-se, portanto, de um processo complexo que se reflete, de forma simultânea, em uma 

busca interior e em um encontro com outros sujeitos. Um processo que é feito, ao mesmo tempo, 

de incitação recíproca ao vínculo e luta, procurando articular relações portadoras de uma 

intensidade e mobilidade tal que não permita que as relações de poder se constituam em estados 

de dominação. 
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Já participei de cinco cursos de arte-educação com temas diferentes. No terceiro, eu 
fiquei sabendo que estava acontecendo, também no NEIMFA, o curso de Agentes de 
Comunicação Solidária. Esse foi um dos cursos mais importantes pra mim, porque as 
pessoas que dão aula, estudantes da UFPE, criaram uma relação afetiva tão grande que 
não dá pra definir quem é professor quem é aluno (Gutemberg in PEIXOTO, 2009, p. 
49) 
 

 
 Percebe-se, então, que não se trata apenas de produzir na Rede um pertencimento físico, 

mas um “pertencimento de sonhos” (PEIXOTO, 2009, p. 49), em que os atores se enredam 

através dos vínculos afetivos e sociais, o que permite superar a tensão existente entre projetos 

individuais e projetos coletivos pela criação de um “espaço intersticial (uma subjetivação 

coletiva), passível de considerar tanto necessidades individuais quanto objetivos coletivos” 

(ORTEGA, 2000, p. 91).  

 
Que a gente possa continuar, desenvolver mais linguagens, desenvolver mais habilidades 
de chegar nas pessoas, de conversar com as pessoas e principalmente de sempre voltar 
pra o núcleo, que é o encontro, que é onde a gente se fundou. (João Vale in PEIXOTO, 
2009, p.32). 
 

Esse tipo de atitude parece contribuir, na ótica dos atores da Rede, para imaginar um outro 

modo de viver capaz de criar linhas de fuga da estrutura social governamentalizada que se tem 

hoje em dia. Uma atitude ética e política em que se confere à própria vida certa forma de vida 

(FOUCAULT, 2006) com o intuito de se viver as relações sociais55. Para os formadores e 

gestores da “Rede Coque Vive”, a forma concreta de lidar com a formação de jovens em um 

contexto atravessado pela estigmatização social, econômica e cultural implica a articulação de um 

projeto, cuja natureza educomunicativa seja capaz de engendrar uma ética das relações e uma 

política da amizade que consista na criação de novos lugares de subjetivação, onde o 

pertencimento a um dado território não figura como destino, mas como escolha de vida.  

                                                 
55  Por isso, como ressalta Ortega (2000, p. 92), a crítica política aos processos de governamentalização de 
Foucault “não culmina no individualismo, como muitos afirmam, mas tenta introduzir movimento e fantasia nas 
deterioradas e rígidas relações sociais. Ele pretende mostrar, com sua reabilitação da amizade, como as formas 
possíveis de vida em comum em nossa sociedade” não se esgotam nas categorias institucionalizadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa buscou problematizar a dinâmica formativa da “Rede Coque Vive”. A 

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

jovens em um contexto de estigmatização social. A justificativa para esse tipo de investigação 

ancorou-se na percepção de que, com o pretexto de retratar a situação de violência vivida e 

praticada pelos jovens da comunidade do Coque, os meios de comunicação massivos vêm 

contribuindo para um processo de estigmatização dos moradores dessa localidade. A mídia e os 

seus processos de linguagem têm sido um vetor determinante na reiteração e consolidação do que 

é possível ou não de ser visto sobre a vida dos jovens do Coque.  

Nesse sentido, as práticas educativas desenvolvidas pelas redes sociais parecem desvelar 

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

compreender a lógica formativa de uma rede social concreta: a “Rede Coque Vive”.  

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

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

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

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

autonomia política e geradora de novas formas de solidariedade. Para tentar dar conta deste 

propósito, inicialmente, realizamos uma incursão teórica no pensamento tardio do pensador 

francês Michel Foucault, focalizando a noção por ele desenvolvida de governamentalidade. Essa 

digressão teórica foi proposta tendo em vista o modo hegemônico de relação com os segmentos 

juvenis, na atualidade, passar pela formulação e implementação das chamadas políticas públicas 

de juventude. A noção de governamentalidade contribuiu para delimitar os limites desse modo de 

inclusão das demandas sociais dos jovens, sobretudo, os jovens pobres no âmbito político. 
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Mais ainda. A noção permitiu apontar de que forma as ações de governar, na 

modernidade, foram sendo identificadas univocamente com os aparelhos do Estado (2008b). 

Assim, desde uma perspectiva foucaultiana, assumimos como pressuposto que o estreitamento da 

noção de governo produz um obscurecimento analítico das relações entre Estado e sociedade, 

gerando como consequência uma invisibilidade, e, no limite, uma desqualificação das relações de 

saber e poder produzidas na dimensão cotidiana da vida dos sujeitos (na família, nas relações de 

amizade, nas relações comunitárias, etc.).  

Por isso, embora nosso trabalho não estivesse diretamente voltado para a análise e 

discussão de uma determinada política governamental endereçada à juventude, a crítica aos 

processos de governamentalização foi fundamental para a proposição do uso teórico-

metodológico da noção de redes sociais, enquanto dispositivo capaz de explicitar, em novas 

cifras, a constituição de saberes e práticas alternativas de relação com os segmentos juvenis nas 

comunidades periféricas. Assim, articulamos a crítica foucaultiana com as análises anti-

utilitaristas sobre as redes sociais como forma de apontar linhas de fuga às formas dominantes de 

compreensão da educação junto aos jovens pobres, apontando as possibilidades de recriação de 

um movimento político democrático desde as organizações da sociedade civil.  

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

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

formas organizativas emergentes capazes de reinventar a esfera pública no atual contexto de uma 

midiatização intensa dos jovens das periferias urbanas. Tratou-se de explicitar, justamente, as 

possibilidades de exercício de outras formas de governo. Para isso, buscamos descrever a sinergia 

criada pela “Rede Coque Vive” enquanto rede social constituída por atores diversos movidos por 

um sonho coletivo de mudança comunitária, que se apresentou profundamente relacionado a um 

processo de transformação subjetiva.  
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O discurso dos gestores e formadores da  “Rede Coque Vive” apontaram um conjunto de 

categorias (exercício de presença, vínculo, fazer-juntos, sonhos compartilhados, cuidado, 

formação humana, relações de amizade, dentre outras) que, no conjunto, sinalizam uma nova 

cartografia para repensar as relações políticas e pedagógicas, explicitando, por essa via, outras 

possibilidades de relação geradoras de saberes e práticas educativas junto aos segmentos juvenis. 

Práticas e saberes pautados na formação de vínculos sociais alicerçados por uma aprendizagem 

que se expressa em cuidados consigo, com o outro e com o contexto comunitário mais amplo.  

Esse aprendizado envolve um modo complexo de olhar a realidade, cuja consequência 

mais imediata é a ruptura com as visões estereotipadas e, no limite, estigmatizadoras sobre os 

jovens das periferias urbanas, ampliando o escopo e a qualidade das intervenções políticas junto a 

esses sujeitos. Com isso, indica-se um processo de mudança social que se manifesta no âmbito 

micropolítico e se refere a um trabalho mais próximo entre os sujeitos, em que as hierarquias são 

diluídas e se travam relações de pertencimento que permitem criar novas formas de vida diferente 

daquelas impostas pelos modelos hegemônicos.  

A análise da “Rede Coque Vive” evidencia, sem dúvidas, uma governamentalidade 

pedagógica sui generis: a educomunicação como formação humana. A educação e a comunicação 

social, pensadas no registro da ética e do cuidado de si, apreendidas como uma disposição de 

manter ou modificar a si mesmo enquanto sujeito de suas próprias ações e realizações. Não se 

tratam de tarefas e atividades em que se medem simplesmente a quantidade de saberes 

aprendidos. A educomunicação é, antes, o que, produzindo formas de experiência de si, conduz o 

indivíduo a tornar-se sujeito. Desse modo, os atores da Rede nos mostram que é possível 

encontrar na cultura das periferias processos alternativos de formação do sujeito humano.  
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