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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar as percepções dos estudantes moradores da 

favela do Coque sobre a educação, buscando revelar o real lugar que a escola tem para os 

jovens que a frequentam.  Procuramos identificar as temáticas que se sobressaiam em 

suas histórias de vida, conferindo destaque ao papel da escola pública em relação à 

pobreza e à desigualdade social. Analisamos as diferenças existentes entre as escolas 

públicas localizadas nas áreas centrais e as escolas inseridas nas regiões periféricas das 

cidades. Para tanto, optamos por uma pesquisa de campo. A nossa investigação foi 

realizada no Sistema Estadual de Ensino de Pernambuco, com foco nas seguintes 

instituições: Escola Estadual Joaquim Nabuco e a Escola Estadual Monsenhor Manuel 

Leonardo de Barros Barreto, ambas localizadas em uma área periférica da cidade do 

Recife, bairro de São José, favela do Coque. Entrevistamos estudantes de ambos os 

sexos matriculados no Ensino Fundamental e Médio das referidas escolas. Por 

entendermos que as formações das sociedades e suas respectivas memórias são 

descontínuas e que as pessoas criam e recriam suas imagens, tradições e identidades, 

escolhemos a História Oral de Vida aliada a um tipo de procedimento, a Análise de 

Conteúdo como aportes metodológicos para a realização da investigação. A oralidade 

nos fez descobrir seu papel através das lembranças, representações e nos auxiliou na 

construção das histórias dos estudantes moradores da favela do Coque. Com essa 

perspectiva, tecemos os fios desse trabalho dando vozes aos jovens estudantes. No 

decorrer da pesquisa identificamos que era preciso ir além do ambiente escolar, conhecer 

o Coque nas suas ruas e becos, olhar os moradores, os vizinhos das escolas, as suas casas 

e as diferentes instituições que estão localizadas dentro dessa configuração social. 

Portanto, decidimos conhecer a favela do Coque e observarmos de perto algumas das 

suas muitas peculiaridades. Para registrarmos esses momentos construímos um diário de 

campo. Os resultados apontaram que as relações estabelecidas no ambiente escolar, entre 

professores, funcionários e estudantes são em sua maioria, frágeis e desarticuladas da 

realidade que extrapola os espaços escolares. Para os entrevistados, portanto, a educação 

se constitui nas relações familiares onde os pais repassam os conceitos, os valores morais 

e os comportamentos entendidos como adequados para seus filhos.Pois, a educação é 

uma ação voltada para os comportamentos e relacionamentos dos indivíduos. Nesse 

sentido, entendemos que esta investigação contribuiu no alargamento das observações 

sobre os problemas sociais que invadem a escola pública e as tensões que circundam 

esse território. 

 

Palavras-Chaves: Educação; Escola Pública; Violência; Configurações Sociais; 

Processos Civilizacionais. 
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ABSTRACT 
 
 

This study aimed to examine students perceptions of the slum dwellers of Coque on 

education, seeking to reveal the real place that the school has for young people who 

attend. We seek to identify the themes that stand out in their life stories, highlighting the 

role of public schools in relation to poverty and social inequality. We analyze the 

differences between public schools located in central areas and the schools integrated in 

the peripheral cities. To this end, we opted for a field research. Our investigation was 

performed at the State System of Education of Pernambuco, with a focus on the 

following institutions: State School Escola Estadual Joaquim Nabuco and Monsignor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto, both located in an outlying area of Recife, a 

neighborhood of San Jose, Coque shantytown. We interviewed students of both sexes 

enrolled in elementary and high school of those schools. Because we believe that the 

formations of societies and their memories are discontinuous and that people create and 

recreate their images, traditions and identities, we chose the Oral Life History combined 

with a type of procedure, content analysis and methodological contributions to the 

achievement research. Orality made us discover its role through the memories, 

representations and assisted us in building the students' stories of slum dwellers Coque. 

With this perspective, we weave the threads of this work by giving voice to young 

students. During the research identified that was necessary to go beyond the school 

environment, see the Coque in its streets and alleys, looking at the residents, neighbors 

of the schools, their homes and the various institutions that are located within that social 

setting. Therefore, we decided to meet the slum and Coque look closely at some of its 

many peculiarities. To file these moments build a field journal. The results showed that 

the relations established in the school, including teachers, staff and students are mostly 

weak and disconnected from reality that goes beyond the school premises. For the 

interviewees, so if the education is on family relationships where parents pass on the 

concepts, moral values and behaviors seen as appropriate for their children. Well, 

education is an action-oriented behaviors and relationships of individuals. In this sense, 

we understand that this research contributed to the enlargement of the observations about 

the social problems that invade the public school and the tensions that surround this area. 

 
Keywords: Education; Public Schools; Violence; Social Figurations; civilizing 

process. 
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Imagem2. Foto da Vila do Motorista localizada na favela do Coque. Imagem  em preto e branco, 2010.  

 



15 

 

 

 

Abro o livro, observo o caderno de anotações, ligo o aparelho de gravação e 

repetidamente escuto as vozes. Lembro-me dos gestos, dos olhares, das pessoas, dos 

encontros, dos ambientes, dos caminhos percorridos e dos momentos de cada conversa.   

O percurso investigativo dessa pesquisa se realizou pouco a pouco, com retoques 

sucessivos e princípios práticos que orientaram os caminhos escolhidos para a sua 

realização. 

 Lentamente fui concretizando o envolvimento com os teóricos e suas respectivas 

teorias, as falas e suas representações. Surgiram perguntas, provocações, diálogos e a 

incessante busca pelos aportes que serviram de bússola à pesquisa.  

 Decidi enveredar pelo caminho do a posteriori, buscando no campo empírico  ver  

o olhar do outro, ouvir suas vozes, observar o lugar de onde se fala, entender suas 

percepções. 

As inquietações sobre a educação na escola pública e suas problemáticas foram 

fomentadas no ano de 2006, quando assumi o cargo de professora de história no Ensino 

Fundamental e Médio da Escola Estadual Monsenhor Manuel Leonardo de Barros 

Barreto, localizada na favela do Coque. O contato com os estudantes, a observação sobre 

as suas indagações, comportamentos e percepções, incentivaram o olhar investigativo. 

 Portanto, o desafio foi tecer os fios desse trabalho com as linhas das vidas dos 

meninos e meninas estudantes de duas escolas públicas, localizadas na favela do Coque 

na cidade do Recife, Região Nordeste do Brasil. 

  Para a construção desse trabalho acadêmico contei com a participação ativa e 

preponderante dos estudantes que me acompanharam durante todo o percurso, desde as 

primeiras inquietações que incentivaram a investigação até as conclusões posteriores da 

pesquisa.  

 A partir deste momento da pesquisa, começo a dividir os questionamentos, as 

inquietações, os percursos, os desvendamentos, as perspectivas e as considerações.  

 

A Educação em questão: o problema, a pesquisa 

 

A Escola Pública foi o lugar propulsor onde nasceram nossas inquietações, 

despertando olhares mais atentos e aprofundados sobre as questões que a permeiam. 

Nesse sentido, escolhemos direcionar os olhares para os estudantes, buscando transpor os 

muros invisíveis entre a escola e as configurações sociais existentes em seu entorno.  
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 O objetivo dessa pesquisa consistiu em analisar as percepções dos estudantes 

moradores da favela do Coque sobre a educação. Procuramos identificar quais as 

temáticas que se sobressaiam em suas histórias e relatos. 

Algumas questões foram surgindo no decorrer da pesquisa: a) Como as meninas e 

os meninos estudantes, moradores da favela do Coque relatam suas histórias de vida e se 

percebem? b) Que estruturas subjetivas os estudantes constroem durante suas 

experiências escolares? c) O fato de crescer em uma favela interfere na percepção de um 

jovem sobre a educação e a violência? d) Como os estudantes entendem o papel da 

instituição escolar? e) Como é crescer em um bairro pobre cercado por bairros ricos?  

Estes questionamentos foram entrelaçados nas páginas seguintes dessa pesquisa, 

onde os estudantes foram os atores principais, emprestando-nos seus olhares sobre a 

configuração social da favela do Coque. Através dessas percepções buscamos desvendar 

os processos sociais estabelecidos na favela do Coque. 

 A educação escolarizada desde o século passado é apresentada para a sociedade 

brasileira como a principal estratégia para minimizar as mazelas sociais e solucionar os 

males que afligem a população. Nessa perspectiva, a escola seria a principal propulsora 

do “capital cultural” para os jovens, levando-os a modificar suas condições de vida. 

Contudo, vem aumentando a necessidade de se discutir a função da escola para assim, 

entender como essa instituição pode oportunizar autonomia para os indivíduos e 

formação cidadã. 

Refletir sobre o papel da escola pública em relação à pobreza e à desigualdade 

social, objetivou revelar o real lugar que a escola tem para os jovens que a frequentam. 

 O Brasil na década de 1960 assistiu a saída progressiva dos filhos da classe média 

da escola pública, este fato, se desenrolou em virtude da universalização do acesso à 

escola, onde os filhos dos pobres passaram a ter direito de dividir os acentos escolares 

com os filhos das classes mais abastadas.  

 O processo de democratização da escola básica trouxe o acesso para os jovens 

pobres moradores de áreas periféricas de diferentes cidades brasileiras, porém, existe um 

evidente abismo entre o acesso e a qualidade do ensino público básico no Brasil. 

A escola democrática de massa passou a ser a “escola do pobre”, como se não 

bastasse o fosso que há entre as escolas públicas e a “escola de elite”, existe ainda uma 

diferença intrigante entre as escolas públicas, que são determinadas pelo lugar de sua 

localização, ou seja, escolas públicas localizadas nos bairros centrais das cidades e as 

escolas públicas nas periferias.   
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Pensar a escola publica em suas interfaces e sua relação com a favela é analisar as 

dimensões da sociabilidade urbana. As cidades brasileiras mostram em seus índices de 

violência contra os jovens o retrato da problemática social do país.
1
 

Os autores Paiva e Burgos (2009) trazem o debate emergente sobre as escolas 

localizadas em áreas de favela e as escolas que atendem jovens moradores de favela:  

 

[...] a escola na favela é refém de inúmeras circunstâncias que a 

aprisiona em um ciclo vicioso em que os principais atores-professores 
e alunos- estão cientes das inúmeras desvantagens do cenário montado 

para serem protagonistas. (PAIVA; BURGOS, 2009, p. 27).  

 
 

A favela é a forma concretizada da incapacidade das instancias governamentais 

no que se refere a um projeto político que vise a igualdade de direitos e o acesso aos 

bens e serviços urbanos. Portanto, “a escola na favela é uma caixa de ressonância da 

cidade escassa” (Idem. p. 26).   

 Os problemas sociais invadem a escola pública e as tensões nesse território que 

segregam as pessoas, são acentuadas de diferentes maneiras. As relações estabelecidas 

no ambiente escolar, entre professores, funcionários e estudantes são em sua maioria, 

frágeis e desarticuladas da realidade que extrapola os espaços escolares. 

 Sobre as questões relativas as ideias de uniformidade nas favelas os seguintes 

autores afirmam: 

 

[...] um dos pressupostos mais preocupantes é aquele que admite a 
existência de uma unidade entre as favelas, ou seja, uma caracterização 

unívoca baseada em um conjunto de aspectos que seriam singulares às 

favelas ignorando com isso, a diversidade existente entre elas. 

(VALLADARES apud PAIVA; BURGOS, 2009, p. 203). 
 

 

Desse modo, não podemos entender a favela como homogênea, esquecendo das 

particularidades e diversidade existentes em seus contextos socioculturais. É importante 

nos afastarmos dos conceitos simplistas e estigmas que permeiam as representações 

                                                

1
 Rio de Janeiro é a cidade brasileira com o maior número absoluto de assassinato de jovens de 15 a 24 

anos, segundo o mapa da violência dos municípios brasileiros. No ano de 2006, foram registradas 879 

mortes nessa faixa etária. Na comparação com a população, são 83,6 mortes por 100 mil habitantes. A 

maior taxa de homicídios de jovens está em Foz do Iguaçu, no Paraná, na fronteira com Paraguai e 

Argentina: 234,8 mortes por 100 mil habitantes. Recife aparece logo atrás, com 214,3.  Ver o site: 
http://www.institutosangari.org.br/mapadaviolencia 
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sobre as favelas e, consequentemente apresentam os moradores como “indivíduos 

potenciais” à cultura da violência.  

 

O lugar e os atores da pesquisa no Coque 

 

A investigação foi realizada no Sistema Estadual de Ensino de Pernambuco, com 

foco nas seguintes instituições: Escola Estadual Joaquim Nabuco e a Escola Estadual 

Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto, ambas localizadas em uma área 

periférica da cidade do Recife, bairro de São José, favela do Coque. 

A escolha inicial das referidas escolas se desenvolveu durante a nossa inserção 

nesse contexto escolar. Entendemos que este fato, auxiliou-nos na observação do campo 

e análise da configuração estudada. 

 Em seguida, foram observados alguns pontos para a realização da pesquisa nas 

referidas escolas: a) a localização na favela do Coque; b) ambas atendem o nível de 

Ensino Fundamental e Médio; c) a maioria dos estudantes atendidos são moradores da 

favela do Coque; d) o fator histórico, haja vista que, a Escola Monsenhor Manuel 

Leonardo de Barros Barreto é fruto do desmembramento da Escola Joaquim Nabuco, 

processo que ocorreu na década de 90.  

Os sujeitos escolhidos para a investigação foram os estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio da Escola Estadual Joaquim Nabuco e da Escola Estadual 

Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto que se dispuseram a participar da 

pesquisa.  

   

 Escolhendo os caminhos metodológicos e os procedimentos da investigação 

 

O caminho escolhido para essa investigação foi direcionado ao campo das 

pesquisas qualitativas. Segundo Bauer & Gaskell (2002), comparado-se ao quantitativo, 

o método qualitativo é mais crítico e emancipatório, pois, defende a necessidade de 

compreendermos as interpretações que os atores sociais possuem do mundo. 

Nessa perspectiva, fomos alertados por Chizzotti (2006) a recorrermos às 

ascendentes formas investigativas, evidentemente sem desprezar a rigorosidade e, 

sobretudo, reconhecendo que a experiência humana em seus múltiplos formatos não 

pode ser confinada aos métodos nomotéticos para análise e descrição.  
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 O diálogo entre o conceito do a priori com o empírico, ou seja, o a posteriori, 

nos revelou alguns signos e respectivos significados das histórias de vida e memórias dos 

meninos e meninas estudantes da favela  do Coque.  

Isso se deve à dinamicidade da vida e suas memórias, tal como registra a citação 

a seguir:  

[...] imagens, identidades construídas são sempre incompletas porque 
correspondem a uma multiplicidade de experiências vividas por 

indivíduos e grupos sociais que não se encontram parados no tempo, 

mas em continua transformação. (SANTOS, 1998, p. 13). 
 

 

 Por entendermos que as formações das sociedades e suas respectivas memórias 

são descontínuas e que as pessoas criam e recriam suas imagens, tradições e identidades 

suas e dos outros, escolhemos a História Oral de Vida aliada a um tipo de procedimento, 

a Análise de Conteúdo como aportes metodológicos para a realização da nossa 

investigação. 

 A História Oral de Vida se relaciona e torna-se essencial na construção desse 

trabalho, por entendermos que ela dar lugar às pessoas que fizeram ou vivenciaram a 

história, para que essas possam se expressar com suas próprias palavras e, nesse sentido, 

oportuniza os olhares e vozes daqueles que por muitas vezes foram silenciados e 

marginalizados pela sociedade.  

Segundo Paul Thompson (1992), a História Oral cresceu onde subsistia uma 

tradição de trabalho de campo dentro da própria história, como a história política, 

história operária, a história local, ou onde os historiadores têm entrado em contato com 

outras disciplinas como a sociologia e a antropologia. 

A oralidade nos faz descobrir seu papel através das lembranças, representações e 

auxilia na construção de uma determinada história, que não é de forma alguma, de menor 

relevância e, portanto é história viva e necessária à organização das relações sociais.  A 

história cultural em diferentes momentos identifica como objeto de estudo a realidade 

social que se constitui no interior dos lugares, de maneira que podemos lê-la e pensá-la, 

facilitando nossas percepções sobre o mundo real construído pelas pessoas.  

  Para Maurice Halbwachs (1990) o tempo só é real no momento em que tem um 

conteúdo, ou seja, quando oferece uma gama de acontecimentos ao pensamento. O 

tempo pode ser limitado e relativo, no entanto, ele é real. 
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Foi com essa perspectiva que tecemos os fios desse trabalho, dando vozes aos 

jovens estudantes moradores da favela do Coque e buscando refinar nossas percepções e 

análises sobre suas histórias, memórias, relatos e experiências vividas.  

As entrevistas foram realizadas com os estudantes que, se dispuseram a participar 

da pesquisa. Em algumas turmas, foi necessário sorteio entre os que mostraram interesse. 

Todos foram ouvidos por mais de uma vez. Realizamos dezessete entrevistas. Desse 

total, oito foram relatadas e analisadas no terceiro capítulo deste trabalho. Entretanto, 

todo o conjunto da pesquisa é uma costura de textos, poesias e histórias de vida de 

muitos meninos e meninas estudantes moradores da favela do Coque. 

As entrevistas foram gravadas num tipo de mídia, MP-4, os arquivos foram 

guardados em um computador particular sobre nossa responsabilidade, realizamos todas 

as entrevistas, porém, as transcrições foram feitas conjuntamente com uma estudante de 

graduação de Secretariado da Universidade Federal de Pernambuco. A escuta e 

acompanhamento das transcrições, passaram por cuidadosa análise. Revisamos todas as 

transcrições.  

 Os nomes dos entrevistados que estão retratados neste trabalho são fictícios. 

Durante as entrevistas os estudantes foram previamente esclarecidos sobre a importância 

do sigilo ético. Contudo, alguns foram enfáticos, demonstrando seus desejos de 

visibilidade, querendo revelar-se aos olhos do outro. Muitos solicitaram o registro dos 

seus nomes nas entrevistas. Surgiu um novo desafio. Com muita cautela e sensibilidade 

conversamos individualmente com cada um, mostrando a importância do sigilo “ético”. 

Sugerimos alguns nomes e apelidos fictícios. Essa escolha, em sua maioria, foi realizada 

conjuntamente com os estudantes no momento das entrevistas. 

  Os estudantes foram entrevistados individualmente, respeitamos o tempo de fala 

de cada um. A maioria das entrevistas foram realizadas nas salas de aula após o término 

das aulas. Alguns estudantes do turno da noite se dispuseram a comparecer na escola à 

tarde para participar da pesquisa.  

 É importante salientarmos que não construímos uma análise comparativa entre as 

escolas estudadas, porém, os fatos distintos que durante a pesquisa evidenciaram-se, 

foram relatados.     

Os textos e os poemas escritos pelos estudantes que foram retratados nesta 

investigação foram arquivados e estão sobre nossa guarda. Optamos pela não exposição 

em anexos, pois entendemos a importância do sigilo ético em relação aos nomes citados 

nos respectivos textos e poemas.     
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Para analisar os fenômenos apresentados, elegemos como ferramenta a Análise 

de Conteúdo apresentada por Laurence Bardin (2009) essa facilitou e contribui para a 

captação de elementos e suas respectivas interpretações. 

 Após meados da década de 70 os estudiosos das ciências humanas buscaram mais 

intensivamente as técnicas da análise de conteúdo para de forma laboriosa analisar seus 

objetos de estudos.  

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009) é um conjunto de técnicas e 

análises das comunicações, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição dos conteúdos das mensagens. Essa técnica é utilizada quando se deseja ir 

além dos significados da leitura simples, instigando o pesquisador a buscar nas 

entrelinhas o não-aparente, o não dito. Contudo, esse procedimento de desvendamento 

do discurso deve ter um rigor científico para verificar as hipóteses e ou os conteúdos.   

Para a referida autora, o analista é comparado ao arqueólogo, buscando nos 

vestígios os documentos que podem elucidar determinados dados e fenômenos. Por isso 

o analista de conteúdos busca principalmente desviar o olhar para outros significados 

trazidos pela mensagem primeira. 

 

A leitura efectuada pelo analista, do conteúdo das comunicações não é, 
ou não é unicamente, uma leitura à letra, mas antes o realçar de um 

sentido que se encontra em segundo plano. Não se trata de atravessar 

significantes, para atingir significados, a semelhança de decifração 
normal, mas atingir através de significantes, ou de significados 

(manipulados), outros significados de natureza psicológica, 

sociológica, política, histórica e etc. (BARDIN, 2009, p. 43). 
 

 

Sobre a produção da palavra e a elaboração dos sentidos, a autora nos elucida 

sobre o discurso, onde esse não é em sua totalidade transparente nem é um produto 

acabado. Antes disso, é um momento em processo de elaboração permeado de 

contradições e incoerências. 

Dessa maneira, o importante a ser observado não é o que a mensagem diz a 

primeira vista, na superficialidade, mas o que ela veicula perante o seu contexto e as 

circunstâncias.  A análise de conteúdo investiga o que está por traz das palavras ditas, 

negando assim a sedução da leitura simplista do real. 

O campo de aplicação é bastante vasto e, nesse sentido Bardin afirma que: 

 

[...] qualquer comunicação, isto é, qualquer veículo de significados de 

um emissor para um receptor controlado ou não por este, deveria poder 
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ser escrito, decifrado pelas técnicas de análise de conteúdo. (BARDIN, 

2009, p. 34). 

 

 

 Para analisar as entrevistas inicialmente realizamos a leitura flutuante, lendo, 

relendo, estabelecendo diferentes contatos com o documento, deixando as impressões 

invadirem a leitura. Após a rebuscada leitura partimos para os procedimentos de 

categorização (categorias temáticas), aplicando sistematicamente operações de 

codificação
2
, os dados que surgiram fomos elencando as unidades de registros. A 

categorização facilitou a organização e a representação simplificada dos primeiros dados 

apresentados.  

 A análise através das categorias nos convidou a trabalharmos de maneira 

diferenciada, especialmente nas interpretações de resultados. Em diferentes momentos da 

análise dos dados, precisamos suspender nossos juízos de valor para que sem as amarras 

mergulhássemos nas histórias e relatos das meninas e dos meninos moradores da favela 

do Coque. 

O trabalho de investigação qualitativa mobiliza os sujeitos para através da 

categorização, poder compreender a realidade e dependendo das circunstâncias, atuar 

sobre elas. 

No decorrer da pesquisa identificamos que era preciso ir além do ambiente 

escolar, conhecer o Coque nas suas ruas e becos, olhar os moradores, os vizinhos das 

escolas, as suas casas e as diferentes instituições que estão localizadas dentro dessa 

configuração social da favela do Coque. Portanto, decidimos conhecer a favela do Coque 

e observarmos de perto algumas das suas muitas peculiaridades.  

Para registrarmos esses momentos, construímos um diário de campo. O diário de 

campo foi o procedimento etnográfico que escolhemos para que juntamente com as 

histórias de vida, auxiliarem na captação de dados e no melhor entendimento da 

configuração social estudada. 

A etnografia é um método utilizado principalmente nos estudos antropológicos, 

recolhendo dados no campo de pesquisa e mantendo contato intersubjetivo entre o 

antropólogo e o seu objeto. Utilizando essa metodologia o pesquisador é ora historiador, 

ora seu próprio cronista, suas fontes são acessíveis, mas ao mesmo tempo, evasivas e 

                                                
2 A codificação é o processo pelo qual os dados em brutos são transformados sistematicamente e 

agregados em unidades, as quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do 

conteúdo. Ver Bardin, Laurence (2009). 
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complexas, não estão em documentos escritos, mas na memória e comportamento dos 

individuos.  

Assim como afirma Alba Zaluar no que se refere ao método etnográfico:  

 

Na etnografia, há frequentemente uma enorme distância entre o 

material informativo bruto – tal como é apresentado ao pesquisador em 

suas próprias observações, nas declarações dos sujeitos e no 
caleidoscópio da vida tribal – e a balizada apresentação final dos 

resultados. (ZALUAR, 1975, p. 40). 

 

 

 Para a etnografia o autor tem a possibilidade de vivenciar a história, contá-la e 

estudá-la ao mesmo tempo. Pois, as suas fontes de estudos são os comportamentos e 

memórias de homens e mulheres que ainda estão presentes nas sociedades. É nessa 

direção, que observamos o trabalho dos etnógrafos. Na busca pelos acertos na pesquisa 

etinográfica, correm vários riscos iniciais, como por exemplo o de estar demasiadamente 

imbricados à pesquisa ou tão afastados que deixam os atores principais da pesquisa 

inacessíveis.   

Desse modo, compreendemos que: 

 

[...] o etnógrafo não tem só que estender as suas redes no lugar correto 

e esperar pelo que nelas cairá. Ele deve ser caçador ativo e dirigir para 

elas a sua presa e seguí-la até as suas tocas mais inacessíveis. O que 

nos leva aos métodos mais ativos de procura da evidência etnográfica. 
[...] o etnógrofo de ser inspirado pelo conhecimento dos mais recentes 

resultados do estudo científico, por seus principios e objetivos.   

(ZALUAR, 1975, p. 45). 
 

 

Sobre o trabalho de campo Roberto DaMatta, afirma que: 

 

Esse trato direto do estudioso bem preparado teoricamente com o seu 
objeto de trabalho coloca muitos problemas e dilemas e é, a meu ver, 

destes dilemas que a disciplina tende a se nutrir, pois é a partir dos seus 

próprios paradoxos que a antropologia tem contribuído para todas as 

outras ciências do social. (DAMATTA, 1987, p. 146). 
 

 

Em diferentes momentos, somente percebemos o mundo com uma perspectiva, 

singular, com o qual estamos familiarizados, porém, não observamos a origem das 

coisas, sua gênese, suas partículas. Muitos foram os dilemas que encontramos em nossos 

percursos. Contudo, buscamos os diferentes signos que facilitassem o nosso olhar para 

distinguirmos uma palavra, uma representação de outra, e do que ela representa. 
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Interligamos os nossos procedimentos metodológicos com o arcabouço teórico, 

pois os entendemos como imbricados dentro da pesquisa acadêmica.  

A maioria das fotografias encontradas neste trabalho foi cedida pelo jovem 

morador do Coque, Sandokan Xavier
3
. Ele estudou na Escola Estadual Monsenhor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto. Durante conversas ele relatou suas percepções 

sobre suas fotos: "creio que cada jovem do bairro é capaz de ser autor de suas próprias 

imagens. Revelando a dimensão humana do local, através da representação de seus 

moradores, espaços urbanos, olhares críticos e pessoais". 

Xavier instiga nosso olhar para as pessoas e os lugares da favela do Coque e nos 

revela através das suas imagens a simplicidade que incomoda, a pureza representada nos 

flashes é de grande impacto para os olhares atentos. Nessa perspectiva, somos 

convidados à reflexão sobre a diversidade existente na configuração social da favela do 

Coque. 

No Primeiro Capítulo desta investigação EDUCAÇÃO E TENSÕES SOCIAIS: A 

Escola dos Excluídos e os Incluídos nas Favelas, realizamos uma discussão teórica sobre 

a educação, a escola pública, as formações das configurações sociais, a relação de 

interdependência dos indivíduos com a sociedade e as tensões sociais existentes nas 

comunidades periféricas. 

Buscamos nessa primeira parte do trabalho elucidar algumas questões relativas à 

instituição escolar, contextualizando o início da universalização da escola pública no 

Brasil, assim, consideramos a linha de pensamento de Vanilda Paiva (1973).  

 Destacamos os diálogos com Pierre Bourdieu (2008) na obra Escritos de 

Educação, sobre o lugar que a escola ocupa em relação à sociedade como instrumento 

de reprodução da desigualdade social. 

 Construímos uma discussão sobre a formação da sociedade e sua relação de 

interdependência com o indivíduo. Verificando as tensões sociais e as diferentes 

problemáticas das comunidades periféricas, para tal, utilizamos como aporte teórico os 

pensamentos do sociólogo alemão Norbert Elias.   

O Segundo Capítulo intitulado O CAMINHO DA ESCOLA PARA CASA: Um 

percurso, um lugar, uma configuração social, traz um apanhado sobre as escolas onde 

iniciamos a pesquisa, descrevemos os caminhos que nos levaram até as Escolas Joaquim 

                                                
3Sandokan Xavier foi aluno da Escola Estadual Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto, terminou 

o Ensino Médio em 2007. Participa do Projeto Coque Vive que designa um conjunto de ações realizadas, 

desde 2006, pela Universidade Federal de Pernambuco na favela do Coque.  
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Nabuco e Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto, os seus espaços de vivências 

e seu arrabalde. 

 Apresentamos também as observações realizadas sobre a favela do Coque. É 

importante ressaltar que para melhor compreendermos essa configuração social se fez 

necessária a nossa entrada no ambiente onde vivem os estudantes envolvidos com a 

pesquisa. 

 A partir dos relatos e descrições das meninas e dos meninos, com os quais 

realizamos a investigação, fomos identificando algumas instituições, ruas e becos que 

precisávamos realizar observações mais próximas, diminuindo a distância entre o 

pesquisador e o seu campo de investigação. 

Também contribuíram para o nosso olhar sobre a história da favela do Coque as 

pesquisas realizadas por Alexandre Freitas (2005) em sua tese de doutoramento, 

Fundamentos para uma sociologia crítica da formação humana - Um estudo sobre as 

redes associacionistas da sociedade civil.      

    No Terceiro e último Capítulo, AS VOZES DOS JOVENS ESTUDANTES 

MORADORES DA FAVELA DO COQUE: Como querem ser vistos e como representam 

a si e, aos outros, descrevemos as histórias de vida de oito estudantes das Escolas 

Joaquim Nabuco e Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto. 

No presente estudo construímos as narrativas das histórias de vida de oito 

estudantes que participaram da pesquisa utilizando a leitura sistemática ou “leitura 

flutuante”, termo utilizado por Laurence Bardin (2009) depois, nos debruçamos sobre as 

entrevistas na integra. Foram incessantes as leituras e releituras das histórias de vida dos 

entrevistados. A escuta das gravações juntamente com as transcrições, nos ajudaram a 

identificar nas falas dos estudantes suas percepções sobre suas histórias de vida e suas 

representações das temáticas, educação e violência. Nessa parte do trabalho realizamos a 

análise das entrevistas, utilizando a categorização, interligando e analisando as 

informações e percepções dos estudantes. 

As CONSIDERAÇÕES FINAIS dessa pesquisa foram construídas ao longo do 

trajeto que percorremos pelo Coque, acompanhados pelas meninas e pelos meninos 

estudantes moradores dessa favela. Com esses estudantes compartilhamos os olhares, as 

inquietações, os medos e as perspectivas. Aprendemos a observar, a escutar e, nesse 

sentido desvendamos alguns processos sociais estabelecidos na configuração social da 

favela do Coque. 
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Para os estudantes pesquisados a educação é observada preponderantemente nos 

comportamentos cotidianos e na construção dos valores morais. A educação nasce em 

meio à família e, nessa direção, é repassada aos filhos pelos pais. Os estudantes pouco 

mencionaram a educação escolarizada, no entanto, seus relatos privilegiaram a 

aprendizagem cultural (doméstica), mostrando sua importância para a formação dos 

valores dos indivíduos. 

Sobre a favela do Coque identificamos a existência de uma preocupação dos 

estudantes em demonstrarem que esta favela, apesar de todas as suas problemáticas, não 

é abrigo apenas dos jovens envolvidos com a delinquência, antes disso, é um lugar de 

trabalho, onde a maior parte dos moradores procura se sustentar honestamente. 

Os estudantes em sua maioria estabelecem uma separação entre os jovens não 

envolvidos com a criminalidade e aqueles que pertencem aos chamados “grupos 

criminosos”. Eles traçam uma fronteira entre “nós” e “eles”, os jovens envolvidos com a 

criminalidade são considerados como eles pelos estudantes investigados. 

 Apesar de alguns jovens delinquentes se destacarem na favela através da 

imposição do medo, dos recursos acumulados com a venda das drogas e dos assaltos, 

esse “poder” derivado do crime é desconstruído e fragilizado no discurso dos estudantes 

moradores do Coque. Portanto, entendemos que a configuração da favela do Coque é 

formada através da interdependência dos indivíduos na sociedade.  

No apêndice deste trabalho construímos uma trajetória fotográfica com as fotos 

que tiramos durante nossas caminhadas pelo Coque. 
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CAPÍTULO 1 

 

As pessoas que passaram por minha vida, são importantes 
para mim, com cada uma delas, eu consegui aprender um 

pouco de tudo. Elas ficarão em minhas lembranças até o 

dia em que eu morrer. 
                                                                  (Suamy, 16 anos) 

 

 

Imagem3. Descansando. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2009. 
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EDUCAÇÃO E TENSÕES SOCIAIS: A Escola dos Excluídos e os Incluídos nas 

Favelas 

______________________________________________________________________ 

Hoje já tenho um pouco de responsabilidade, vivo feliz e 

estudo pra ter um futuro na vida. Hoje já sei o momento de 
sorrir, de chorar e de estudar (Ana, 16 anos). 

 

  Neste capítulo realizamos uma discussão teórica, buscando esclarecer nossas 

escolhas para a construção e análise da pesquisa. Privilegiamos, ao longo desse estudo, 

conceitos elisianos como: interdependência, configuração social, habitus, estabelecimento, 

otsiders e processos civilizacionais. Também construímos um debate acerca do capital 

cultural e da reprodução escolar, para tal, utilizamos o pensamento de Pierre Bourdieu. O 

processo criterioso de delimitação das fontes, objetos, procedimentos e teorias nos 

auxiliaram no refinamento da pesquisa. Durante os percursos investigativos recorremos à 

teoria afim de que essa nos auxiliasse no desvendamento e no próprio entendimento e 

análise do trabalho.  

 

1.1 ALGUNS TRAJETOS PERCORRIDOS 

 

 Inúmeros são os trabalhos tendo como abordagem as problemáticas da 

juventude. No entanto, o diferencial que encontramos nessa pesquisa é o seu formato, 

dando vozes aos jovens, deixando que eles se representem, construindo e 

desconstruindo suas realidades e imaginários de inclusão e exclusões. 

 Os estudos referentes ao fenômeno da violência juvenil em comunidades 

periféricas trazem um vasto material abordado por diferentes áreas acadêmicas, 

psicologia, sociologia, educação, entre outras.  

 Observamos produções acadêmicas na área da Educação com diferentes 

abordagens sobre o ambiente escolar e os desafios encontrados pelos jovens moradores 

das comunidades pobres brasileiras. A partir dos estudos realizados, evidenciamos as 

possibilidades de abordagens e diferentes caminhos que a temática violência urbana, 

traz em seu bojo. 

 A tese de Alice Yamasaky, Violências no Contexto Escolar: Um olhar 

freiriano, defendida em 2007.  Discute a violência no ambiente escolar tomando como 
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objeto de investigação e reflexão as considerações realizadas por Paulo Freire. 

Defendida na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP).   

 A dissertação de Paula Silva, Desafios da inclusão do jovem na sociedade de 

consumo: as alternativas encontradas por jovens da periferia da zona oeste de São 

Paulo-SP, defendida em 2008.  A referida dissertação discute a relação entre os jovens 

em situação social e econômica desprivilegiadas e as exigências e contradições 

presentes na sociedade de consumo. Defendida na Faculdade de Educação da 

Universidade de São Paulo (USP).   

 A tese de Kelma Matos defendida em 2001, na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), no departamento de Educação, intitulada Juventude e Escola: Desvendando 

Teias dos Significados entre Encontros e desencontros, aborda as relações 

estabelecidas entre os jovens e a escola, partindo das percepções dos alunos. 

 Apesar das muitas publicações em diversas áreas do conhecimento, é no campo 

dos estudos sociológicos que se encontra um grande quantitativo de investigações sobre 

essa temática. A dissertação de Maria Ferreira, Homicídios na periferia de Santo 

Amaro: Um estudo sobre a sociabilidade e os arranjos de vida num cenário de 

exclusão, realizada na USP em 1998. 

 A tese de Glória Diógenes, Cartografias da cultura e da violência: gangues, 

galeras e movimento hip-hop, retrata o universo juvenil na periferia das grandes 

cidades brasileiras, buscando compreender a combinação entre violência e juventude, 

foi defendida na UFC em 1998. 

 A tese Fundamentos para uma sociologia crítica da formação humana: Um 

estudo sobre as redes associacionistas da sociedade civil de Alexandre Freitas Simão, 

indaga o papel da educação, como bem simbólico, na formação de adolescentes e jovens 

das periferias urbanas, foi defendida na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

em 2005. 

  Com esses dois últimos trabalhos realizamos um maior diálogo através de suas 

referências e indagações que de certa maneira contribuíram para a investigação sobre os 

estudantes moradores da favela do Coque.  

 Na produção acadêmica do Programa de Pós-Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) até o ano de 2008, não encontramos 

trabalhos que investigassem o fenômeno da violência no contexto educacional. 

 Nesse sentido, reafirmamos a importância da nossa pesquisa. Entendemos que 

ela traz uma significativa contribuição, alargando as discussões sobre a educação e o 
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fenômeno da violência na perspectiva dos jovens estudantes de escolas públicas e 

moradores de comunidades pobres.  

 

1.2 PERCEBENDO O PROBLEMA DA PESQUISA NA EDUCAÇÃO  

 

Nas décadas iniciais do século XIX, a difusão do ensino público no Brasil era 

inexpressiva, contudo, após a lei Saraiva
4
 que estabelecia a restrição ao voto do 

analfabeto, houve relevante mudança no que se refere à “educação popular” voltada para 

a alfabetização da população livre, das províncias brasileiras. 

A implantação da escolarização elementar no país mobilizou em diferentes 

proporções, intelectuais e personagens da elite econômica e política do Brasil. Durante 

esse processo, o sistema educacional brasileiro passou por várias etapas de formatação, 

produção, controle das estruturas curriculares, metodologias e formação de professores. 

 No que se refere ao aparecimento dos sistemas escolares e sua pretensa 

obrigatoriedade Guy Vincent e demais autores afirmam que: 

 

Com a generalização das culturas escritas nos campos de práticas 

heterogêneas, a escola torna-se o lugar mais e mais central, o ponto de 

passagem obrigatório para um número cada vez maior de seres sociais. 
(VINCENT; LAHIR; THIN, 2001, p. 30).  

 

 

A escola passou a ser um lugar de grande relevância, no transcorrer do tempo 

elevou seu “compromisso” e igualmente alargou nossas percepções sobre suas lacunas e 

consequentes descasos com a formação dos sujeitos sociais.  

 O lugar da escola na história da educação brasileira passou por múltiplas 

transformações que repercutiram significativamente para as mudanças socioculturais do 

país. De acordo com Vanilda Paiva (1973) no século XX, os altos índices de 

analfabetismo no Brasil “envergonhava” a elite, então chamada de “intelectualidade 

brasileira”. 

O analfabetismo durante a República Velha e início da Segunda República, era 

considerado como um dos principais problemas da nação, nesse sentido, a educação 

escolarizada ou a ausência dela, era responsabilizada pelas grandes dificuldades 

                                                
4O Decreto nº 3.029, de 9 de janeiro de 1881, teve como redator final o Deputado Geral Rui Barbosa. 

Estabeleceu que os que não fossem católicos, religião oficial do Império, poderiam se eleger, desde que 

possuísse renda não inferior a duzentos mil réis. Com esse decreto e suas restrições (Proibição do voto aos 

analfabetos) o número de eleitores, que era de 1.114.066 em 1874 (12% da população), passou a ser de 

145.296 (1,5% da população). 
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socioeconômicas em que estava inserida a sociedade brasileira desse referido período 

histórico. O posterior entusiasmo pela educação no Brasil estava intimamente ligado às 

políticas governamentais populistas que justificavam a educação como salvadora da 

nação, emancipadora e libertária.   

O século XX foi palco das grandes transformações no que se referiu à 

massificação educacional. Os movimentos sociais encabeçados pela juventude brasileira 

estavam atrelados aos processos educativos que foram desenhados principalmente na 

década de 1960. Esses movimentos tinham na juventude as forças propulsoras 

fundamentais e, nessa perspectiva, o jovem era observado como sujeito cognoscente 

propício às mudanças e reivindicações para adentrar de maneira igualitária na esfera 

pública. 

Durante a década de 1980, o Brasil viveu o período de redemocratização política, 

portanto, os projetos educacionais da época estavam intimamente ligados a esse processo 

da política nacional. Os discursos voltados para a educação escolar estavam permeados 

por sentimentos de mudança, visavam à superação da educação tecnicista e o 

conservadorismo predominante do período militar. Nesse mesmo momento, foram 

intensificados os debates e a implantação do projeto da universalização do acesso à 

escola pública.   

  Sobre a universalização do acesso escolar e suas perspectivas para os cidadãos, 

os autores Paiva & Burgos (2009) ratificam que a democratização da educação está 

imbricada as questões políticas e econômicas. Lembrando-nos da necessidade dos 

cidadãos estarem minimamente equiparados para poder exercer sua cidadania e ascender 

socialmente. 

O debate sobre a educação pública brasileira nos faz observar o quão distante é a 

realidade dos “subcidadãos”, do ideário igualitário apregoado pelo acesso universal à 

escola pública. Essa instituição em diferentes momentos serve de palanque para os 

discursos mais acalorados, em relação à cidadania e, em outros, é utilizada como palco 

para as “encenações” da segregação social. 

Dessa maneira, entendemos que a escola necessita passar por um processo 

desmistificador e igualmente transformador onde as ideias ramificadas e conservadoras 

sejam desconstruídas. A instituição encontra-se em um emaranhado social. Segundo 

Pierre Bourdieu (2008), ela não consegue se desprender das amarras reprodutoras e 

estratificadas que a sociedade continua impondo-lhe. 
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Logo, percebemos que o poder de intervenção da escola sobre as tramas sociais 

tem suas fragilidades e limitações no que se refere às tentativas de corrigir as injustiças e 

obter a equalização social. 

Apesar disso, as instituições escolares também são compostas por dispositivos 

norteadores dos sujeitos, dos espaços, do tempo, dos diferentes conhecimentos e das 

práticas educativas. O fenômeno da escolarização traz em seu bojo, o debate sobre a 

articulação e a valorização desses elementos. 

A educação formal é na atualidade um direito social e é dever do Estado 

proporcioná-la aos indivíduos, logrando o desenvolvimento da cidadania. Sendo assim, 

um dos alicerces fundamentais para o processo de socialização dos indivíduos e 

interligação com a sociedade.  

Sobre o papel da educação formal Ângela Paiva (2009) realiza uma discussão 

onde afirma que: 

 

A educação, como direito social, é dever do Estado e foi, portanto, 

pensada como condição diferenciadora nas sociedades que pretendiam 
lograr a expansão da cidadania com maior igualdade para a 

participação na esfera pública. Foi Durkheimer (1978) um dos 

primeiros sociólogos a conceituar o papel da educação, tanto moral, 
quanto a formal, para o processo de socialização dos indivíduos e sua 

integração à sociedade. (PAIVA; BURGOS, 2009, p. 21). 

 
 

Paiva & Burgos (2009, p. 29), ao analisarem a escola pública brasileira 

identificam a ambivalência entre a homogeneidade e a separação ressaltada por essa 

instituição principalmente nas grandes cidades. Vale ressaltar que “o sistema escolar 

brasileiro está cada vez funcionando na chave segregadora, com a saída da classe média 

da escola pública”.  

A instituição escolar é sem dúvida um lugar de vivencias, interação e construção 

do conhecimento, mas também é reprodutora, excludente e desumanizadora, existem 

nesse meio, encontros e desencontros, nos quais se desenvolvem os processos 

educativos. A escola nasce com uma frágil relação entre a educação voltada para a ética, 

a “civilização”, os direitos a cidadania e a educação reprodutora das desigualdades que 

realiza a exclusão invisível dos chamados “incluídos”. 

A escola enquanto força formadora de habitus propicia aqueles que estão direta 

ou indiretamente submetidos à sua influência, uma disposição geradora de esquemas 

particulares capazes de serem aplicados em campos diferentes do pensamento e da ação 
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aos quais pode dar-se o nome de habitus cultivado, segundo as ideias de Bourdieu 

(2008). 

Para o referido autor, as desigualdades sociais que são condicionadas pela escola, 

nos fazem observar que ela ignora as diferenças socioculturais, selecionando e 

privilegiando os valores culturais das classes dominantes.  

Dessa forma Bourdieu (2008), afirma: 

 

[...] a equidade formal à qual obedece todo o sistema escolar é injusta 

de fato, e que, em toda sociedade onde se proclama ideais 

democráticos, ela protege melhor os privilégios do que a  transmissão 
aberta dos privilégios. (BOURDIEU, 2008, p. 53). 

 

 

 No que se refere às reproduções das desigualdades sociais nas instituições 

escolares através da proteção e favorecimento de uma classe social em detrimento de 

outra J. Gimeno Sacristán realiza a seguinte afirmativa: 

 

[...] por estar mais a serviço de uns do que dos outros; em segundo 

lugar, porque a representação da sociedade ficava diluída e obscurecida 

pela burocracia por meio do qual o poder era realmente exercido; e em 
terceiro lugar, porque os encarregados de “produzir” a educação ( 

professores) e os beneficiados deste sistema complexo (famílias e 

estudantes) não tinham oportunidades reais adequadas, nem suficientes 

para exercer sua participação. A legitimidade democrática pode ficar 
reduzida a um „tudo para beneficiados, mas sem eles‟. (SACRISTÁN, 

1999, p. 212). 

 
 

    A universalização do acesso à escola tem em seu bojo importantes prerrogativas e 

projeções no processo de desenvolvimento social. No entanto, na prática, esse acesso à 

escola tornou evidente também a problemática da qualidade do ensino público. Os 

sujeitos que anteriormente eram excluídos das escolas passaram a frequentá-las, porém, 

continuaram sendo “vítimas” da exclusão invisível que se constrói no cotidiano dessa 

configuração escolar.  

 As promessas relacionadas à cidadania, mobilidade social, igualdade de direitos 

por meio da universalização do acesso escolar viram-se estancadas significativamente. 

Esse modelo de escola no Brasil expandiu a educação, mas não diminuiu as diferenças 

entre as classes sociais. 

 Quando nos referimos à qualidade de ensino, temos como perspectiva a educação 

com bases igualitárias ofertada em todos os níveis e redes de ensino, sem diferenças 
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excludentes, que oportunize aos cidadãos reflexão e ação sobre as suas realidades 

socioeconômicas, com pretensões voltadas para alargar a participação democrática e 

diminuir as desigualdades sociais.   

 Para Bourdieu (2008), a democratização da escola passou um período de grande 

contentamento, entretanto, com o passar do tempo foi se confirmando que apenas o 

acesso ao ensino não é suficiente para o bom desempenho dos estudantes. Podemos 

observar que: 

[...] depois de um período de ilusão e mesmo de euforia, os novos 

beneficiários compreenderam, pouco a pouco, que não bastava ter 

acesso ao ensino secundário para ter êxito no ensino secundário para 
ter acesso às posições sociais que podiam ser alcançadas com os 

certificados escolares [...]. (BOURDIEU, 2008, p. 220). 

 

A equidade em que a escola “democrática” pauta suas práticas pedagógicas serve 

também de alicerce para aumentar o fosso das desigualdades, escondendo em suas 

entranças as diferenças socioculturais dos indivíduos que a frequenta. Para que essas 

desigualdades entre os indivíduos aconteçam e se perpetuem basta que:  

 
[...] sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito 

dos conteúdos do ensino que transmite e dos critérios de avaliação, as 
desigualdades culturais entre as crianças das diferentes classes sociais. 

(BOURDIEU, 2008, p. 53). 

 

 

Sobre o modelo de educação escolarizada que foi implantado na América Latina 

Gentili & Frigotto (2002) realizam uma grande discussão, observando as lacunas entre as 

políticas públicas e os direitos dos cidadãos, a exclusão da educação e o mundo do 

trabalho. Sobre a instituição escolar os autores afirmam que os professores com o passar 

do tempo, percebem o quanto essa instituição é monótona em seus rituais e que 

dificilmente eles serão modificados. 

A história da educação brasileira denuncia as marcas deixadas pela trajetória 

seletiva, desigual e excludente que privilegiava a minoria abastada em detrimento do 

pobre. Durante o percurso da educação brasileira foram surgindo diferentes barreiras, 

entre a educação dos ricos e a educação “deseducada” dos pobres. Para os últimos, o 

ensino profissionalizante, para os primeiros, o ensino acadêmico. 
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Na atualidade, o processo de exclusão se mantém, no entanto, ele acontece a 

longo prazo e de maneira mascarada. 

 

O processo de eliminação foi adiado e diluído no tempo: e isto faz com 

que a instituição [escolar] seja habitada, em longo prazo, por excluídos 

potenciais, vivendo as contradições e os conflitos associados a uma 
escolaridade sem outra finalidade que ela mesma. (BOURDIEU, 1997, 

p. 485). 

 
 

 Os estudantes se transformaram nos “excluídos do interior”.  A insuficiência das 

instituições escolares é evidenciada com a seleção interna e a consequente exclusão dos 

educandos. As desigualdades educacionais no Brasil não só se restringiram as classes 

sociais, mas aos diferentes fatores ligados as questões regionais, as intrigantes diferenças 

entre as escolas públicas municipais, estaduais, federais, entre outros. As instituições 

públicas federais mantêm o processo seletivo que estreita a entrada para aqueles que não 

tiveram a oportunidade de ter uma base escolar.  

Corroborando com essa discussão observamos a seguinte afirmativa: 

 

Como sempre, a Escola exclui; mas, a partir de agora exclui de maneira 

contínua, em todos os níveis [...] e mantém em seu seio aqueles que 

exclui, contentando-se em relegá-los para os ramos mais ou menos 
desvalorizados [...] a própria Escola lhes havia inspirado, e, em suma, 

forçados a diminuir suas pretensões, levam adiante, sem convicção, 

uma escolaridade que sabem não ter futuro. (BOURDIEU, 2008, p. 
224). 

 

 

 Observamos que o debate sobre a inclusão e a exclusão dos sujeitos das escolas é 

abrangente e conecta-se às diferentes questões, entre elas a geografia das cidades que 

igualmente influencia nas diferenças que separam os jovens estudantes das escolas 

públicas. Existe uma dissonância entre as escolas públicas localizadas nas áreas centrais 

das cidades brasileiras daquelas que estão inseridas nas áreas periféricas ou nas favelas. 

A ideia construída acerca dos moradores das favelas traz um histórico de homens 

e mulheres que passaram por um processo segregacionista imposto pela sociedade
5
. Eles 

foram expulsos das áreas centrais das cidades e se posicionaram em suas margens. 

Tornaram-se os “marginais” não só com referência a sua localização, mas foram 

                                                
5 As primeiras favelas da Cidade do Rio de Janeiro nasceram com as reformas urbanas promovidas pelo 

então prefeito da cidade Pereira Passos entre 1902 e 1906, período conhecido como "Bota-abaixo", 

destruiram cerca de 1.600 velhos prédios residenciais, a maioria habitações insalubres os chamados, 

cortiços. As pessoas foram expulsas para as margens dessa cidade, os morros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pereira_Passos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/1906
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marginalizados no imaginário de muitos. A própria palavra marginal carrega em suas 

entrelinhas o peso da exclusão social. Nessa direção, observamos as seguintes análises 

citadas na obra de Milton Santos (1978): 

 

A própria palavra foi condenada. Paulo Freire lembra que “os 

oprimidos não são marginais” (1998, p.61), não são homens que vivem 

fora da sociedade. Assim como seria incorreto considerar a favela um 
mundo autônomo, isolado e à parte (VALLADARES,1970), também é 

incorreto contrapor marginais à sociedade global, porque esta não pode 

ser definida sem os pobres “ que constituem a maioria numérica, 

embora minoria sociológica” (DELGADO,1971, p.165), Os pobres “ 
não são socialmente marginais, e sim explorados, não são 

politicamente marginais e sim reprimidos” (GUNDER,1996, p.1). 

(SANTOS, 1978, p. 28).   
 

 

Com efeito, temos uma coleção de significados sobre o território das favelas, 

sendo esse o lugar das diferentes ausências. Contudo, é importante salientar que esse é 

um espaço também diverso e resiliente.  

Entretanto, os estigmas que os jovens estudantes moradores das favelas carregam 

ao longo das suas vidas evidentemente não os favorecem no desempenho educacional, ao 

contrário, cria um imaginário reducionista, discriminatório e tenso entre os educadores e 

educandos. 
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1.3 ENTENDENDO A FORMAÇÃO DA CONFIGURAÇÃO SOCIAL E AS 

TENSÕES NO PROCESSO DE “CIVILIDADE” 

 

 O processo de compreensão da relação entre indivíduo e sociedade é facilitado 

quando visualizamos a historicidade de cada indivíduo e analisamos o fenômeno do 

crescimento e a sociabilidade que é inerente ao ser humano. 

  Na perspectiva do processo de crescimento dos indivíduos, o estudioso da 

sociologia Norbert Elias, realiza as seguintes observações: 

 

Para se tornar psiquicamente adulto, o indivíduo humano, a criança, 
não pode prescindir da relação com os seres mais velhos e mais 

poderosos. Sem assimilação de modelos sociais previamente formados, 

de partes e produtos desses seres mais poderosos, e sem a moldagem de 
suas funções psíquicas que eles acarretam, a criança continua a ser, 

para repisar esse ponto, pouco mais que um animal. (ELIAS, 1994, p. 

30-31).  

 

O crescimento do indivíduo é analisado como processo de transformações 

qualitativas e revolucionárias, observando que cada etapa no estágio do crescimento 

significa um conjunto de funções psíquicas, as quais mantêm relações específicas entre 

si, e, um conjunto de princípios explicativos também específicos que inclui fatores 

biológicos, sociais e culturais.      

  A individualidade do ser humano é complexa e sua compreensão é facilitada 

quando conseguimos realizar as devidas conexões com a sociedade na qual o indivíduo 

cresceu. Existe um entrelaçamento entre indivíduos e sociedade, portanto estamos 

ligados uns aos outros. 

 Para Elias (2000, p. 182) “a pesquisa sociológica tem que partir do estudo dos 

indivíduos ou de elementos ainda menores, as “ações” individuais”. Contudo, o fato dos 

indivíduos estarem interligados, não quer dizer que os mesmos abandonam suas 

particularidades ao viverem em sociedade. É a partir dessas discussões teóricas que Elias 

defende a realização dos estudos sociológicos acerca da sociedade, observando os 

indivíduos e a sociedade interligados. 

  No entanto, alguns pensadores da sociologia tendem a representar os dois 

conceitos, “indivíduos” e “sociedade” de forma separada e distinta. Contrário a esse 

posicionamento sobre indivíduos e sociedade, Elias realiza analises apontando as 

interligações entre indivíduos e sociedade ressaltando a importância de ambos. 
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  Para tanto, ao estudarmos uma configuração social precisamos entender as 

interligações entre a sociedade e os indivíduos, considerando suas singularidades e 

aproximações. 

 Seja uma sociedade, grande ou pequena, simples ou complexa, existe 

constantemente espaço para as escolhas individuais, um indivíduo conforme sua situação 

dentro da configuração social pode influenciar diretamente no seu destino pessoal, de 

uma comunidade e, ou até, de uma nação. Dessa maneira, é necessário atentar para as 

particularidades dos indivíduos, pois mesmo sendo condicionado e influenciado pelas 

questões socioculturais, o indivíduo não é um ser totalmente passivo, ele tem 

necessidades próprias, pensa e age com suas particularidades.  

 No percurso da história da humanidade, observa-se a relevância particular de 

alguns indivíduos, por ocuparem certas posições sociais e exercerem considerável 

influência sobre os acontecimentos sociais, os mesmos se sobressaem ao conjunto social. 

Por isso, os indivíduos formam a sociedade e ela não é nada mais que uma figuração de 

homens interdependentes. 

  A rede de interdependência entre os seres humanos é o que os liga. Essas redes 

se entrelaçam formando um nexo que Elias chama de configuração, ou seja, uma 

estrutura de pessoas mutuamente orientadas e dependentes.  

 A formação das configurações sociais não é constituída de maneira planejada ou 

almejada por um indivíduo, nem por um grupo de pessoas. O conceito de configuração 

ou figuração expressa o que denominamos de “sociedade”. 

 Essas configurações que numa ordem maior chamamos de sociedade estão 

sempre em processo de mudança, sendo o seu fluxo em alguns momentos, repentino ou 

gradual.   

As configurações não são apenas amontoados de átomos individuais 

orientados para outros: as ações de uma pluralidade de pessoas 

interdependentes interferem de maneira a formar uma estrutura 
entrelaçada de numerosas propriedades emergentes, tais como relações 

de força, eixos de tensão, sistemas de classes e de estratificação, 

desportos, guerras e crises econômicas. (ELIAS; DUNNING, 1985, p. 
26). 

 

 

  É nas configurações que observamos as diferentes tramas de distinção social, os 

graus de controle e impulsos, cuja dinâmica está relacionada ao modo como se avançam 

as relações de interdependência dos indivíduos. Como diz Elias (1994, p. 45): “A 
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história é sempre história de uma sociedade, mas, sem a menor dúvida, de uma sociedade 

de indivíduos”. 

  Para Elias (1969, p. 15), “as pessoas constituem teias de interdependência ou 

configuração de muitos tipos, tais como famílias, escolas, cidades, estratos sociais ou 

estados”. 

 Num aparelho social quanto mais aumenta as divisões das funções dos 

indivíduos, mais estreito é seu elo, pois estão diretamente interligados uns aos outros. 

   A cidade é um exemplo onde ocorrem as interligações entre os indivíduos, ela é 

um órgão social de bastante expressividade em nossa sociedade, ou seja, a cidade é uma 

matriz com grande abrangência. As influências da cidade sobre os indivíduos são muitas 

e complexas, nessa direção, Elias afirma:  

 

Suas consequências e influências não podem ser evitadas nem mesmo 

pelos habitantes dos campos nas periferias, apesar de toda a resistência. 

O tipo humano determinante, exemplar mais influente de nossa 
sociedade vem da cidade, ou pelo menos é marcado pela matriz urbana. 

(ELIAS, 2001, p. 62).  

 

 

 Ao longo dos tempos com o desenvolvimento das sociedades houve modificações 

nos padrões sociais de autodomínio que estão interligados ao processo de civilização. 

 No entanto, esse processo de civilização em alguns momentos pode avançar e em 

outros pode retroceder. 

 

[...] no desenvolvimento social da espécie humana, não existe ponto 

zero da civilização, nenhum momento do qual se possa dizer que foi 
aqui que a barbárie chegou em absoluto ao fim, ou foi aqui, entre os 

humanos que a vida civilizada começou. Dito de outra maneira, o 

processo de civilização é um processo social sem início absoluto. 

(ELIAS; DUNNING, 1985, p. 75). 
 

 

 Os seres humanos tanto como indivíduo ou sociedades introduzem na vida uns 

dos outros, perigos e temores que em muitos casos são considerados como 

incontroláveis. 

 José Luís Simões observa que: 

 

[...] o conceito de violência não é estático, mas ao contrário, é dinâmico 

e se altera com o curso do processo civilizador. A violência modifica-
se enquanto instrumento de disputa social, assim como as estruturas 
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sociais e psicológicas de qualquer sociedade modificam-se 

paulatinamente, transformando-se com o tempo. (2005, p. 102). 

 

  

O processo de civilização para Elias é evidenciado através do controle da 

violência, autocontrole dos impulsos e emoções. Ele também é evidenciado a partir dos 

avanços tecnológicos e burocráticos das sociedades. 

O processo civilizacional é constante e interminável. Assim, percebemos a busca 

do homem em controlar seus impulsos e atos violentos. Fica evidente que esse processo 

não é uniforme e, portanto, no mesmo tempo que o homem se civiliza, ele também pode 

retroceder. Esse é um dos movimentos que pode ocorrer durante o “processo 

civilizador”. 

Sobre o processo de civilidade individual a que todos os jovens passam é 

observado como um resultado de um processo social operante, onde durante muitos 

séculos, os indivíduos foram automaticamente submetidos às regras da “boa conduta” 

desde a mais tenra infância. Essas ações, impulsos emocionais e racionais dos indivíduos 

se integram de maneira amistosa, mas também de forma hostil. 

 As crianças e os adolescentes nesse percurso de “civilidade” são disciplinados 

para se tornarem adultos. Essa transição da infância para a fase adulta requer também um 

processo de desenvolvimento estrutural psicológico.  

 Stephen Mennell (1998), em seus estudos sobre esse processo de “crescimento” 

que as crianças ocidentais passam individualmente realizou algumas observações e, 

verificou que é a partir da primeira infância que se inicia o processo civilizador.  

O comportamento da criança passa por uma modelagem realizada pelos adultos, 

porém, esse desenvolvimento comportamental, não tem uma padronização, podendo 

ocorrer com maior ou menor sucesso para cada indivíduo. 

Portanto, Mennell (1998, p. 50) afirma: “a psicogênese da personalidade de um adulto 

em nossa sociedade „civilizada‟ não pode ser entendida a parte da sociogênese de nossa 

„civilização‟”. 

Nessa perspectiva, Elias afirma que somente através do diálogo instintivo a 

criança desenvolve seu complexo autocontrole psíquico mediante o qual os seres 

humanos diferem de todas as outras criaturas.  

O processo de civilização na teoria elisiana é o reflexo direto das mudanças nas 

cadeias de interdependência humana, que tiveram origem nas próprias teias de 

interdependência social.  
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O processo “evolutivo” o qual o indivíduo passa é uma mudança que tem origem 

em diferentes fatores e acontecimentos encadeados, ordenados, estruturados, porém, não 

planificados, nessa perspectiva, não são intencionais.  

 Viver em sociedade faz com que os seres humanos busquem controlar suas 

emoções, impor restrições às manifestações das suas energias, polir seus 

comportamentos, no entanto, aqueles que não conseguem são considerados seres 

perigosos, tanto para si próprios, como para os demais integrantes do seu círculo de 

convivências.  

 São as formas de pensamento e conhecimento que essas pessoas têm sobre si e, 

os outros que facilitam a reprodução dos perigos e temores. Para Elias, esses são ora 

causa e ora consequência dessa situação. 

 Assim como na mitologia o campo dos medos, das artes, dos comportamentos, da 

polidez, da educação, podem servir como armas de defesa ou ataque dependendo das 

circunstâncias. Esses campos podem proporcionar a alguns membros da sociedade 

sensações de poder. No entanto, a maioria desses indivíduos exerce pouco controle sobre 

as situações reais da sociedade. 

As emoções, como nojo, pudor e vergonha, estão imbricadas ao processo 

civilizador, conduzindo-nos ao controle da violência e a diminuição do desejo de 

agressão.  Os padrões de condutas sociais previamente estabelecidos e incorporados no 

cotidiano dos indivíduos são denominados na teoria elisiana como “segunda natureza”.  

 As distintas sociedades se estabelecem com o passar dos tempos repassando para 

os indivíduos de cada geração, os parâmetros culturais referentes às posições projetadas 

para cada um deles dentro da configuração social.   

  As tensões sociais que ocorrem entre os diferentes grupos geram transformações 

estruturais nos seres humanos. Essas tensões são provocadas por inúmeros fatores e 

também podem ser provenientes de forças elementares como a fome que, são chamados 

de impulsos emocionais no curto prazo. 

  Existem também os impulsos no longo prazo. Esses são expressos através dos 

desejos de propriedade, de poder, de posição social, entre outros. Nesse sentido, são 

evidenciadas as disputas por espaços entre os indivíduos de um mesmo grupo social, ou 

não.  
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 Ainda sobre o fenômeno da violência podemos observar que: 

 

Para além de ser um instrumento a serviço do poder ou mesmo 

expressão da fraqueza dos grupos anômicos diante configurações 
sociais que lhes estigmatizam, a violência é um recurso sempre a 

disposição do animal humano, recurso localizado no limiar da razão, 

apesar de sua característica de promover solução de maneira mais 
imediata e do nível de reação instintiva donde se origina. (SIMÕES, 

2005, p. 103).   

 

 

  Elias também constrói algumas observações sobre os instrumentos de violência 

utilizados por alguns indivíduos diante de circunstâncias especificas: 

 

Em certos estágios, os instrumentos de violência à disposição de alguns 

podem permitir-lhes negar aos outros aquilo de que estes precisam para 
garantir e efetivar sua existência social, ou mesmo ameaçá-los, 

subjugá-los e explorá-los constantemente, ou então as metas de alguns 

podem realmente exigir que se destrua a existência social e física de 
outros. (ELIAS, 1994, p. 44).  

 

   São essas tensões, que dão movimento às estruturas da sociedade evitando a mera 

reprodução de uma geração para outra. Esse movimento de transformação não se 

desenvolve no interior de cada individuo isoladamente, mas, na estrutura coletiva. 

 Para Alba Zaluar a ideia de que o homem tem a sua natureza boa e sociável é 

uma ficção intelectual.  A autora destaca que: 

 

Durante toda a história da humanidade, instituições foram inventadas 

para controlar a destrutividade, a violência e os conflitos. Diz-se que os 

homens são os únicos que matam seus semelhantes por prazer ou 
orgulho. Mas, os homens são também os únicos animais que 

domesticam a si mesmos e inventam meios de criar a paz entre si. 

(ZALUAR, 2004, p. 18). 
 

 

A violência não é exclusiva da nossa sociedade e, consequentemente não é um 

problema apenas da contemporaneidade, dessa forma, podemos entender que:  

 

Em todas as sociedades, em todas as épocas ocorreram ações que se 

podem caracterizar como violentas, já que apelam para o uso da força 

bruta, seja através de que instrumento for, ao invés de apelar para o 

consentimento. O que varia são as suas formas de manifestação e as 
regras sociais que as controlam. Nas sociedades em que a violência 

privada é essencial ao funcionamento da vida diária, essas regras são 

conscientes. (HOBSBAWN, 1982 apud ZALUAR, 2000, p. 165). 
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Para Elias (1985, p.74), “a incapacidade de controlar os impulsos é, pelo menos, 

tão dolorosa e tão escusada como a necessidade de os controlar demasiado”. Entretanto, 

o autodomínio é para o ser humano uma condição comum, onde sem ele as pessoas 

deixariam de ser consideradas humanas e as sociedades não se integrariam.  

O homem na busca por civilizar-se procura controlar seus impulsos violentos em 

função do incessante interesse em determinados momentos de pacificar as relações 

humanas.  

Portanto, as observações feitas a partir das funções corporais e o controle de 

pulsões e emoções segundo Elias, nos ajudam a entender a pacificação dos costumes em 

determinados períodos da história do ocidente. 

Existe uma preocupação das diferentes sociedades em criarem mecanismos de 

controle da violência, procurando sofisticar as relações entre os indivíduos, para tanto, 

utilizam a educação como estratégia para o refinamento dos comportamentos humanos, 

transmitindo valores, conhecimentos e auxiliando na formação cultural dos indivíduos. 

Elias (1993) lembra-nos que as pequenas violências ou as pequenas agressões do 

cotidiano que são repetidas sem parar como: a falta de polidez, a transgressão dos 

códigos das boas maneiras ou da ordem estabelecida de incivilidades. Essas pequenas 

agressões têm distinção das condutas criminosas ou delinquentes. 

  Porém, observamos que a continuidade dessas pequenas transgressões e a 

incorporação de outras atitudes violentas podem ser elementos facilitadores de condutas 

criminosas. 

O processo civilizatório se desenvolve no entrelaçamento das tensões, entre os 

fenômenos da pacificação e da violência. Dessa forma, a civilização não se opõe a 

violência. Glória Diógenes ao analisar o imaginário da violência na cultura ocidental 

observa que: 

Quando se fala que a violência é destrutiva, o que nunca fica expresso 

é a ideia embutida nessa visão de que ela é sempre exterior, tanto no 

que tange às pulsões dos indivíduos que a praticam como também, no 
que se refere à dinâmica própria dos acontecimentos. A crença 

recorrente é que a violência é um fato imprescindível, que ataca de 

surpresa e muda a (pretensamente estável) rota dos acontecimentos. 
(DIÓGENES, 2008, p. 77).  

 

 

 A autora realiza uma reflexão acerca da problemática da violência, buscando 

entendê-la como um fenômeno que não se processa nos atos isolados e que não deve ser 

tratada como algo de caráter dual, onde temos “do lado de cá” as vítimas e “do lado de 
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lá” os que se encontram às margens das sociedades, ou seja, os protagonistas da 

violência.    

Para Loïc D. Wacquant (1994), o fenômeno da violência surge no fim deste 

último século de forma mais aparente por todo o corpo social, transformando o real em 

irreal, fazendo com que percebamos de forma mais aguçada o lado de lá, o antagônico. 

Com isso observamos que as atitudes violentas se deslocam com maior facilidade, 

dificultando a espacialização da violência nas chamadas cidades modernas. 

 A violência que ocorria no seio da classe menos favorecidas, “violência vinda de 

baixo” anteriormente ficava mascarada pelo distanciamento dos espaços territoriais. Na 

atualidade, esse movimento vem assumindo outras faces, onde ricos e pobres dividem os 

mesmos espaços violentos.  

Ao refletirmos sobre a problemática da violência, logo pensamos em suas 

origens, nas constituições familiares, nas relações sociais das comunidades, nas 

intervenções do Estado para a manutenção da ordem pública, na violência invisível 

sofrida por moradores das comunidades de baixa renda, entre outras. 

No entanto, precisamos direcionar nossos olhares para o fenômeno da violência, 

buscando nos afastar das ideias generalizantes e preconceituosas que estigmatizam o 

outro e, nesse caso, o jovem das classes menos favorecidas. Inúmeras pesquisas latino-

americanas acerca da violência dentro dos sistemas educativos e fora deles, trazem 

discussões hegemônicas que criminalizam os jovens. A pesquisadora argentina Karina 

Kaplan em suas pesquisas acerca da violência realiza a seguinte discussão: 

 

 […] el supuesto de que hay una tendencia a la violencia y al crimen 
que es fundamentalmente genética (homologándose ambos 

fenómenos). Asimismo, los medios masivos de comunicación crean y 

recrean una forma de sensibilidad específica frente a la problemática de 

la violencia homologándola, también en este caso, con el delito y 
haciéndole blanco de la responsabilidad a los jóvenes. El miedo a los 

jóvenes es uno de los efectos simbólicos de esta adjetivación como 

sujetos peligrosos […]. (KAPLAN, 2010, p. 1-2).
6
 

 

                                                
6 No pressuposto de que há uma tendência à violência e criminalidade que é fundamentalmente genético 

(aprovado ambos os fenômenos). Além disso, os meios de comunicação de massa criam e recriam uma 

forma de sensibilidade específica frente ao problema da violência homologando-a, também neste caso, 

reposabiliza os jovens pela criminalidade.  O medo dos jovens é um dos efeitos simbólicos desta 

adjetivação como sujeitos perigosos. (Tradução nossa).  
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O século XXI é o campo das possibilidades, porém, ainda emaranhado com as 

preocupações de um “futuro emblemático”, onde vivenciamos uma frágil fronteira entre 

a incivilidade promotora da violência e o processo de civilização dos indivíduos. 

Sobre o processo de “civilização” e de “descivilização” dos indivíduos Elias 

afirma que: 

[...] é “a natureza do “mal-estar” que nos causa “incivilização” ou, em 
termos mais e menos valorativos, o mal-estar ante uma diferente 

estrutura de emoções, o diferente padrão de repugnância ainda hoje 

encontrado em numerosas sociedades que chamamos de “não- 
civilizadas”. (ELIAS, 1994, p. 72). 

 

 

 Este fato torna-se evidente com o alargamento das preocupações no que se refere 

ao fenômeno da violência e da educação dos sujeitos. Nas pesquisas realizadas nas 

escolas argentinas por Kaplan, foi observado que: 

 

[…] los estudiantes de escuelas de sectores sociales más favorecidos se 

consideran a sí mismos como superiores y asignan una imagen de 

peligrosidad a los jóvenes de las escuelas populares. Por su parte, los 
estudiantes más desfavorecidos perciben que “los otros”, los de 

sectores más aventajados, los miran con indiferencia o desprecio y no 

les interesa conocer sobre las necesidades que ellos tienen debido a su 
condición social vinculada a la pobreza. La desigualdad y la violencia 

se correlacionan en los testimonios de los estudiantes. (KAPLAN,  

2010, p. 5).
7
 

 

Os problemas da exclusão social, do deslocamento do poder, das incertezas e dos 

medos produzem os diferentes estigmas que permeiam as comunidades periféricas das 

grandes cidades. Eles aguçam o olhar dos mais variados pesquisadores. Diógenes (2008), 

em sua pesquisa sobre gangues construiu alguns questionamentos que igualmente nos 

fizeram refletir sobre a problemática da violência e da juventude. 

 

Não seria a violência juvenil a expressão do mais profundo brado de 

desamparo dos excluídos? Não seria a violência juvenil o “lugar por 

excelência” da incerteza e do acaso? Quais seriam os personagens 
centrais desse enredo que se constrói no campo da incerteza e do 

acaso? Quais são os atores que parecem incorporar e “vitimizar” a 

febre do olhar cujo panorama é o corpo cujo diâmetro é a experiência 

                                                
7 Os estudante de escolas de setores sociais mais favorecidos se consideram a si mesmos como superiores e 

atribuem uma imagem de periculosidade aos jovens das escolas populares. Por sua parte, os estudantes 

mais desfavorecidos percebem que “os outros”, dos setores mais avantajados, os vêem com indiferença ou 

desprezo e não lhes interessa conhecer sobre as necessidades que eles tem devido a sua condição social 

vinculada a pobreza. A desigualdade e a violência se correlacionam nos testemunhos dos estudantes. 

(Tradução nossa). 
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cotidiana e, por isso mesmo, banalizada da violência? São eles os 

jovens proscritos das cidades. (DIÓGENES, 2008, p. 91-92). 

 

 

Foram a partir dos dilemas sobre juventude, poder, estigmas e tensões sócias que 

direcionamos o nosso olhar para as teorias apresentadas por Elias. Mesmo suas obras 

estando situadas em tempo e espaço diferentes, encontramos em suas pesquisas 

aproximações e distanciamentos que a nosso ver contribuem para entendermos as 

diferentes configurações sociais brasileiras, em específico a investigação sobre os 

estudantes moradores da favela do Coque. 

Na obra Os Estabelecidos e os Outsiders, encontramos discussões sobre uma 

pequena comunidade periférica da Inglaterra, denominada ficticiamente Winston Parva, 

voltada para atividades industriais, essa pesquisa foi realizada por Norbert Elias e John 

Scotson no final dos anos 50. Eles percorreram o caminho da investigação empírica, com 

procedimentos etnográficos, enfrentando suas limitações na busca de responder às 

questões acerca das diferenças de status e poder desse microcosmo. 

Para Elias e Scotson (2000) a figuração estabelishedrs-outsiders, pode ser 

utilizada como um “paradigma empírico”, aplicando-o em outras configurações mais 

complexas para melhor compreender as características estruturais que elas têm em 

comum e as razões porque em condições diferentes, elas funcionam e se desenvolvem 

segundo diferentes linhas. 

 Na configuração acima citada existiam dois grupos, os estabelecidos, “antigos 

moradores” e os outsiders, “novos moradores”. Esses grupos não se diferenciavam em 

termos de classe social, etnia e nacionalidade, muitos moradores, trabalhavam nas 

mesmas fábricas, ocupavam cargos semelhantes com níveis salariais bem próximos. 

 Porém, o que diferenciava os recém-chegados dos estabelecidos eram os seus 

costumes, tradição e padrões de conduta. A esfera do poder estava associada neste caso, 

ao tempo de residência e ao maior ou menor grau de coesão e organização dos grupos 

inter-relacionados.  

Elias de maneira particular nos faz refletir sobre as relações de poder. Seus 

direcionamentos e contribuições são pontuais para realizarmos uma apurada leitura sobre 

o desenvolvimento das diferentes comunidades, em nosso caso em particular, a favela do 

Coque.  

O conceito de poder para Elias abandona o formato de substância estática para se 

transformar numa relação entre duas ou mais pessoas, portanto se apresenta como 
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atributo das relações sociais que se mantêm instável perante as forças que ocorrem no 

interior dessas figurações. 

É evidenciado que os moradores antigos de Winston Parva, os “aldeões” 

construíam barreiras contra os intrusos, recém-chegados, excluindo-os dos postos de 

poder social, associações, política local ou qualquer organização de influência 

preponderante. Os estabelecidos criaram uma arma ideológica que enfatizava e 

justificava sua superioridade em detrimento dos outsiders.  

Suas atitudes excludentes eram, essencialmente, com respeito aos papéis 

exercidos fora do exercício profissional, mostravam-se evidentes nas atividades de lazer 

e na esfera familiar.   

O grupo dos established, termo utilizado pelos ingleses para designar aqueles que 

em determinadas sociedades são detentores do bom gosto e conhecimento em diferentes 

campos, das artes, das ciências e das boas maneiras cortesãs, dispõe sobre a comunidade 

estudada com uma grande margem de poder. Nesse sentido, oprimem os outsiders de 

maneira acentuada, referindo-se aos recém-chegados como desordeiros, sujos e, por isso, 

temiam a contaminação.  

Esse “mito” de minoria dos melhores e dos piores era construída e mantida 

através da fofoca elogiosa e depreciativa, servindo de controle social. 

O fato dos recém-chegados não agirem de acordo com os dogmas, preceitos e 

hábitos dos moradores antigos, gerava “motivos” para que os estabelecidos 

desdenhassem deles e igualmente os excluíssem do seu círculo social.  

Dentro dessa construção imagética o campo social é elaborado da seguinte 

maneira: 

[...] a imagem que os estabelecidos, os poderosos setores dirigentes de 

uma sociedade têm de si e transmitem aos outros tende a se pautar na 
“minoria dos melhores”, ou seja, tende para a idealização. A imagem 

dos outsiders, dos grupos relativamente pouco poderosos em 

comparação com os setores estabelecidos, tende a se modelar na 

“minoria dos piores”. (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 56). 

 

 

Para Elias, a integração social estreita, como a ocorrida na “aldeia”, está 

frequentemente ligada a formas específicas de opressão podendo estar associada a 

diferentes opressões. 

Sobre a delinquência juvenil, Elias faz algumas considerações em relação ao 

contexto familiar e as referências dos pais que servem de exemplos para os filhos. Ele 

observa que se os pais não conseguem administrar suas relações domésticas, 
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estabelecendo limites para os filhos, talvez esse fato, seja causado pela ausência de 

exemplos individuais quando os mesmos eram pequenos. Ou seja, a desordem familiar 

pode derivar de um passado desestruturado dos próprios pais. 

 Portanto, existe a possibilidade de que as conturbações ocorridas ao longo do 

tempo nas estruturas familiares tenham desorganizado toda a vida familiar das pessoas 

desde a infância. Essas perturbações podem ser derivadas dos conflitos sociais, doenças, 

desemprego, guerras entre outros. 

Sobre essa problemática, Elias e Scotson (2000, p. 163) afirmam: “No passado, a 

pobreza e a instabilidade no emprego, como situações de vida permanentes, figuravam 

entre os principais fatores de instabilidade e desorganização familiar nas classes 

trabalhadoras dos centros urbanos”.  

Nas comunidades de baixa renda do Brasil é comum encontrarmos famílias com 

problemas estruturais. Onde alguns pais são referências negativas para seus filhos.  

Uma pesquisa promovida pelo Observatório de Favelas no município do Rio de 

Janeiro,
8
aponta alguns números sobre o problema estrutural das famílias pobres que 

residem em comunidades de favela da referida cidade.  

A realidade das famílias pobres brasileiras é muito próxima, muitas das 

configurações familiares em que estão inseridos jovens moradores das favelas se 

caracterizam por frequentes “reconfigurações”. 

 Segundo a pesquisa, Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do 

tráfico de drogas no varejo do Rio de Janeiro, 2004-2006
9
, “a maioria dos jovens 

pesquisados tem famílias numerosas, compostas, em vários casos, por filhos de pais 

diferentes. Somente 5,2% declararam serem filhos únicos, enquanto 47,4% afirmaram ter 

mais de três irmãos”. 

  E, ainda podemos verificar na mesma pesquisa que: 

 

São comuns os relatos de separações e de pais que possuem filhos com 
diferentes mulheres, sem que necessariamente os assumam ou 

ofereçam uma assistência adequada. Apenas 39,1% dos entrevistados 

afirmaram que o pai assumiu alguma responsabilidade na sua criação. 
37,4% indicaram a mãe como única responsável por sua criação, 

enquanto 2,6% tiveram o pai cumprindo tal papel. (SILVA, 2006, p. 

11). 

                                                
8
Pesquisa, Caminhada de crianças, adolescentes e jovens na rede do tráfico de drogas no varejo do Rio de 

Janeiro, 2004-2006” desenvolvida entre abril de 2004 e maio de 2006. Este programa é coordenado pelo 

Observatório de Favelas do Rio de Janeiro e apoiado por importantes organismos internacionais. 
9 Essa pesquisa foi encontrada no site do Observatório de Favelas: www.observatoriodefavelas.org.br no 

dia 20.08.09  
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É nesse emaranhado social que se reproduzem às famílias-problemas, segundo 

Elias (2000), alguns problemas familiares são repassados pelas gerações. 

 Muitos “pais-problemas” eram filhos de outros “pais-problemas”. Nessa direção, 

podemos entender que as relações humanas possuem significativa relevância sobre a 

formação dos indivíduos. 

As temáticas da educação e das tensões sociais foram privilegiadas nesse 

capítulo, realizamos o entrelaçamento teórico que nos auxiliou nas discussões e 

desvendamento dos dados encontrados durante a investigação.  

Nos próximos capítulos, retomaremos algumas discussões voltadas para as 

teorias aqui explanadas. Assim como no capitulo seguinte, apresentaremos os dados 

observados a partir dos procedimentos etnográficos. Convidamos o leitor a através das 

instituições, ruas e becos, conhecer parte da configuração social da favela do Coque.    
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                  CAPÍTULO 2 

_______________________ 
O Coque é um lugar bom pra morar, é perto de vários 

lugares, da praia, shopping, hospitais, escolas e várias 

outras coisas. Eu sinto orgulho de dizer que moro no 
Coque, ao contrário da minoria de bandidos e traficantes 

eu faço parte da maioria dos cidadãos de bem. (Fernanda, 

15anos) 

 

Imagem4. Metrô do Recife 2. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2007. 
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O CAMINHO DA ESCOLA PARA CASA: Um percurso, um lugar, uma 

configuração social 

No Coque, a esperança dura mais que a eternidade, paz, 

amor é referência de felicidade. (Davi, 14 anos) 
 

 

Neste capítulo buscamos observar as escolas em que realizamos a pesquisa e seu 

entorno. Em determinado momento, saímos das escolas, onde esses meninos e meninas 

passam parte dos seus dias tendo como finalidade quebrar as barreiras invisíveis que as 

instituições escolares constroem sobre os seus espaços e, nessa perspectiva, seguimos 

dialogando pelas ruas e becos da favela do Coque. 

Construímos uma análise sobre os estigmas que circulam dentro dos territórios de 

favelas; através do procedimento etnográfico diário de campo, registramos as 

caminhadas pelo Coque, observamos as imagens, as pessoas, os olhares, os cheiros e os 

espaços sociais. 

Levamos para o campo da nossa pesquisa, estranhamentos, problemas, 

questionamentos, dúvidas e hipóteses. Contudo, entendemos que as nossas ideias 

preconcebidas passaram inevitavelmente por um processo de mudança e adaptações. Os 

nossos esforços foram direcionados para nos afastarmos das certezas anteriores e das 

generalizações.  

Quando saímos da linha imaginária que circunda a escola e entramos no espaço 

de convívio dos moradores do Coque, pudemos ampliar nosso olhar metodológico e, 

nesse sentido, percebemos os novos desafios da investigação. 

 Inicialmente fomos invadidos pelos medos e curiosidades comuns aos 

pesquisadores etnógrafos em suas primeiras pesquisas. 

Sobre as dificuldades e desenvolvimento das pesquisas etnográficas encontramos 

uma discussão esclarecedora e envolvente na obra, Chefe de Quadrilha por um Dia de 

Sudhir Venkatesh (2008). Nesta obra, observamos os limites da investigação decorrente 

da falta de experiência do pesquisador, assim como, o seu campo de possibilidades e 

descobertas. Portanto, concordamos com a seguinte afirmativa sobre a construção do 

método científico:  

 

O caminhante sabe a direção que quer tomar, conhece os mapas, os 

obstáculos, a direção dos ventos, ouviu falar de certos atalhos que pode 
usar alternativamente, mas é fundamentalmente no caminho que, 

obviamente, faz a sua própria trajetória. (DIÓGENES, 2008, p. 61). 



52 

 

 

 

 Refletimos sobre a importância de estudarmos os homens e desvendar o oculto 

das suas intimidades, observamos o que estava posto, também o que não nos foi 

declarado, as singularidades e o comum.  É, nessa perspectiva, que Zaluar afirma: 

 

Em cada cultura, os valores são ligeiramente distintos; os indivíduos 

aspiram por objetivos diferentes, seguem impulsos diversos, anseiam 

por forma distinta de felicidade. Em cada cultura encontramos 
instituições diversas, nas quais o homem persegue seu ideal de vida, 

costumes distintos, através dos quais satisfaz suas aspirações, códigos 

de lei moralidade diferentes, que recompensam suas virtudes e ou 

punem suas infrações. (ZALUAR, 1975, p. 61). 
 

 

 Seguindo esse caminho, traçamos nosso percurso da escola para o lado de lá, do 

interior para o exterior, o entorno. Das práticas escolares para as vivências da 

comunidade. O lugar da escola foi o nosso ponto de partida, onde nasceram os 

estranhamentos, as dúvidas e a certeza de que só ultrapassando esse espaço, 

conseguiríamos melhor compreender a configuração social estabelecida na favela do 

Coque.   

      

2.1 UM LUGAR NO CAMINHO DA ESCOLA 

 

Imagem5. “Escrevendo”. Sandokan Xavier, Acervo pessoal.  2008.  

Esta fotografia foi realizada na casa de Sandokan, a mão retratada é 

do seu irmão. Sandokan diz: “Ele estava na mesa escrevendo, 

peguei a máquina e pronto! Lá está a foto”. 
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Em busca da “história documental” das escolas, Joaquim Nabuco e Monsenhor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto encontramos nos arquivos mal acondicionados da 

Gerência Regional de Educação do Recife- Sul, documentos que nos relatam parte dessa  

história.  

A escola que hoje tem o nome de Joaquim Nabuco, já foi inicialmente chamada 

nos anos de 1935 de Colégio O Ateneu. A partir de 1943 os documentos já trazem o 

nome de Colégio Joaquim Nabuco
10

. 

Em meio ao emaranhado de pastas empoeiradas e desorganizadas estavam 

inúmeros documentos, decretos, históricos escolares, relatos de inspeções e a 

documentação de autorização do funcionamento da Escola Joaquim Nabuco datada em 

1974.
11

 

O nome da Escola Joaquim Nabuco foi uma homenagem ao diplomata Joaquim 

Nabuco, nascido na cidade do Recife. Em 1848, o mesmo foi eleito deputado, ele era 

considerado um excelente orador, era monarquista convicto e escrevia obras literárias. 

Dentre suas publicações podemos destacar o livro O Abolicionismo.  

 

 

Imagem6. Foto da imagem de 

Joaquim Nabuco exposta na 

secretaria da Escola Joaquim 

Nabuco. Acervo pessoal, 2010.  
 

                                                
10 Essa informação foi encontrada nos arquivos da GRE Recife –Sul, em históricos escolares dos alunos 

desse período. 

11 O decreto de 1974 com nº 3102-74, autorizou o funcionamento da Escola Joaquim Nabuco. A data do 

Diário Oficial do decreto é 12. 03.1974, o nº da inscrição cadastral (E- 050.054). Em 10.11.1986 foi 
emitido um cadastro escolar pelo governo do Estado de Pernambuco, onde a Escola Joaquim Nabuco foi 

cadastrada com escola urbana, dispondo como tipos de ensino: Pré- Escolar, Primeiro Grau, Segundo 

Grau.  
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Das janelas da Escola Joaquim Nabuco, conseguimos visualizar o conjunto 

arquitetônico, antigo e mal preservado dos casarios arrabalde da Rua Imperial.  

É defronte a Escola Joaquim Nabuco que está localizado o Arquivo Público de 

Pernambuco, um prédio formoso, porém, com sinais de abandono e descaso, um lugar 

que guarda tantas histórias, tantos relatos de vidas, aos olhos passantes parece morto, 

morto como também é denominado o arquivo da Escola Joaquim Nabuco que apesar de 

guardar também tantas histórias de vida é denominado “morto”. 

O entorno da Rua Imperial, onde está localizada a Escola Joaquim Nabuco é 

permeado de estabelecimentos que comercializam peças de automóveis, oficinas 

mecânicas, casas abandonadas, postos de combustíveis e um Motel ao lado da escola. 

Por traz da referida escola está localizada a Vila do Motorista. 

 Os estudantes relatam que muitos moradores desta Vila não a consideram parte 

integrante da favela do Coque. Na Vila do Motorista, encontramos um conjunto de casas 

de alvenaria, simples, porém, com um ar bem familiar.  

A Escola Joaquim Nabuco tem quatorze salas de aula, uma sala de multimídia, 

uma biblioteca, três salas divididas para direção, coordenação e secretaria, uma sala para 

os professores, uma cozinha, cinco banheiros, sendo que quatro destes são direcionados 

para os alunos e um para os professores e funcionários da escola. Tem uma pequena 

quadra esportiva e um grande salão de entrada que é utilizado para organizar a 

distribuição e realização das refeições, assim como é um espaço destinado às vivências 

culturais da escola. 

 Na escola Joaquim Nabuco o quantitativo de estudantes matriculados em 2009 

foi 856. O quadro de funcionários no referido ano contava com quarenta e três 

professores, uma diretora, uma vice-diretora, uma secretária, duas bibliotecárias, uma 

assistente administrativa educacional, duas técnicas educacionais, duas merendeiras, três 

auxiliares de serviços educacionais e um auxiliar de serviço geral.  

 No primeiro bimestre de 2010, essa escola passou a fazer parte do Programa de 

Educação Integral em Ensino Médio
12

. No entanto, também continuou funcionando com 

as turmas de Ensino Fundamental. Observamos que este fato em particular, gerou alguns 

descontentamentos na equipe pedagógica anterior, a equipe foi convidada a participar de 

                                                
12 Esse Programa de Educação Integral foi criado pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da 

Secretaria de Educação, com objetivo de reestruturar o ensino médio pernambucano, oferecendo jornada 

ampliada de ensino aos jovens. Em 2010, o Governo do Estado de Pernambuco, ampliou o número de 

escolas atendidas pelo programa, passando a contar com 160 Escolas de Referência em Ensino Médio. Ver 

mais informações no site: http://www.educacao.pe.gov.br. 
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um processo seletivo, para que desta forma fossem selecionados aqueles professores que 

poderiam se integrar ao programa.  

Os estudantes desta escola também tiveram que passar por um processo de 

adaptação, pois em seus imaginários a referida escola se transformou em duas no mesmo 

espaço físico. 

 Algumas diferenças reforçavam essas percepções, são elas: dois tipos de 

fardamentos, um para os estudantes do Programa Integral e outro pra os estudantes do 

denominado “Ensino Regular”, a merenda também era diferenciada, assim como a 

qualidade e quantidade dos materiais escolares, a equipe pedagógica também era distinta. 

 A Escola Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto ou Escola 

Monsenhor Barreto, como é comumente chamada, é fruto do desmembramento da 

Escola Estadual Joaquim Nabuco que ocorreu em 1998.  

O nome da Escola Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto foi uma 

homenagem ao vigário Manuel Leonardo de Barros Barreto. Ele nasceu em Recife no 

ano de 1920. Ingressou no seminário de Olinda em 1932, onde realizou todos os seus 

estudos eclesiásticos. Ordenou-se sacerdote em 1943 na Matriz de São José. Era um 

conceituado pregador. 

                                

 Imagem7. Foto da imagem de 

Monsenhor Manuel L. de B. 

Barreto exposta na secretaria da 

Escola Monsenhor Manuel 

Leonardo de Barros Barreto. 

Acervo pessoal, 2010.  

 

Para chegarmos à Escola Monsenhor Barreto, passamos por um beco, é 

corriqueiro encontrarmos o carro do gás fechando a passagem. 

 Neste “beco de passagem” sempre encontramos algumas senhoras conversando 

em frente às casas, casas pequenas e coloridas, crianças correndo com pés descalços, 
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bicicletas passando, casais de namorados aos beijos, motociclistas, muitas noites 

deparamo-nos com um senhor vendedor de bananas, puxando sua carroça. A aparência 

deste homem é sempre de cansaço e desânimo. Comumente encontramos homens e 

mulheres voltando para suas casas após o dia de labor. 

 Existe movimento e vida neste beco que nos leva aos encontros e caminhos da 

Escola Monsenhor Barreto. 

São muitos os becos na favela do Coque. E muitas são as vidas passantes, vidas 

que se entrelaçam nos becos e nas ruas desse lugar.   

A Escola Monsenhor Barreto durante o período da realização da pesquisa 

encontrava-se em reforma, contudo, algumas informações sobre a estrutura física da 

mesma, não foram alteradas. A escola possuía doze salas de aula, uma biblioteca, uma 

grande sala dividida para direção e secretaria, uma sala para os professores, uma cozinha, 

um salão para a realização das refeições, seis banheiros, sendo dois destinados aos 

professores e funcionários, uma quadra esportiva. 

O quantitativo de estudantes matriculados em 2009 foi 824, o quadro de 

funcionários contava com trinta e cinco professores, um diretor, uma vice-diretora, uma 

secretária, duas técnicas educacionais, duas merendeiras, uma auxiliar de serviços gerais 

que desempenhava a função de assistente administrativa educacional e seis auxiliares de 

serviços gerais. 

A escolha por desenvolver essa pesquisa em duas escolas, construiu-se a partir do 

momento em que começamos a investigar a história da Escola Estadual Monsenhor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto, ouvindo os relatos dos estudantes percebemos que 

as duas escolas têm um forte entrelaçamento. Muitos alunos estudaram nas duas escolas 

que anteriormente era uma só.  
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2.2 UM OLHAR SOB A FAVELA: TERRITÓRIO DE ESTIGMAS E EXCLUSÃO 

  

Imagem8. “Pelo cano”. Sandokan Xavier, Acervo pessoal.  2007. 

O que podemos ver através do cano e da imaginação de um jovem? 

“Muitos são os olhares, múltiplas são as formas que podemos 

enxergar através dos movimentos que ocorrem no dia a dia da favela 

do Coque”. 

 

 As ausências e a homogeneização são as grandes marcas das representações e do 

imaginário sobre os territórios de favela. Entretanto, é necessário analisarmos esses 

espaços sociais atentando para suas diferenças e particularidades que se sobressaem nas 

configurações de favelas. 

 A história das cidades e o fenômeno da favelização estão interligados, as favelas 

atualmente fazem parte da cartografia das grandes cidades brasileiras elas estão inseridas 

como participes de suas redes, tanto na ordem material, simbólica e cultural.  

 Na busca de entendermos as figurações das áreas de favela observamos a 

seguinte afirmativa:  

 

O Observatório de Favelas sustenta a busca de novos olhares sobre 
esses espaços, bem como a necessidade de superação dos estereótipos 

construídos em torno das favelas e ainda da idéia de favela 

contrapondo-se à idéia de cidade. Assim, procura-se desenvolver uma 

percepção da favela como lugar da diversidade, da alegria e da dor, da 
criação de sentidos, valores, saberes e práticas. (FERNANDES; 

FERRAZ; SENNA, 2009, p. 28). 

 

 São inúmeras as terminologias utilizadas para denominar esses territórios nas 

diferentes regiões do país, são algumas delas: palafitas, mocambos, malocas, 



58 

 

 

 

aglomerados subnormal, (termos utilizados pelo IBGE), entre outros. No entanto, a 

denominação favela que por muitas vezes é observada e utilizada na ordem pejorativa 

também sofreu um processo identitário por uma parte de seus moradores. 

Nesse mesmo espaço de exclusões, estigmas e precariedades socioeconômicas 

encontramos moradores de favelas resilientes, dispostos a buscarem soluções para 

melhorar suas condições de vida dentro dessa configuração social. 

Algumas favelas movimentam o mercado imobiliário, principalmente aquelas que 

têm suas localizações próximas aos centros. Os pequenos comércios, a prestação de 

serviços e as produções artísticas são atividades que sustentam a base econômica da 

maioria dos moradores das favelas brasileiras, como afirma o pesquisador Márcio Piñon 

de Oliveira (2007)
13

: 

A favela, como parte da cidade, está no mundo das mercadorias, do 

mercado imobiliário (e da renda que ele pode oferecer), da produção 
cultural e de serviços. Muitas delas já se urbanizaram ou estão em 

processo de urbanização e regularização por iniciativa do poder 

público, com projetos/programas de urbanização, ou por iniciativa dos 

próprios moradores que, apesar das condições adversas em que vivem, 
estão sempre procurando melhorar/ampliar suas residências e suas 

condições de habitação. A favela é um espaço em permanente mutação 

e desenvolvimento como toda a cidade e a metrópole. (OLIVEIRA, 
2007, p. 34). 

 

 

Os moradores de favela, em sua totalidade, convivem com essas adversidades 

proporcionadas pelos problemas de estrutura dos territórios onde residem, porém, eles 

sofrem ainda mais com os “estigmas da pobreza”. Alguns estudos sobre segurança 

pública no Brasil trazem essa discussão polêmica da associação da pobreza à violência. 

O determinismo sociológico que aponta a condição da pobreza como meio ideal 

para as práticas violentas, não considera as vontades dos sujeitos em relação as suas 

ações. Os rótulos construídos por essa visão preconceituosa assumem condições 

perversas, transformando os moradores de favelas em propensos criminosos. 

                                                

13 Ver o texto de OLIVEIRA, Márcio PIÑON de. A favela e a utopia do direito à cidade no Rio de 

Janeiro.  Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.   Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1 de agosto de 2007, vol. XI, núm. 245 p.34. <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-24534.htm> 

[ISSN: 1138-9788]  
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O jovem Ridivaldo Procópio
14

 realiza a seguinte reflexão sobre os estigmas e a 

criminalização que sofrem os moradores das favelas: 

 

 “O criminoso, o traficante, o bandido, o alma sebosa” – são rótulos 

nos quais se marca e diminui os sujeitos. Qual é o sentimento 

recorrente quando se escuta a palavra delinqüente, marginal, assassino, 
ladrão, etc.? Não é uma repugnância misturada como um alívio de não 

o ser? É importante refletir sobre as conseqüências de tais rotulações. 

Criminalizam-se as pessoas nem sempre em si mesmas, de maneira 
explícita, mas associando-as ao que é censurável – o assassinato e a 

droga, por exemplo –, apresentando isso como se fosse algo inerente a 

elas (“coisa de quem mora na favela”). (FERNANDES; FERRAZ; 
SENNA, 2009, p. 95). 

 

 

Com relação a essa discussão Zaluar (1994) relata que anteriormente existia um 

determinismo voltado para as questões religiosas, na atualidade esta concepção dá lugar 

ao determinismo sociológico que considera a pobreza o meio social ideal para o 

aparecimento do criminoso. Os valores espirituais atribuídos aos “pobres bem 

aventurados” perdem seus papéis no mundo moderno.  

 

[...] a pobreza perdeu o seu sinal positivo mais forte e adquiriu, mais 

claramente, o sentido negativo de falta, estendida também ao plano 
moral, fazendo desaparecer as fronteiras entre o “pobre honesto” e o 

“marginal”. (ZALUAR, 1994, p. 181).  

 

 

O Observatório de Favelas
15

 considera que a favela é um território constituinte da 

cidade caracterizada em parte ou em sua totalidade pelas seguintes referências:  

insuficiência histórica de investimentos do Estado e do mercado formal, principalmente 

o imobiliário, financeiro e de serviços; forte estigmatização socioespacial, especialmente 

inferida por moradores de outras áreas da cidade; níveis elevados de subemprego e 

informalidade nas relações de trabalho; edificações predominantemente caracterizadas 

pela autoconstrução, que não se orientam pelos parâmetros definidos pelo Estado; 

apropriação social do território com uso predominante para fins de moradia; alta 

                                                
14

 Procópio foi um dos fundadores do Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis, que atua na favela do 

Coque. Participa também do coletivo Desclassificados, que publica fanzines divulgando reflexões a partir 
da ótica de moradores das periferias recifenses.  

15 O Observatório de Favelas é uma organização social de pesquisa, consultoria e ação pública dedicada à produção do 

conhecimento e de proposições políticas sobre as favelas e fenômenos urbanos. Foi criado em 2001, e desde 2003 é 
uma organização da sociedade civil de interesse público (oscip). O Observatório tem sede na Maré, no Rio de Janeiro, 
mas sua atuação é nacional.  
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densidade de habitações no território; taxa de densidade demográfica acima da média do 

conjunto da cidade; alta concentração de negros  e descendentes de indígenas, de acordo 

com a região brasileira; grau de vitimização das pessoas, sobretudo, a letal acima da 

média da cidade, entre outros
16

. 

Dialogando com as ideias do Observatório de favelas, entendemos que o Coque 

em sua totalidade se enquadra dentro da maioria das características acima mencionadas. 

Os estigmas criados sobre as comunidades pobres das grandes cidades são 

extensos e complexos. Tanto existe preconceito de fora da configuração social das 

favelas, quanto do interior. O preconceito social é estendido aos grupos de moradores 

das favelas e, nesse contexto, são identificados dois ou mais grupos deste espaço social 

que estão interligados, mas que estigmatizam uns aos outros. 

O estigma para Bourdieu pode se desenvolver da seguinte maneira: 

 

O estigma produz a revolta contra o estigma, que começa pela 
reivindicação pública do estigma, constituído assim em emblema – 

segundo o paradigma << black is beautiful>>  - e que termina na 

institucionalização do grupo produzido (mais ou menos totalmente) 
pelos efeitos econômicos e sociais da estigmatização. (BOURDIEU, 

2009, p. 125). 

  
 

Acerca dos estigmas construídos sobre os moradores da favela do Coque o 

pesquisador Freitas (2005) realiza a seguinte afirmação: 

 

Apesar de estar praticamente localizado no centro do Recife, o Coque 

não está 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 

para essa situação deve-se justamente à fama de ser uma comunidade 
violenta. Representada dessa forma, os moradores encontram-se 

enredados em um ciclo vicioso. Ninguém colabora porque a região é 

violenta, e a comunidade é violenta porque ninguém contribui com o 

desenvolvimento da localidade. (FREITAS, 2005, p. 258). 

 

 Grande parte dos moradores, apesar de conviverem com as ausências das 

políticas públicas voltadas para o enfrentamento dos problemas socioeconômicos das 

áreas de favela, mantêm-se afastados das ações criminosas.  

                                                
16 Estas informações foram extraídas dos Cadernos de Textos, “O que é favela, AFINAL?”, produzido para o 
seminário “O que é favela, afina?” realizado pelo Observatório de favelas em parceria com o BNDES.  
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O imaginário de que o Coque é uma das favelas mais violentas da cidade do 

Recife e por sua vez, possui um grande quantitativo de criminosos, também interfere na 

construção do imaginário dos próprios moradores que se sentem discriminados. Os 

estigmas do exterior colaboram na criação dos estigmas do interior.  

 Muitos moradores por não estar envolvidos com a criminalidade, sentem-se 

“superiores” àqueles que por algum motivo, envolveram-se com a delinquência. Nesse 

sentido, em suas concepções, este fato, os tornam “melhores” dentro da mesma 

configuração social. 

Os trabalhadores moradores das favelas se sentem numa posição de superioridade 

em relação aos moradores criminosos, pois não é simplesmente o fato de não terem se 

envolvido com a criminalidade que os tornam supostamente melhores, mas, sobretudo, 

às questões morais e éticas que os trabalhadores entendem como importantes. Assim, 

podemos observar na seguinte afirmação: 

 

Apesar de todas as relativizações e aproximações que os trabalhadores 

fazem entre eles e os bandidos, trabalhar ainda é uma opção 
moralmente superior: “melhor ele ser pedreiro do que está aí, roubando 

da parte dos outros”. Isso tem a ver com a ética de trabalho que é uma 

ética de provedor. (ZALUAR, 2000, p. 159). 
 

 

 Mas, é importante ressaltar que existe uma ambivalência no pensar o bandido 

morador da favela, principalmente quando esse tem vínculos afetivos com quem fala. 

 O criminoso que ora era visto com repugnância pode passar a ser um sujeito 

revoltado com sua condição de oprimido pela sociedade prioritariamente, “quando quem 

fala é parente ou amigo do bandido ou simplesmente alguém que se identifica com ele 

como oprimido, pobre, humilhado e ofendido, a palavra usada é „revolta‟ ”. (Idem, p. 

163). 

 Portanto, o “jovem bandido” é observado como estigmatizado e sua ação 

criminosa fica em segundo plano. Para justificar a chamada “revolta” esses parentes 

realizam observações sobre as condições materiais, as privações e as experiências de 

submissão e humilhação que alguns destes jovens envolvidos com a delinquência 

passaram. Nessa direção, o bandido é visto por alguns moradores da favela como igual. 

Assim observa Zaluar (2000, p. 164) “O bandido é do pedaço. O bandido é pobre. O 

bandido é gente como todos”.  
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Na década de 1980, houve enorme aumento da criminalidade no Coque como 

consequência da atuação na favela de grupos criminosos ligados ao narcotráfico e 

sustentados em parte, pelo crescente consumo de drogas das pessoas de classe média 

moradoras dos bairros circunvizinhos
17

. 

Os jovens envolvidos com as gangues acentuam a rivalidade existente entre as 

áreas da favela do Coque. Eles impõem o medo e transformam o lugar em um território 

de “guerrilha” entre os integrantes das gangues.  

  A delinquência juvenil que se constitui na configuração social das favelas se 

desenvolve também a partir dos grupos de jovens dispostos a se fazerem „visíveis‟ para o 

resto da sociedade. Existe uma conexão entre o consumo de bens simbólicos e a criação 

de gangues. Nesse sentido, desenvolve-se o „aprendizado‟ do tráfico e do roubo como 

atividades que trazem maior retorno financeiro e uma ilusória mudança na condição 

social desses jovens. 

Para Wacquant (1995), a gangue ao mesmo tempo em que atribui uma essência, 

impõe um dever ser e, ainda afirma: 

 

O gueto comporta, desse modo, uma aliança entre estigma, coerção, 

confinamento espacial e encapsulamento institucional, e funciona, 

como dispositivo sócio-organizacional, que usa o espaço para conciliar 
dois objetivos antagônicos: maximizar os lucros materiais extraídos de 

um grupo visto como pervertido e perversor e minimizar qualquer 

contato íntimo com seus membros, a fim de evitar as ameaças de 

corrosão e contágio simbólicos, dos quais são supostos portadores. 
(WACQUANT, 2008, p. 79). 

 
 

O gueto para Wacquant (2008) se mostra de duas maneiras diferentes para a 

categoria dominante, tem como razão de ser o controle e o confinamento e para a 

dominada, se revela como instrumento de integração e proteção, livrando os seus 

membros do contato com os dominadores e estimulando a colaboração e a construção 

comunitária nos limites da esfera limitada de relações por ele criada (idem, p. 82). 

Nesse mote, o autor observa as contribuições de Norbert Elias, analisando o 

gueto como um sistema de forças dinâmicas.  

                                                

17
 Ver a tese de doutoramento de A. FREITAS, A.S. Fundamentos para uma sociologia crítica da 

formação humana - Um estudo sobre as redes associacionistas da sociedade civil, 2005. Neste trabalho 
encontramos muitos dados sobre o Coque, desde sua formação até o início do século XXI. 
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Essa análise, para Wacquant (2008), pode contribuir para o descarte da 

fragmentação analítica, para a incorporação de um modelo de transformação social que 

abarque elementos macroestruturais, microestruturais e para o reconhecimento do “nó 

górdio” da experiência da modernidade formado pelo binômio violência e medo que 

amarra as atividades mais externas do Estado a mais íntima caracterização do indivíduo 

(idem, p. 53-54). 

 

 

2.3 O CAMINHO DA FAVELA DO COQUE 

 

Imagem9. “Aurora nos trilhos”. Sandokan Xavier, Acervo pessoal,  2007. 

“Na volta pra casa percebi que a luz do pôr-do-sol estava fazendo 

um lindo espetáculo sobre os trilhos do trem. O resultado foi esse!” 

                                                                             (Sandokan Xavier) 

 

A favela do Coque está localizada entre os bairros de São José e Joana Bezerra, 

na capital pernambucana, nordeste do Brasil. Essa região teve o início de sua povoação 

por volta do final do século XIX e início do século XX com a figura marcante do 

capanga, homens vindos do interior contratados pelos donos de engenho. Eles tinham 

como função garantir a segurança dos patrões, bem como dos produtos transportados 

pelo porto do Recife. 
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Segundo Gilberto Freyre (1961), os homens conhecidos como capangas 

escolhiam a região próxima ao bairro de São José, pela proximidade do porto do Recife e 

também pelos bares e prostíbulos que estavam localizados nos arrabalde desta região. 

O bairro de São José é um dos mais antigos da cidade do Recife. As primeiras 

ocupações foram realizadas em um território onde historicamente foram desencadeados 

eventos significativos na vida política do país, como os embates das tropas republicanas, 

durante a Confederação do Equador (1824) e a Intentona Comunista (1935). 

A maioria das famílias é oriunda de cidades interioranas do Estado de 

Pernambuco, do Agreste, da Zona da Mata e do sertão. Como é sabido o êxodo rural é 

impulsionado pela esperança de uma melhor qualidade de vida nas cidades e, nesse caso, 

foi também estimulado pela promessa do governo de Figueiredo (1979 - 1984) de que os 

moradores da região receberiam a posse da terra
18

.  

O Coque tem localização “privilegiada”, pois fica a aproximadamente 2,5 km do 

centro da cidade e 3,5 km de Boa Viagem, um dos bairros de maior renda da capital na 

atualidade, onde circula durante todo o ano grande quantidade de turistas por ser uma 

região de praias. 

Foi no bairro de São José que nasceu o clube de alegoria carnavalesca O Galo da 

Madrugada
19

. Em 1995 esse bloco foi considerado o maior bloco carnavalesco do 

planeta, conforme o livro dos recordes, Guiness Book. 

 O Galo da Madrugada, segundo o estudante Gugu de 17 anos
20

, tem relação com 

sua história de vida, pois quando ele era criança tinha uma relação de amor e ódio com o 

Galo, Gugu relata: 

 

[...] minha mãe ia brincar o Galo e eu ficava só, com um vizinho. 

Quando ela chegava, muito depois do galo, ia beber nos bares e eu 
adorava ficar livre pelas ruas do Coque. 

 

 

                                                
18 No dia 20.08.1981, o Jornal Diário de Pernambuco publicou uma matéria intitulada: Favelados cobram 

promessas de Figueiredo, a reportagem traz um informativo das reivindicações dos moradores do Coque 

pela posse da terra ao então governador Marco Maciel.  
19 O Clube de Alegoria Galo da Madrugada foi criado em dezembro de 1977 numa reunião de amigos 

do bairro de São José durante o carnaval. O assunto primordial era a diferença entre os carnavais antigos e 

o atual (daquela época). Segundo Enéas Freire, presidente perpétuo da agremiação a ideia inicial foi de se 

formar um clube de frevo. O clube foi fundado oficialmente em 24 de janeiro de 1978, na Rua Padre 

Floriano, 43, no bairro de São José. Essas informações foram extraídas do site: www.fundaj.gov.br 
20 Gugu no período da pesquisa era estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Monsenhor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto. Seu relato foi extraído de textos construídos durante as aulas de 

história, sobre o carnaval Pernambucano. 
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 O Coque também faz fronteira com a Ilha do Leite, o mais importante pólo 

médico da capital. O fato de suas fronteiras serem as áreas nobres da cidade evidencia as 

desigualdades. Para Freitas, é comum por exemplo, assaltos registrados nas imediações 

da Ilha do Leite e de Boa Viagem serem atribuídos aos moradores do Coque. 

 No Censo 2000, a população estimada é de 12.755 mil habitantes, sendo 6.121 

homens e 6.634 mulheres. Porém, contrariando essa pesquisa os levantamentos diretos 

realizados pela Empresa de Urbanização do Recife (2000), através da Diretoria de 

Integração Urbanística, indicam uma população de aproximadamente 40 mil habitantes. 

 

 2.4 AS RUAS E BECOS DA FAVELA DO COQUE NO DIÁRIO DE CAMPO  

 

 Caminhar pelo Coque, olhar os moradores de perto, ver as casas, os barracos, 

pisar na lama, ver as novas ruas, o asfalto, as novas construções, observar as instituições 

que aparelham a favela, suar a camisa durante os percursos, sentir o cheiro do Coque, 

degustar as comidas oferecidas, entrar nas casas e conversar com moradores. Foram 

esses os motivos que nos levaram a ultrapassar os muros da escola para poder melhor 

compreender as percepções dos estudantes sobre as configurações sociais existentes na 

favela do Coque. 

 Na companhia de alguns estudantes adentramos nas ruas, becos e casas do 

Coque. Buscamos as conexões entre os relatos dos estudantes e as vivências que 

conseguimos captar durante a pesquisa de campo.  

No início, tivemos algumas dificuldades, pois alguns estudantes se recusaram a 

acompanhar-nos. Diziam temer circular pelo Coque, pois algumas áreas são comandadas 

por grupos rivais e, segundo os estudantes, eles podiam ser confundidos com os 

“olheiros”, ou seja, delatores. Outros estudantes mostraram-se envergonhados, eles não 

queriam que fôssemos até suas casas e presenciássemos suas realidades, 

socioeconômicas. 

 Mas, com o passar dos dias e, com os relatos dos estudantes que nos 

acompanharam nas primeiras idas e vindas pela favela do Coque, os demais estudantes 

mostraram-se mais solícitos a nos acompanhar.  

A presença dos estudantes durante nossa “caminhada etnográfica” foi de suma 

importância, pois podemos observar o que os mesmos queriam nos mostrar dentro da 

favela e, consequentemente o que desejavam omitir. 
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Procuramos entender as proximidades e os distanciamentos existentes entre os 

estudantes pesquisados e o espaço social da favela do Coque. 

  

2.4.1 A Rua Azul, a Curva do S e a Favela do Papelão 

 

 Numa tarde ensolarada fomos conhecer a área do Coque conhecida como “Favela 

do Papelão”, acompanhados por Ceça, estudante do1º ano do Ensino Médio da escola 

Joaquim Nabuco. 

 Antes de começarmos nossa caminhada pelas ruas do Coque, a estudante 

explicou que nessa parte do Coque moram muitos catadores de produtos recicláveis e 

que eles realizam o processo de separação do lixo na rua. Assim, existe uma grande 

quantidade de lixo espalhada nessa área da favela do Coque.  

 Quando chegamos à Rua Azul, entendemos a preocupação de Ceça, representada 

em suas explicações sobre o lixo armazenado nesse local. Realmente, a quantidade de 

lixo espalhada ao longo da rua é volumosa e para um desavisado as primeiras impressões 

podem ser no mínimo intrigantes. 

 Nessa rua, observamos um grande quantitativo de pequenos comércios, desde 

depósitos de bebidas, fábricas de picolé, sorvetes e as pequeninas mercearias (barracas) 

instaladas nas casas ao longo de toda a rua. O quantitativo de quitandas próximas uma 

das outras chamou nossa atenção. 

 Perguntamos a Ceça sobre o motivo de tantas mercearias próximas, 

comercializando basicamente os mesmos produtos. A estudante foi enfática: “É a 

maneira do pessoal ganhar dinheiro fácil, aqui tem muitas crianças e gente que gosta de 

beber”. Em muitas dessas mercearias, conhecidas popularmente por barracas, são 

comercializados doces, salgadinhos, bebidas alcoólicas, entre outros produtos.  

 No início da Rua Azul tem um depósito de bebidas, quatro pequenas barracas, 

dois mercadinhos, duas lan-houses, uma escolinha que funciona apenas o pré-escolar, 

um depósito de produtos recicláveis, um bar chamado de “bar da Fernanda”, onde 

funciona um pagode nos fins de semana, um depósito de água mineral, uma casa onde é 

comercializado almoços.  

Ao longo da caminhada logo chegamos numa parte da rua que por causa do seu 

formato curvo, ficou conhecida pelos moradores como “Curva do S”. 

 Na Curva do S encontramos um estabelecimento que vende verduras e frutas, um 

estabelecimento voltado para jogos de vídeo game, cinco barracas, duas delas funcionam 
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como bares, um estabelecimento que conserta bicicletas, uma lan-house, um depósito de 

produtos recicláveis, uma casa conhecida como “a casa do milho”, os milhos são 

distribuídos para vendedores ambulantes que os comercializam no centro da cidade. 

  A estudante Ceça comentou que todos os coletores de produtos recicláveis 

realizam a separação do lixo na rua, porém fez questão de mostrar a casa onde mora uma 

senhora que segundo a estudante, é a única catadora desta rua que realiza a separação do 

lixo em sua própria casa.  

  No caminho próximo à fábrica de sorvetes e a marcenaria do Sr. Ezequiel 

encontramos algumas carroças e cavalos soltos perambulando em meio ao lixo e às 

crianças de pés descalços que brincavam na rua. 

 Antes de chegarmos propriamente na favela do Papelão, paramos na casa de 

Ceça, a mesma, nos convidou para entrar. Sua mãe ofereceu-nos cafezinho que 

recusamos por causa do calor que nos consumia, tomamos água enquanto estabelecíamos 

as primeiras conversas. 

 Ceça nos levou para conhecer seu quarto. Um lugar de uma vista espetacular. 

Olhando pela janela do seu quarto podemos contemplar o Rio Capibaribe, o mangue, as 

palafitas do outro lado da margem do rio. A casa de Ceça é pequena, ela divide seu 

quarto com sua mãe e sua irmã caçula. O irmão dela dorme na sala, apesar de ter pouco 

espaço, a casa é bastante organizada. 

  Despedimo-nos da sua mãe Dona Maria, uma pessoa simples, mas de uma 

doçura inigualável, ela não nos deixou sair de sua casa sem levarmos uma lembrancinha. 

Presenteou-nos com um lindo casal de namorados de louça, ela falou: “Quero que você 

leve esse casal para lembrar de nós”. Não sabia ela que aquele momento que estávamos 

vivenciando ficaria guardado em nossas lembranças. É difícil descrever o quão 

significativo foram esses momentos, conversando com as pessoas, olhando nos olhos, 

sendo acolhidos em seus lares.  

Continuamos em direção a Favela do Papelão. Enfrente a uma pequena casa 

estava um senhor de aproximadamente 55 anos, sentado depenando um pombo, ao lado 

dele, uma mulher que parecia esperar o pombo para cozinhá-lo.  

 Ceça explicou-nos que, anteriormente, a maioria das casas dessa área eram 

construídas com papelões. Ela disse que já ocorreram vários incidentes, inclusive a 

favela já foi incendiada. Na Favela do Papelão a maioria das casas é feita de alvenaria e 

madeira.  
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Entramos em um pequeno beco com saída para o mangue, nesse momento 

percebi que quase todos os “casebres” não possuem o sistema de esgotos. Os 

excrementos são jogados nas águas do rio Capibaribe. O rio que apesar das doenças que 

carrega em suas águas poluídas, nos transmite tanta vivacidade e exuberância.   

Voltamos para a rua. Nessa parte, já não se chama Rua Azul nem Curva do S, 

agora é a Favela do Papelão. Observamos mais duas pequenas barracas, uma serralharia, 

uma sorveteria, uma casa de ajuste de máquinas.  

Defronte à serralharia fomos parados por uma senhora, chamada de Zita, a 

mesma, veio questionar o que estávamos fazendo. Perguntou se íamos ajudar na 

melhoria da comunidade. Ela prontamente sem esperar as explicações, tirou suas 

próprias conclusões: “Aqui é assim, a prefeitura vem diz que vai fazer algo, mas nunca 

muda”. 

 Explicamos que não estávamos representando a prefeitura e, sim, realizando uma 

pesquisa acadêmica pela Universidade Federal de Pernambuco. Explicamos do que se 

tratava a pesquisa. Zita ouviu atentamente e falou que apesar de todos os problemas que 

existem na comunidade do Coque é bom morar lá. Segundo ela, “É perto de tudo, tem 

muita gente boa aqui”. Zita continuou: “[...] antes aqui era mais perigoso, agora eles 

foram embora e as coisas estão mais calmas, o problema é a sujeira. Mas, o povo vive 

disso [...]”. 

Ao conversarmos com essa senhora percebemos o quanto as causas das 

problemáticas do Coque são atribuídas aos jovens envolvidos com a delinquência. Zita 

os chama de “eles, os desordeiros”. “É por causa deles que o Coque pegou essa fama 

de lugar perigoso, difamado”. 

Na volta para a escola passamos em frente a uma pequena casa onde estava 

sentada uma jovem de 27 anos com seus quatro filhos e dois sobrinhos. O que nos 

chamou a atenção foi o fato de naquela casa tão pequenina morarem dez pessoas. Logo 

indagamos em pensamento, como dormem essas crianças? Despedimo-nos daquela 

moça, levando em nossos pensamentos muitas perguntas que ficaram por fazer.  

Entramos num beco e fomos até a torre da Vila Brasil, lá tem uma grande antena, 

que é muito conhecida pela garotada das proximidades, segundo Ceça, muitos adoram 

subir até a parte superior para contemplar a vista da favela do Coque.  

Voltamos para a escola por um beco chamado de Corrimboque. Lá encontramos 

alguns estudantes e a mãe de um deles que estava fazendo artesanato para vender. 

Conversamos um pouco sobre sua atividade. Ela nos relatou que produz bijuterias há 
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muito tempo e as comercializa no bairro, mas, também em algumas lojas do centro da 

cidade. Durante a pesquisa estivemos nesta área da Favela do Papelão três vezes.  

 

2.4.2 A área próxima à estação Joana Bezerra, o Metrô, os Postos de Saúde e as 

Escolas   

  

 Acompanhados por três estudantes da Escola Joaquim Nabuco e Monsenhor 

Barreto fomos conhecer algumas instituições localizadas na Favela do Coque. Primeiro 

fomos ao Posto de Saúde da Família, próximo à estação Joana Bezerra. Presenciamos 

várias pessoas sendo atendidas. O aspecto do lugar era limpo e organizado. Fomos 

informados que a equipe técnica do posto estava completa. 

Da estação Joana Bezerra conseguimos observar o PSF (Posto de Saúde da 

Família) o prédio do Fórum, o AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente), 

o Hospital Esperança, o viaduto que liga a Ilha do Leite ao bairro do Pina e a Igreja de 

São Francisco de Assis.  

Fomos caminhando ao longo da rua da estação Joana Bezerra e observamos os 

inúmeros estabelecimentos comerciais, mercadinhos, pequenas mercearias, salão de 

cabeleireiro, fábrica de picolé, sorveteria, entre outros. 

Passamos por uma casa onde funciona a “Escolinha Alimentando o Saber”, a 

mesma atende aproximadamente 60 crianças. Fomos informadas que não é cobrado 

nenhum valor. Porém, aquelas mães que têm uma condição financeira melhor, 

contribuem com o valor simbólico de cinco reais. 

 Uma das professoras nos convidou para entrar e conhecer o espaço escolar.  A 

casa era pequena e apertada, estava cheia de crianças divididas em duas salas, tinha um 

pequeno banheiro adaptado para crianças. 

 Despedimo-nos das crianças e continuamos a caminhada em direção à rua Cabo 

Eutrópio, passamos em várias ruas até chegarmos no PSF Profº. Berilo Pernambucano. 

Entramos rapidamente e observamos várias pessoas sendo atendidas. O responsável pelo 

posto nos informou que não tinha médico para atendimento, pois, a médica estava doente 

e até o presente momento não tinha sido substituída. 

Ao lado do PSF Berilo Pernambucano fica a Creche Municipal “Mãezinha do 

Coque”, a mesma atendia 104 crianças no horário integral, no momento da visita estava 

fechada, fomos recebidas por um funcionário que nos repassou algumas informações. 
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Ele relatou que desde 28 de setembro de 2009 as portas da referida creche estavam 

fechadas sem previsão de abertura.  

Passamos defronte ao NEIMFA (Núcleo Educacional Irmãos Menores de 

Francisco de Assis), uma organização sem fins lucrativos. Os estudantes comentaram 

que lá são oferecidos vários cursos para os jovens e que também têm reuniões religiosas, 

denominada por eles de catimbó e coisas da Índia. 

Logo depois, fomos até a Escola Municipal do Coque, a diretora foi bastante 

solícita nos recebendo atenciosamente, mostrou todas as salas de aula e nos apresentou 

aos professores. Uma das professoras que nos foi apresentada trabalhava naquela área do 

Coque há aproximadamente vinte anos. Ela ficou interessada com a nossa presença, 

conversamos durante alguns minutos, a mesma, disse: “[...] aqui me sinto segura apesar 

da fama do Coque. Quando realmente vai acontecer alguma coisa, tiroteio, eles avisam 

pra a gente sair. O problema daqui são os traficantes [...]”.  

Ao lado da Escola Municipal do Coque fica a Escola Municipal Profº. José Costa 

Porto. Quando entrarmos na escola, logo percebemos uma grande movimentação dos 

estudantes. Tinha um professor parado em frente à porta da sala de aula, ele pedia 

silêncio exaustivamente aos estudantes que insistiam em não atendê-lo. 

 Neste momento, as meninas que nos acompanhavam durante toda a caminhada 

dispersaram-se, curiosas com a movimentação dos outros estudantes foram observar as 

atividades que estavam ocorrendo na quadra esportiva da escola.  

Fomos até a sala da direção, a diretora rapidamente nos atendeu, se ateve apenas 

em responder algumas perguntas sobre a escola, disse que a escola tinha 14 salas de aula 

e que o número de estudantes matriculados em 2010 foi 1.280. A visita foi bastante 

rápida, a nossa presença parecia incomodá-la.  

Na quadra da escola estava acontecendo aula de capoeira. Alguns jovens que 

estavam participando das atividades estudavam na escola Joaquim Nabuco e na escola 

Monsenhor Barreto. 

Voltamos para a escola Monsenhor Barreto.  A caminhada deste dia foi longa, as 

meninas estavam cansadas e pediram para continuarmos em outro dia.  

Era quase noite, o sol já se escondia e o percurso realmente tinha sido extenso. 

Voltamos por uma parte do Coque conhecida como Realeza. No caminho de 

volta percebemos que o fluxo de carros e pessoas nas ruas tinha se intensificado por 

causa do horário de pico. Muitas pessoas estavam circulando próximo à estação do 

metrô.  
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Várias vezes, visitamos as áreas do Coque próximas à estação Joana Bezerra, em 

alguns momentos acompanhados pelos estudantes em outros, apenas com o caderno de 

anotação e a máquina fotográfica, instrumentos inseparáveis durante a construção do 

nosso diário de campo. 

  

2.4.3 A “Areinha” do Coque 

 

 Depois de muitas conversas com os estudantes das escolas Joaquim Nabuco e 

Monsenhor Barreto, pedimos que alguns alunos moradores das áreas próximas à 

Areinha, nos acompanhassem durante a primeira visita a esta área da favela do Coque. 

 Porém, houve várias recusas, por motivos variados. Dentre eles, destacamos a 

vergonha de alguns estudantes que moram nesta área. Alguns temiam que fossemos 

visitar suas residências, outros estudantes relataram seus temores em relação à violência. 

Eles temiam as ações dos grupos rivais existentes nas áreas próximas à Areinha. 

Segundo os mesmos, muitos jovens não podem circular livremente por determinadas 

áreas do Coque. Pois, podem ser confundidos com os “olheiros”, pelos integrantes das 

gangues. 

 Vivi uma estudante da Escola Joaquim Nabuco que já tínhamos entrevistado se 

prontificou a nos acompanhar e apresentar-nos alguns lugares da Areinha que segundo 

ela, só os moradores conhecem. Vivi marcou a data para esta visita, porém no dia 

escolhido, a estudante faltou à aula. Agendamos para outro dia, no entanto, ela 

desmarcou. Conversamos sobre os motivos, a mesma, muito envergonhada disse que em 

sua casa reside um dos seus irmãos que tem problemas mentais e, por isso, ela tem 

vergonha e medo dele ser agressivo conosco. Nesse mesmo dia, outra estudante se 

prontificou a nos acompanhar. 

 A estudante Celi também já tinha participado da nossa pesquisa, ela foi uma das 

estudantes entrevistadas, ela mora na Areinha há aproximadamente dois anos.  

 Em uma quarta-feira de outubro, saímos da Escola Joaquim Nabuco com destino 

marcado para visitarmos a Areinha.   

 Caminhando entre ruas e becos, chegamos à estação do metrô Joana Bezerra, 

próximo a essa estação estava sendo realizada a obra de alargamento do viaduto. Celi 

explicou que existiam muitas casas nesta área. Os moradores foram indenizados e 

obrigados a saírem com suas famílias, alguns continuam residindo no Coque, outros 

preferiram se mudar para outros lugares, o bairro que Celi destacou foi o Ibura. 
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 Passamos pela Rua Cabo Eutrópio que é um lugar bastante movimentado, tem 

várias lojas comerciais o transito é intenso, carros, ônibus, carroças e pedestre dividem o 

mesmo espaço. Logo depois, chegamos à Areinha. Nesse momento, ficou claro o porque 

do nome. As ruas são estreitas e a maioria dos becos têm o chão coberto por uma areia 

fina. 

Celi nos levou para conhecermos sua casa. Um lugar pequeno e cheio de 

crianças, seus sobrinhos. Ao chegarmos em sua residência encontramos cinco crianças 

com idades muito próximas, entre 2 e 6 anos, todas elas são filhas de uma de suas irmãs 

de apenas 22 anos. A irmã de Celi é uma moça que esbanja simpatia, com uma estatura 

pequena, um rosto de menina e uma responsabilidade enorme de mãe.  

Celi perguntou: “[...] qual parte a senhora quer conhecer a parte rica ou a parte 

mais pobre da Areinha?” Respondemos que gostaríamos de conhecer as duas partes e 

que ela escolhesse o que gostaria de nos apresentar primeiramente.  

 Fomos caminhar pela Areinha, nos becos encontramos muitas pessoas sentadas, 

conversando, bebendo cerveja, almoçando, algumas crianças brincando. Encontramos 

um grupo de senhores e senhoras limpando mariscos para vender, paramos um pouco, 

conversamos e eles nos explicaram como é realizado o processo de limpeza e cozimento 

do sururu. Despedimo-nos e continuamos a caminhada em direção à maré.  

Nas margens da maré, encontramos pequenas casas de madeira as “palafitas” e 

uma espécie de cocheira, onde alguns moradores criam cavalos e galinhas. Nesse lugar, 

os moradores depositam lixo, esse se acumula e exala um odor característico. 

Encontramos algumas crianças nas margens da maré em meio ao lixo, 

perguntamos o que elas estavam fazendo, as mesmas disseram que estavam olhando os 

peixes, nos aproximamos e verificamos que não havia peixes, a água estava escura e 

dificultava a visibilidade. Ao nos afastarmos do local, percebemos que na realidade as 

crianças estavam lavando algumas peças de roupas na maré. Celi disse: “Elas estavam 

com vergonha da gente”.  

Continuamos andando pelos pequenos becos que se entrecruzam na Areinha, o 

que chamou nossa atenção foi que em alguns becos encontramos várias casas seguidas 

vendendo os mesmos produtos, confeitos, doces, pipocas, salgadinhos, entre outras 

guloseimas. Celi explicou que como existe um número muito grande de crianças no 

Coque, quanto mais “barracas” ou “vendas” (pequenas mercearias), melhor. Nesse 

momento recordei da Rua Azul e da fala da estudante Ceça sobre as mercearias. 



73 

 

 

 

Visitamos a casa de uma estudante da Escola Joaquim Nabuco, a mesma nos 

convidou para entrar, ficamos um pouco, bebemos água, seu irmão que também é aluno 

dessa escola, estava escutando música na sala, conversamos sobre a escola e sua família. 

A estudante relatou que seus pais são separados e que a maior parte do tempo ela e seu 

irmão ficam em casa sozinhos.  Sua mãe trabalha em uma escola localizada no bairro de 

Casa Amarela e chega em casa à noite, após às  20:00h. Despedimo-nos e, seguimos 

observando as pequenas casas da Areinha.  

Ana, uma das estudantes que nos acompanhava estava de bicicleta e a mesma 

tinha muita dificuldade para passar pelos becos estreitos e cheios de crianças. Em alguns 

becos os esgotos dividiam o espaço com a lama causada pelas águas da chuva.   

Em uma das ruas, encontramos uma igreja protestante da denominação 

Assembléia de Deus. Celi relatou que essa era a parte “melhorzinha” da Areinha. As 

casas dessa área são maiores e de alvenaria. Ela nos contou que na noite anterior havia 

tido um tiroteio entre jovens envolvidos com a criminalidade. Disse: “[...] hoje está tudo 

tão calmo que nem parece que ontem teve aquela correria com bala pra todo lado”.   

 Logo depois, a estudante Celi indagou que já tínhamos conhecido toda a área e, 

que ela precisava voltar para casa, pois tinha muita roupa suja para lavar.  

 Era hora de voltarmos para escola, mas levamos conosco imagens de pessoas 

trabalhadoras, de muitas crianças, de animais, da maré, das ausências de saneamento 

básico, mas também da areia fina que cobre o chão das ruas e becos da Areinha. 

Nestas linhas, traçamos alguns percursos, observações, vivências e tensões 

relacionadas aos moradores do Coque. Realizamos discussões acerca das escolas, dos 

territórios de favela, da delinquência e da construção dos estigmas.  

No próximo capítulo, promovemos o encontro entre as histórias de vida dos 

estudantes, observamos como os mesmos se representam e buscamos entender suas 

percepções e, para tal utilizamos a metodologia da história oral. 
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CAPÍTULO 3 

_______________________ 
Quando eu tinha 10 anos gostava muito de brincar, jogar 

bola na rua, matar os pássaros de badoque, minha mãe não 

deixava eu sair na rua. Meu pai foi preso sem ter culpa por 
um maço de cigarros, passou um dia na delegacia. Com 15 

anos arrumei um trabalho na pizzaria e depois no 

mercadinho. (Carlos, 17 anos) 

 

 

 

Imagem10. Fogo no beco. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2007; Imagem11. Um olhar sobre o 

Coque. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2007; Imagem12. Calcinhas. Sandokan Xavier, Acervo 

Pessoal, 2007; Imagem13. Biblioteca. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2007. 
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AS VOZES DOS JOVENS ESTUDANTES MORADORES DA FAVELA DO 

COQUE: Como querem ser vistos e como representam a si e, aos outros 

_____________________________________________________________________ 

Tenho um grande sonho a realizar, tenho a certeza que 

minha história vai continuar. Apesar de morar em um 

bairro conhecido pela violência, eu faço a diferença. 
                                                                      (Paulo, 16 anos)       

 

 Este capítulo traz as histórias de vidas dos estudantes moradores da favela do 

Coque. Nesse texto, descrevemos o cenário, os diálogos, os acontecimentos, as 

percepções e as representações através das falas e dos silêncios apresentados. 

Mergulhamos nas histórias de vida desses jovens e observamos que suas narrativas 

traziam saliências nas temáticas da educação e da violência.  

 A partir desse momento, entrelaçamos nossas questões com as lembranças e 

esquecimentos do que foi vivido por esses meninos e meninas. Os aspectos relativos às 

questões de gênero e religião que apareceram nos discursos foram relatados, no entanto, 

esse não foi o foco do estudo. 

  Buscamos através da memória entender suas percepções e representações. Sobre a 

memória e seus significados, lembramos da afirmativa do historiador Antônio Paulo 

Resende (2010) que diz: 

 

A memória fortalece a relação entre a experiência e as sensibilidades 

construídas, sempre fazendo a ponte com o que representam os outros, 
para seguirmos adiante com os nossos projetos e as nossas afetividades. 

A memória dá significado ao que nos cerca, enraíza sentimentos e 

esclarece a repetição dos desejos. (RESENDE, 2010, p. 26). 
 

 

 Partindo dessa premissa, apresentamos as memórias que nos dão significados e nos 

cercam de sentimentos, pois ao narrarmos vidas, promovemos encontros e desencontros, 

compartilhamos momentos de intimidade e, nesse sentido, não podemos nos afastar 

totalmente dos afetos. 

 Segundo Ecléa Bosi (2004, p. 81), “Uma lembrança é diamante bruto que precisa 

ser lapidado pelo espírito. Sem o trabalho da reflexão e da localização, seria uma 

imagem fugidia. O sentimento também precisa acompanhá-la para que ela não seja uma 

repetição do estado antigo, mas uma reaparição”. 

 Em cada uma das histórias de vida e trajetórias que tecemos nas linhas a seguir, 

encontramos particularidades e aproximações que como um grande novelo tentamos 
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desenrolar cuidadosamente, procurando analisar através da linguagem os seus 

significados. 

  Entendemos que a linguagem é uma das formas privilegiadas na produção e 

circulação dos diferentes significados. É por meio do pensar e do sentir que se 

identificam as possibilidades de análise sobre as representações onde os conceitos, as 

imagens e as emoções “significam” ou representam em uma vida mental. 

 Portanto, os significados dos discursos se constroem imbricados com o seu 

contexto como observamos na seguinte afirmativa: 

 

O valor do discurso depende, portanto, de relações de forças que são 
externas, ou seja, extralingüísticas. Assim, compreender as condições 

de produção do discurso, bem como sujeitos que falam, é fundamental 

para a construção da significação do que é enunciado [...] O significado 
de uma expressão vai sendo construído à medida de sua aplicação em 

diferentes contextos [...] Dessa forma, uma palavra só tem eficácia 

simbólica e valor social se estiver vinculada a um conjunto de fatores 

que não se esgotam naquilo que elas representam. (PAIVA; BURGOS, 
2009, p. 242). 

   

 Nessa direção, é relevante considerarmos que durante os percursos das entrevistas a 

produção das palavras se desenvolveu de maneira dúbia, ora com espontaneidade, 

descontraída e, ao mesmo tempo, constrangida, tolhida pelo contexto da situação. Na 

sala de aula, a professora diante do aluno, investigando, conversando, conhecendo, em 

contrapartida, o estudante também observando, olhando, sendo ouvido, instigando, 

persuadindo e se revelando. 

 Alguns dos cenários que compuseram parte desta pesquisa foram os ambientes 

escolares, mais especificamente, as salas de aulas. Lá, entrevistamos os estudantes. 

Observamos que na Escola Joaquim Nabuco, as salas de aula ficavam totalmente 

desarrumadas, as cadeiras fora dos lugares, lixo no chão, bolinhas de papel, embalagens 

de biscoitos, bombons, entre outros. Nessa escola, não havia lixeiros nas salas. Segundo 

a direção, os lixeiros tinham sido destruídos pelos próprios alunos. 

  Na Escola Estadual Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto, na maioria 

das vezes em que ficamos nas salas após o horário das aulas, as mesmas se encontravam 

organizadas.  Sempre víamos um funcionário realizando a limpeza, coisa que não ocorria 

na primeira escola. 
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 Oito histórias de vidas foram relatadas e analisadas nas páginas seguintes, trazendo 

singularidades individuais, mas, sobretudo, destacando as conexões com a configuração 

social que lhes é comum. 

 

3.1 VIDAS, OLHARES, LEMBRANÇAS E PERCEPÇÕES DOS MENINOS E DAS 

MENINAS DO COQUE 

 

 

Imagem14.“Bola de gude”. Sandokan Xavier, Acervo Pessoal, 2007. 

“Um momento de descontração e alegria, registrado com uma 

simples câmera compacta, doada por amigos” (Sandokan Xavier). 

 

 

 

Lili, menina que se diz de pele branca, católica, recifense de 17 anos, estudante da 

Escola Estadual Joaquim Nabuco, moradora do Coque 

_______________________________________________________________________ 

 Lili nasceu no IMIP, hospital localizado no bairro dos Coelhos que faz fronteira 

com o Coque, “desde quando eu nasci, da maternidade eu já moro aqui no Coque” 

ainda relata que sua mãe sempre morou no Coque.  

No ano da entrevista Lili tinha 17 anos. Morou no Coque 16 anos, porque passou 

um ano morando no Ibura, bairro também periférico da cidade do Recife.  

A família de Lili decidiu morar no Ibura, por achar lá mais calmo, porém foi 

observado que no Ibura também tinha violência. “Lá é mais calmo do que aqui no 

Coque. Porque lá no Ibura têm algumas partes que são perigosas, tem outra parte que 

era melhor”. 
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 Lili estudou muitos anos na Escola Monsenhor Manuel Leonardo de Barros 

Barreto que ela chama de Monsenhor, “estudei minha vida todinha no Monsenhor”. 

Ela só saiu dessa escola quando se mudou para o bairro do Ibura. Mas, ao 

retornar para o Coque decidiu conhecer outras escolas, a Escola Municipal Reitor João 

Alfredo e a Escola Estadual Joaquim Nabuco, onde está concluindo o ensino médio.  

Ao falar da escola, Lili relata que a Escola Joaquim Nabuco tem uma bagunça 

que ela chama de “uma bagunça normal,” já a violência, na sua percepção, é quase 

inexistente se comparada com outras escolas. 

 Lembra como ponto positivo da escola o envolvimento dos professores e da 

diretora para com os alunos, um dos pontos negativos da escola ressaltados por Lili foi o 

vandalismo dos próprios estudantes. 

 Um fato marcante foi a destruição de alguns computadores da escola, “os 

computadores mesmo, chegou novinho pra a gente e já tá todo quebrado!  São esses os 

pontos negativos da escola”.  

Perguntamos o que ela entendia por educação, a mesma respondeu que, 

“educação é a pessoa saber se comportar nos lugares, e assim, ser educada no modo de 

falar, não ser “tão baixa”. Ter educação é assim. Eu acho que é isso”.   

Nas falas de Lili, percebemos que a educação está voltada para o comportamento 

das pessoas, nesse sentido, entendemos que a educação é um processo de civilização, 

onde os indivíduos modificam seus comportamentos, ora de maneira esporádica, efêmera 

e ora, de forma gradual.   

A jovem Lili ressalta que os professores e diretores podem aconselhar os alunos, 

porém “ninguém pode mudar a vida de ninguém”. Portanto, apesar desse processo 

educativo se desenvolver no âmbito coletivo, é o indivíduo com suas particularidades e 

escolhas que vai direcionar o seu processo civilizador. 

 Lili, no ano da entrevista, estava morando numa Vila próxima a estação do metrô 

Joana Bezerra, no Coque.  

Ao comparar o bairro do Ibura com o Coque diz: “Aqui é um lugar muito animado, 

muito assim. Muitas pessoas, uma agonia e também tem mais violência que lá no Ibura. Aqui, 

tem morte, assim, todo mês tem que morrer alguém. Lá não. Lá era menos perigoso. Lá não 

tinha assalto, aqui a gente de vez em quando vê assalto”. 

 Lili afirmou que só voltou a morar no Coque porque sua mãe ama o Coque e 

mesmo morando no Ibura, ficava mais tempo no Coque. E, por esse motivo, decidiram 

retornar.  
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Segundo Lili, sua mãe conhece muita gente no Coque, tem muitos amigos. Já no 

Ibura ela não conhecia quase ninguém. “Lá é mais morgado
21

. É um lugar calmo. Aqui 

não. É um lugar agitado”. 

Apesar de perceber que na favela do Coque a violência tem uma maior 

intensidade do que no Ibura, a família de Lili, preferiu retornar. Pois, os elos e a história 

de vida que foram construídas anteriormente, têm significados e representações fortes, 

sobressalentes aos medos, produzidos pelos estigmas e pelo fenômeno da violência. 

Questionamos as lembranças de Lili sobre a sua infância e a mesma relatou que 

se divertia muito, ganhava muitos presentes de sua tia e da madrinha, gostava da 

companhia das meninas mais velhas e não gostava de andar com meninas da sua faixa 

etária.  

A jovem Lili apesar de ter vivido uma infância tranquila, com boas lembranças e 

fatos importantes, não retrucou, quando perguntei sobre um fato que marcou sua 

infância. Ela relatou com muita emoção, a morte de um dos seus primos. 

 

[...] veio três caras matar meu primo. Ele correu. Eu falei não, não 

mata meu primo não! Ele pegou deu um murro que eu caí bem longe! 
Aí pegou meu primo, tentou correr, só que ele não conseguiu. Porque 

já tava perto demais. Aí três caras de preto, com revólver pegou e 

matou ele.  

 
 

 O primo de Lili tinha aproximadamente 19 anos, era envolvido com o tráfico de 

drogas. “se envolveu por influência das amizades, dos amigos”. Ela relata que é comum 

as pessoas que se envolvem com dívidas de drogas serem perseguidas e mortas. “[...] 

quando compra droga, quando não paga, eles matam. Aí ele comprou não tinha 

dinheiro pra pagar. Aí, mataram ele!” 

 Lili ter presenciado a morte do seu primo marcou muito sua vida. Foi um fato 

que ela não conseguiu apagar das suas lembranças. “[...] porque eles passaram por mim 

né? E, assim, se eu tivesse ouvido, mataram teu primo. Eu ia ficar nervosa, mas não 

tanto, mas vendo. Eu vi, aí foi o pior. E, quando eu escutei os tiros eu tava no chão 

vendo tudo”.  

  Segundo uma amiga de Lili que estava também no local no momento do crime, 

Lili se safou de morrer, pois tentou intervir na ação criminosa pedindo para não matarem 

seu primo.  

                                                
21 Morgado é uma palavra comumente utilizada pelos jovens  para denominar algo desanimado. 
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Para ela os criminosos só queriam matar seu primo, pois tiveram a oportunidade 

de matá-la e não o fizeram, “só queriam pegar ele mesmo. Porque viu também que eu 

não tinha culpa né? Não tinha nada a ver. Mas, tem uns que nem liga. Não quer saber. 

Aí quando não acha a pessoa, ele mata a família”. 

 O fato das famílias serem envolvidas e mortas é algo corriqueiro, segundo Lili. 

Ela relata que já aconteceu no Coque com uma mulher conhecida da sua família, “[...] 

queriam pegar a filha de uma mulher lá no Coque, porque ela não pagou a droga que  

usou. Comprou fiado. Aí não pagou a droga. Os caras não achou ela. Mas, matou a mãe 

dela. Aí pronto. Matou a mãe por causa da filha”. 

Durante a entrevista perguntamos a Lili o que a mesma entendia por violência, 

para ela a violência é evidenciada pela banalidade, “Violência? É assim, matar a pessoa 

por bobagem”.  

 No Coque, estes fatos acontecem porque há uma grande rivalidade entre os 

grupos criminosos que atuam sobre a área. Lili ressalta a existência de uma “linha 

divisória imaginária” na favela. 

  Alguns jovens não circulam livremente pelo bairro, pois, a qualquer momento 

podem ser surpreendidos por grupos rivais, “acontece por causa de rixa, por causa de 

rivalidade. 

 Lili explica as intrigas que ocorrem na comunidade, “as pessoas que moram na 

vila não podem ir para a rua do campo. Os caras da rua do campo não falam com os 

cara da vila”. “Aí é isso, essa rivalidade entre eles”. 

  Essas tensões ocorrem entre os diferentes grupos e geram transformações 

estruturais na configuração social do Coque. 

  Essas tensões são provenientes de forças elementares, mas também pela disputa 

de poder na favela. Nessa perspectiva, os indivíduos apesar de estarem sob tensão uns 

com os outros e, de certa forma, se repelirem eles também nesse movimento podem 

estreitar os seus elos.  

A rivalidade entre os grupos criminosos é aguçada pela busca incessante do 

poder, “um querendo ser mais que o outro e ter mais poder sobre o Coque”. 

 Lili explica que o poder está nas mãos dos chefes das gangues, mas que todos 

integrantes das gangues buscam se sobressaírem através do “poder do medo”.  

 Porém, essas relações se diferem entre os grupos, “na vila não tem um chefe, 

mas, lá dentro na rua do campo tem, entendeu? Lá na vila todos querem “ser”, ter o 

mesmo valor que os outros. Lá não, na rua do campo não, é só um, o “Irmão” ”. 
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 O poder segundo Lili circula nas mãos dos criminosos e esses, fazem questão de 

se mostrarem para comunidade como os poderosos, impondo o medo e revelando os 

bens conquistados com os recursos do crime. 

 Desse modo, entendemos que a vasta dimensão da violência não pode ser 

analisada dissociada do contexto juvenil dos bairros periféricos. 

Diz Lili, “[...] pra demonstrar que eles roubam, eles têm que ter alguma coisa. 

Então, é isso, altas roupas de duzentos reais ou mais. Bermudas da Seway, Billa Bong, 

um monte de marca”.  

Lili percebe a necessidade dos jovens envolvidos com a delinquência, ratificarem 

o seu “poder” para os outros moradores da favela, “[...] pra ter poder, assim, nas ruas 

por onde sai, pra todo mundo ficar olhando. E, também saber que usa droga. Acho que 

eles acham bonito. Quando vão presos, nem ligam”.  

Perguntamos sobre a escolaridade da maioria desses jovens envolvidos com o 

crime e, nesse momento, Lili foi enfática, “é muito difícil terminar os estudos. 

Pouquíssimos terminam os estudos! Pouquíssimo mesmo! Param na 8ª série, 1º ano, 4ª, 

5ª série”. Meu primo mesmo parou na 4ª série. Ele têm 30 anos”. 

As perspectivas dos jovens em relação a educação escolar, são poucas, haja vista 

que alguns  se envolvem muito cedo com a criminalidade e outros precisam trabalhar 

para ajudar no sustento de suas famílias. 

           Continuamos buscando entender como Lili percebia a relação entre os jovens 

envolvidos com a delinquência e a escola, ela explicou que esses jovens não valorizam a 

escola por não terem pretensão em trabalhar e também porque a escola não possui 

atrativos. 

   Segundo Lili, a vida criminosa facilita a obtenção de bens de consumo de forma 

rápida, “eles acham chato trabalhar, num sei [...] chato ficar escutando os professores 

direto. Fazer dever, eles não tem paciência [...] mente fraca!” 

E, mais uma vez, Lili traz em sua fala uma discussão sobre a influência negativa 

dos “amigos”:  

Porque assim, aí os amigos falam: ôxe! meu irmão, tu vai ta no colégio 

estudando, tu podendo ta aí ó: com altas roupas, comprando as coisas, 

ganhando dinheiro, traficando ganhando muito mais. O que importa é 
o hoje, não é o amanhã não. Problema pra os estudos! 
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Ela ressalta a importância do hoje, para os jovens envolvidos com a 

criminalidade, “porque amanhã eles não sabem se vai tá vivo”, a vida é efêmera e, 

portanto, os jovens têm pressa “vamos aproveitar mesmo o hoje!”. 

 E aproveitar o hoje, significa utilizar os recursos conseguidos de formas escusas 

para comprar roupas de marcas, motocicletas, fazer grandes festas, mostrar seus ganhos 

materiais entre os “parceiros”.  

Ela conta que os traficantes de drogas ganham muito dinheiro, principalmente 

com a venda do crack, um tipo de droga muito utilizada dentro da favela. “Ôxe! É muito 

dinheiro mesmo, uma pedra de crack é dez reais”. 

 Para Lili, é no bairro dos Coelhos que o tráfico de drogas é mais acentuado, 

observa que o tráfico é maior no bairro dos Coelhos do que no Coque e, nesse último, 

existe uma grande quantidade de mortes, causadas por disputas e desentendimentos entre 

famílias.  

É assim. Tem que matar pra sobreviver. Quem tá nessa vida de roubo, 
disso tudo, de assalto, de morte. Eu mato uma pessoa, aquela pessoa 

tem parente. Um parente errado. Aí dá o quê? Vai querer me matar. 

mas, antes que ela me mate, eu tenho que matar ela.  
 

 

Quando Lili tenta explicar as tramas criminosas dessa configuração social 

existente na favela do Coque, percebe-se que a morte é causa e, ao mesmo tempo 

consequência das diferentes mortes ocorridas nessa configuração social. 

 A banalização da morte, ou melhor, da vida é algo que não só está presente no 

discurso dos jovens moradores das comunidades pobres de periferia, mas antes disso, é 

um movimento de “longa duração” estratificado em diferentes instâncias das sociedades.  

Perguntei se na casa de Lili tinha objetos que a fizesse lembrar da educação e da 

violência, sem exitar a estudante respondeu: “a faca, porque se não tivesse o revólver 

todo mundo ia matar a pessoa com faca”[...] “já morreu muita gente de facada. Porque 

quando não tem revólver pega a faca logo. E, ainda hoje é assim. Né?”  

O objeto que para ela representa a educação é o caderno, porém quando 

questionada sobre a educação, Lili pouco citou a escola.  

Questionamos se a mesma gostava da escola e os seus interesses em relação à 

mesma, nesse momento houve uma pausa silenciosa. Pensativa e cautelosa Lili 

respondeu: Gosto.  
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Ela refaz a pergunta: O que eu mais gosto aqui? Na busca de uma resposta e 

talvez uma “boa resposta”, ela diz: É assim, porque querendo ou não, sempre aprende 

uma coisa nova. Assim, alguma coisa de qualquer matéria. 

Durante toda a entrevista, que na realidade fiz questão de realizá-la como uma 

conversa, em que Lili pudesse direcionar sua fala e passear por sua história, ela mostrou 

interesse em falar do seu lugar, das pessoas que lá vivem; a escola não foi privilegiada 

em suas falas. 

Percebemos um sutil incômodo da mesma ao falar em educação, as pausas, os 

pequenos gestos de dúvidas, o semblante quase pedindo ajuda a professora que via em 

sua frente. 

Nestes pequenos instantes tentamos buscar de maneira sensível e descontraída, as 

suas falas e olhares. Terminamos estas linhas, que foram traçadas por Lili para nos 

contar parte da sua história de vida com uma das suas freses: “ninguém pode mudar a 

vida de ninguém”. 

_______________________________________________________________________ 

João, um jovem estudante de 25 anos, no ano da entrevista era aluno do 3º ano do 

Ensino Médio da Escola Monsenhor Barreto, trabalhador autônomo, um homem 

com olhar de menino.  

 

João é mais um jovem que nasceu e cresceu na favela do Coque. Vivenciou 

algumas mudanças ocorridas nesses últimos vinte e cinco anos. Muitas são as 

recordações da meninice que para ele resume em uma só palavra, ótima!  

Foi, contudo, durante a adolescência que João iniciou sua peregrinação, diante de 

acontecimentos que marcaram negativamente sua vida. 

 Durante os relatos das suas lembranças e acontecimentos importantes em sua 

vida, ele nos contou sobre a morte de uma das suas primas, a mesma, foi vítima de uma 

bala perdida. “Um rapaz atirou em outro e ela tava sentada na calçada de casa. Tinha 

12 anos na época. Se tivesse viva hoje teria 19 anos. Aí o tiro bateu no queixo e foi pra 

nuca”. 

A violência é a grande responsável pelas marcas deixadas na maioria dos jovens 

entrevistados, suas lembranças e vivências são entrelaçadas aos acontecimentos 

violentos.  
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João tem uma família marcada pela violência, alguns dos seus familiares foram e 

são vítimas, mas também em seu meio familiar existem os algozes, propulsores de 

violência.  

No ano da entrevista, João estava cursando o 3º ano do ensino médio, no ano 

anterior ele havia sido retido nesta série, apesar de continuar a estudar na Escola 

Monsenhor Barreto, no ano da entrevista, não morava mais no Coque, mudara para o 

Ibura.  

O fato de não poder morar no Coque, o lugar onde nasceu, cresceu, construiu 

seus elos e suas raízes, é algo que o incomoda muito. 

 João e grande parte da sua família foram obrigados a sair da favela do Coque, 

acontecimento decorrente dos desentendimentos entre jovens envolvidos com a 

criminalidade.  

As tramas dessa história, através do olhar de João, se desenrolaram da seguinte 

maneira:  

Tudo começou no dia 23 de junho de 2008. Fez um ano agora. Dia de 

São João, tinha um pessoal bebendo na porta da minha casa. Eles 
vieram numa charrete. Vado

22
, esse rapaz que eles queriam pegar, 

estava lá com meu primo. Eles também tem rivalidade com meu primo. 

Aí eles já desceram da charrete atirando. Vado entrou na minha casa. 
Ele conseguiu. Mas, só que dentro da minha sala ele foi executado. 

Neto deu vários tiros nele dentro da minha casa.   

 

João relata que seu primo buscando defender-se também atirou em um dos 

rapazes, que era irmão do autor da execução, o chamaremos de Neto. 

Neto ao ver seu irmão caído com uma bala alojada no pescoço, pensou que ele 

tinha falecido. Revoltado, começou a atirar contra o primo de João. Durante o tiroteio, 

uma das balas, acabou acertando a avó de João, que felizmente sobreviveu, assim como 

o irmão de Neto.  

João diz: 

 Essa morte foi em junho, no mês de agosto Neto foi preso, passou na 
televisão e tudo! Ele foi pego com arma e com droga. Aí ele passou um 

ano preso. Quando foi esse ano, no mês de outubro começou a correr o 

boato que ele ia se soltar. Mas, também ninguém acreditou. E, segundo 
o povo da comunidade do Coque, ele dizia que quando ele se soltasse 

ia matar até os de berço da minha família. 

 

                                                
22 Os nomes dos jovens citados são fictícios. 
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Para João, esse ódio de Neto por sua família foi fomentado pela morte do seu 

irmão. Após o ocorrido, quando Neto já estava preso e seu irmão já recuperado da bala 

que tinha levado no pescoço, o primo de João o matou.  

No entendimento de João, seu primo realizou este assassinato para defender-se, 

ou seja, matou para não morrer; “[...] foi o meu primo que matou o irmão de Neto. Pra 

não morrer, se meu primo não matasse, ele mataria meu primo. 

Os jovens infratores são envolvidos de uma forma tão íntima, com a 

criminalidade que matar é muitas vezes, uma justificativa para continuar vivo, pelo 

menos, momentaneamente. 

Segundo João, Neto, hoje é chefe de uma das gangues de comando do Coque, 

portanto, é o terrorista do Coque. 

Perguntei sobre o envolvimento do seu primo com a criminalidade na favela do 

Coque, João declara: “meu primo ele não vende droga, ele não é matador, ele só é 

sangue ruim mexeu com ele, ele faz, tá entendendo?” 

Apesar de João declarar os feitos criminosos do seu primo, ele não consegue se 

desvincular dos elos familiares. E, nessa perspectiva, mesmo declarando que o seu primo 

está envolto numa trama criminosa de brigas e assassinatos, o mesmo, busca elementos e 

justificativas para o comportamento violento do seu parente.  

Entendemos que esta forma de proteção das figurações familiares que os 

indivíduos desenvolvem em suas tramas sociais, muito tem a ver com o ciclo vicioso 

constituído no núcleo das famílias-problemas. 

A partir do momento que Neto foi solto, a maior parte da família de João se 

sentiu ameaçada e teve que deixar o Coque. A família foi envolvida em um clima de 

medo, as ameaças de morte não se restringiram aos integrantes das gangues e 

delinquentes, mas também aos seus familiares. 

João e igualmente boa parte dos seus familiares, foram ameaçados de morte, 

portanto, foram morar em outra comunidade, deixando para traz os amigos, as casas, 

muitos objetos pessoais e etc.  

 A família, segundo as falas dos estudantes, é o centro das causas e das 

consequências dos problemas vivenciados pelos jovens. Em alguns momentos, é por 

causa dos problemas estruturais que muitos jovens se envolvem com a criminalidade.  A 

vida criminosa desses jovens desestrutura toda uma configuração familiar. 
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João relata que Neto e os integrantes de sua gangue, ficaram sabendo da mudança 

da família de João, por este motivo, invadiram uma das casas, roubaram os móveis e 

atearam fogo em boa parte das fotografias e outros documentos encontrados na casa.  

Ao analisar essa configuração social, entendemos esta violência como uma 

maneira encontrada pela gangue de avisar aos familiares de João sobre suas reais 

intenções e sua capacidade criminosa. Apagar lembranças e destituir as pessoas dos seus 

bens conquistados é uma forma de matá-las.  

João conta que seu primo também pensou em expulsar a mãe de Neto do Coque, 

porém, foi orientado a não cometer o mesmo erro, envolvendo os familiares, que na 

perspectiva de João não tem envolvimento com as desavenças entre eles.  

João diz: “[...] meu primo queria botar a mãe dele pra correr, mas, a gente não 

deixou. Porque a mãe dele, não tem nada haver com isso, né? A mãe dele nunca deu 

exemplo pra ele ser isso. A mãe dele é uma batalhadora e nunca mandou ele fazer nada 

de errado”.   

Durante a entrevista João se mostrou muito angustiado, em alguns momentos seu 

olhar ficava evasivo, as mãos gesticulavam e o sorriso que sempre se sobressaia em seu 

rosto foi se afastando lentamente. 

O fato de ter sido expulso da favela do Coque o deixou muito entristecido. 

 

Eu me arrependo às vezes de ter ido embora morar no Ibura. E às 

vezes não, porque a pior coisa que tem é fica em um lugar desconfiado, 
ir pra uma padaria e ter medo de voltar, sair pra algum lugar pra se 

divertir e ter medo de voltar [...]. 

 

 

Sobre a favela do Coque, ele fala com saudades nos olhos. João muda seu 

semblante ao relatar sua saída do Coque, que representou uma mudança traumática em 

sua vida, ele diz: “[...] gosto muito de viver aqui e sinto muita falta das minhas 

amizades, das pessoas que me conhecem desde criança”. 

Sobre a escola João disse gostar dos professores, funcionários e dos encontros 

com os colegas. “É um momento de rever pessoas e colocar os assuntos em dia”. 

Entendemos que para João falar da sua história de vida, nesse momento, é 

lembrar-se de coisas que se deseja esquecer. João foi um dos meninos que fez questão de 

compartilhar sua história, talvez como forma de poder também dividir suas dores.  
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_______________________________________________________________________ 

Rose é uma menina de 14 anos, mora no Coque desde o seu nascimento. Diz ter a 

pele branca e religiosa praticante do protestantismo. Ela é estudante do 9º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Joaquim Nabuco. 

_______________________________________________________________________  

 Rose é uma menina de lembranças marcadas pela violência. Quando iniciamos 

nossa conversa, perguntamos sobre as suas lembranças e ela foi enfática relatando um 

assassinato ocorrido dentro da sua casa: “[...] mataram o namorado da minha tia dentro 

de casa, isso não dá pra esquecer não!” 

 Além dessa morte, Rose presenciou o assassinato de outro rapaz na rua da sua 

casa, na época ela tinha aproximadamente dez anos. 

 A estudante Rose tem dificuldades em diferenciar os fatos positivos e negativos 

ocorridos na favela do Coque, ela relata que as lembranças negativas são as mortes e as 

positivas são as prisões dos seus amigos, pois, segundo Rose, a prisão evitou as mortes 

dos mesmos. “[...] a lembrança boa é que os meninos de lá, que viviam tudo com a 

gente, agora tá tudo preso”. 

 A prisão para alguns jovens, não é vista como algo negativo, destrutivo para o 

futuro deles, antes disso, é um estágio para aqueles jovens que decidiram enveredar pelo 

caminho da criminalidade.   

 A menina Rose mora com seus pais, cinco irmãos e uma prima numa casa 

simples, mas aconchegante, legal, como ela afirma: “[...] só não é mais legal, porque é 

um lugar violento e porque em frente de casa é um nojeira”.  

 As ruas do Coque, segundo Rose, são envoltas de violência e sujeira, o lixo é 

reflexo da “falta de cuidado e educação” de alguns moradores. 

 Rose mora em uma parte do Coque que é conhecido como Vila, ela diz que o 

Coque para ela é ruim e bom. Ela explica: “apesar de ter muitos fatos violentos, eu gosto 

do Coque! E, nunca pensei em sair de lá, mas, tenho vontade de combater a violência”.  

A respeito da violência, ela expôs sua opinião trazendo em suas falas os dois 

tipos de violência, a verbal e a física.  Com ênfase sobre a violência verbal disse: “O 

desrespeito pra mim é um tipo de violência que eu não suporto”. 

 Durante a entrevista observamos que Rose não tinha a mínima dificuldade em 

relatar os fatos violentos ocorridos em sua configuração social, contudo, mostrava vários 

entraves para falar de si, da sua infância, das questões mais íntimas.  
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O discurso acerca da violência aparece como algo “familiar”, até mesmo a 

maneira como Rose fica sabendo dos fatos violentos da favela, tem um tom corriqueiro. 

Ela relata que fica sabendo da maior parte dos crimes da favela através das “fofoqueiras 

da rua”. 

 Os comentários sobre as vidas alheias circulam rapidamente por toda vizinhança, 

os fatos criminosos dos jovens da favela por muitas vezes, servem de entretenimento 

para algumas senhoras do entorno que nas horas vagas do dia, se agrupam de fronte às 

suas casas para comentar as “ocorrências da favela”.   

   Rose diz: “[...] as fofoqueiras da rua ficam lá sentadas falando das vidas dos 

outros, aí lá em casa tem uma cadeira no terraço e eu fico lá lavando os pratos, 

arrumando a casa, aí pronto fico escutando tudinho”.  

 Os atos criminosos que ocorrem nesta favela são observados pelos moradores 

com uma “falsa banalização” que é estratificada através de algumas falas e 

comportamentos dos próprios moradores. “Lá ninguém corre da bala, mas, corre pra 

cima da bala”. 

 Parecer conformado não é estar conformado, muitos moradores cultivam o 

medo, a indignação, a vontade de mudar, uma mistura de sentimentos em relação ao 

fenômeno da violência.  

 A configuração da favela do Coque esta emaranhada com os problemas sociais 

que, em determinados momentos, são as causas e, em outros, consequências das atitudes 

delinquentes de uma parcela dos jovens que lá vivem. 

 Rose ao mesmo tempo em que identifica o Coque como violento demonstra, em 

alguns momentos da entrevista, o seu grande envolvimento com esse lugar. O lugar onde 

ela nasceu e até hoje vive. 

Ela discorda da maneira não apropriada das pessoas retratarem a favela do 

Coque. “falam que a favela do Coque é pior do que todas as outras favelas, mas falam  

sem conhecer”. 

 Neste momento da entrevista, Rose se entusiasmou em relatar os pontos positivos 

de ser morador da favela do Coque, diz ela: “[...] no Coque tem o posto de saúde, lá tem 

uma pracinha, tem escola, tem policiamento, tem policiais na praça”. 

 Perguntamos se ela gostava de morar no Coque, Rose foi enfática: “Gosto. Mas, 

se tivesse menos violência seria melhor”. 

 Rose é uma menina religiosa e frequenta a igreja evangélica. Em determinados 

momentos das nossas conversas, ela deixou claro que acredita no amor entre as pessoas 
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e, nesse sentido, só a compaixão pode modificar o estado de violência que permeia o 

Coque.  

 A religião é utilizada como um instrumento de controle das emoções, muitos 

buscam curar suas dores das inúmeras perdas e as ausências. Alguns moradores do 

Coque são colecionadores de perdas. São muitos os jovens mortos e são muitas as mães 

que choram as ausências. 

 Buscamos entender como Rose percebia a educação na sua história de vida. Ela 

relata que sua mãe a educou juntamente com seus irmãos.  

Sua mãe não aceitava os xingamentos entre irmãos. Nesse sentido, a mesma 

evitava essas agressões entre os mesmos, utilizando uma colher de pau para bater na 

boca daqueles que insistissem em falar agressivamente. “[...] quando ela escutava a 

gente falando alguma coisa de xingamento, aí agente apanhava na boca com essa 

colher”. 

Rose afirma que sua mãe ao utilizar a colher de pau para reprimir as atitudes 

violentas, buscava educar os seus filhos. “toda vez que eu olho pra aquela colher, eu 

lembro que foi essa colher que me ensinou a não ser tão violenta verbalmente”. 

A educação é vista por Rose a partir dos comportamentos corriqueiros dos 

indivíduos e a grande responsável pelo desenvolvimento da educação, é a família. 

Questionamos se Rose tinha informações sobre a quantidade de escolas 

localizadas nas proximidades do Coque. Ela disse: “São muitas. Aqui na Comunidade 

tem Joaquim Nabuco, Monsenhor, Municipal do Coque, Costa Porto, Josué de Castro e 

fora essas outras de cursos”.   

Ela explica que essas “escolas de curso” funcionam da seguinte maneira, algumas 

pessoas que tem o ensino médio completo, utilizam partes da sua casa para ensinar as 

pessoas com dificuldades na aprendizagem e também aquelas mais carentes 

economicamente. “[...] eles selecionam umas vinte pessoas pra passar o ano ali 

estudando”.  As pessoas não pagam por essas aulas. 

Indagamos sobre o fato de nas proximidades do Coque ter várias escolas e Rose 

ter escolhido estudar na Escola Joaquim Nabuco, haja vista não ser no entorno da sua 

residência.   

Ela explicou que a Escola Costa Porto é a mais próxima à sua casa, porém, nessa 

escola tem muitos casos de violência. Segundo a estudante, essa escola é frequentada por 

pessoas integrantes dos grupos rivais existentes na favela do Coque. 
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Rose afirma que esses grupos rivais são formados por alguns jovens envolvidos 

com a delinquência, moradores da Vila e da Realeza, são pessoas divididas por ruas.   

As ruas e becos da favela do Coque são divididas e sitiadas por chefes das 

gangues. Esses têm o “poder” de decisão sobre quem pode transitar nas ruas.  

Os caminhos de muitos jovens são restritos, pois o medo de serem confundidos 

com os “olheiros rivais
23

” faz desses meninos e meninas, “prisioneiros do medo”.  

 Contudo, Rose lembra que na escola em que ela estuda também tem fatos 

violentos, agressões verbais e físicas, utilização de drogas, entre outros.  

Prevalecem, no entanto, os pontos positivos da escola, segundo a mesma: “[...] 

na escola, os professores ensinam a gente a ser mais educados, a parar mais com o 

preconceito e saber que todo mundo é igual [...] a ser alguém na vida”. A educação para 

Rose é resumida em uma só palavra: Respeito. 

_______________________________________________________________________ 

Nando é um jovem de 20 anos, com um largo sorriso, se considera preto e de 

religião não definida. Estudante do 3º ano do Ensino Médio da Escola Monsenhor 

Barreto, sonha com a carreira jornalística, quer ser famoso. 

_______________________________________________________________________ 

         Quando começamos a entrevista, Nando estava um pouco ansioso, fizemos questão 

de explicá-lo que iríamos conversar sobre sua história de vida e que ele podia ficar à 

vontade para falar sobre as suas lembranças do passado. 

Uma das primeiras afirmações de Nando foi: “Eu nasci no Coque, nunca me 

mudei pra outro bairro, eu nasci aqui, moro aqui e vou morrer aqui”. 

 Uma lembrança marcante na infância de Nando foi a falta de água na 

comunidade naquele período, “eu tinha que carregar água do chafariz, minha infância 

não foi muito agradável”, afirma. A escassez da água repercutia na falta de tempo para 

brincar com os colegas. 

  Ele estudou inicialmente na Escola Joaquim Nabuco, onde hoje funcionam as 

instalações da Escola Monsenhor Barreto, anteriormente pertencia a Escola Joaquim 

Nabuco, “era uma escola só, eu era 4ª série e ai depois virou duas e eu vim pra cá”. 

 Na infância, o que gostava de fazer era ir à praia com excursões. Gostava de ficar 

só, “não queria ver gente”. 

                                                
23 Na gíria utilizada por alguns jovens moradores do Coque, olheiro é uma espécie de espião. 
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Perguntei como é morar no Coque, ele disse que é bom, mostrando as facilidades 

em relação à localização: “no momento morar aqui tá sendo bom, é perto do mercado de 

afogados, perto da praia, da ilha do leite, que tem os hospitais, agora mudou muito, 

agora eles tem um pouco de respeito”.  

 Sobre a violência na comunidade Nando ressalta que a maioria dos moradores do 

Coque não estão envolvidos com a criminalidade: “violência tem, mas, 99% das pessoas 

que moram no Coque são boas, eu acho que só 1% é envolvido, porque 99% é cidadão 

de bem”. 

 Nesse momento, ele fala sobre como o estigma e o preconceito circulam na 

sociedade contra os jovens moradores das periferias urbanas: “a gente não pode ir ali 

pra Boa Viagem de bermuda e de sandália porque já acha que é ladrão, as pessoas vão 

muito pela aparência, porque as pessoas ficam produzindo as imagens”.  

Nando, com desconforto relata os preconceitos sofridos no dia a dia pelos jovens 

moradores do Coque. Ele se diz alvo do preconceito por ser um jovem negro e morador 

de favela. 

 Nesse momento, fez uma reflexão sobre o que as pessoas falam da favela do 

Coque, “a gente vê na tv falando do Coque pá, pá, (tiros) e a gente começa a repetir”. 

Ele relatou uma conversa com uma amiga que mora na comunidade do Bode no bairro 

do Pina: 

A amiga dele falou: – na tua comunidade só tem bala. 

Nando perguntou: – tu já foi lá? 
A amiga disse: –, não. 

Nando disse: – pra tu ter uma ideia, na tua comunidade tem 

orquestra?  

A amiga respondeu: – não.  
Nando continuou questionando: - Tem um fórum? 

Tem um mercado perto? 

A amiga: - Não. 
E, Nando finalizou a conversa dizendo a sua amiga:- No Coque tem 

tudo isso! 

 

Nando relata suas percepções da comunidade construindo uma defesa acalorada. 

Percebemos os elos construídos por esse estudante com o seu lugar. Existe uma 

identidade que se sobressai aos estigmas.   

Sobre a atuação da polícia dentro da favela, Nando demonstra que a mesma não 

tem muita credibilidade, pois discrimina os moradores honestos, mas não toma 

providências quanto às gangues:  
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Faz vista grossas para a atuação das gangues e outras vezes, pega os 

meninos porque muitos deles têm aquela “aparência de marginal”. 

Eles acham que a gente que mora aqui, não pode ter roupa boa, não 

pode ter uma corda
24

. Se você tem uma coisa boa a polícia pensa que 
você é ladrão. 

 

Os policiais, ao abordarem os jovens dentro da favela, buscam informações sobre 

os esconderijos dos traficantes, mas existem nas comunidades periféricas os códigos de 

sobrevivência, ou seja, os silêncios: “eu mesmo vou apanhar, mas não vou dizer onde 

está ninguém. Porque eles não vão me proteger. E a minha segurança?” 

Os traficantes atuam de forma incisiva sobre os moradores da favela deixando-os 

propensos e submissos ao seu “poder marginal”.    

  Nando afirma: “[...] o rei da favela, de certa forma, é o “dono da boca
25

”, o 

traficante, porque as pessoas terminam ficando submetidas a ele, ficam com medo”. 

Alguns jovens da comunidade se envolvem com a criminalidade por estarem 

propensos a se fazerem visíveis dentro da sua configuração social. O envolvimento com 

o tráfico de drogas para esses jovens é uma mola propulsora para a conquista do poder 

econômico e “respeitabilidade” na comunidade. O que chamamos aqui de respeito, lê-se 

também como medo. 

Assim relata Nando sobre o seu medo dos traficantes: “[...] quando eles estão 

fugindo, quem é louco de dizer, ele ta aqui, pra quê? Pra depois ele te apagar? Tem que dizer: 

pode entrar se quiser, tem até lençol pra dormir”. 

Nesse momento, percebemos sarcasmo no tom de voz do estudante. Durante toda 

a entrevista Nando mostrou-se preocupado com suas afirmações, pois o mesmo convive 

diariamente com pessoas envolvidas com o tráfico, ele é vizinho de um dos chefes de 

gangue do Coque. 

  Há na favela um medo “generalizado” dos traficantes. Quando os jovens 

envolvidos com o tráfico desconfiam que foram denunciados, eles vão em busca dos 

possíveis delatores. Nando retrata com indignação essas tramas de violência e submissão 

que são impostas aos moradores da favela do Coque. 

 Nando entende os traficantes como os detentores de poder, porém é um poder 

momentâneo, fragmentado, frágil, que não é visto com “bons olhos” pela maioria dos 

                                                
24 Os jovens chamam de corda, um colar geralmente de prata. A média de preços desses colares que são 

comercializados na favela é de R$ 600,00. 
25 A expressão “dono de boca” é utilizada para denominar o responsável pelo lugar onde é comercializada 

a droga.  
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moradores do Coque. Os mesmos se sentem estigmatizados por compartilharem o 

mesmo meio social que os integrantes das gangues.  Os sentimentos de repugnância, 

medo e desconforto que são construídos pela maioria dos moradores da favela sobre os 

jovens envolvidos com a delinquência, nos remete as conexões com a Teoria Elisiana, 

onde existem os de “dentro” e os de “fora”, os de “cá” e os de “lá”, ou seja, os 

estabelecidos e os outsiders. 

 

Vivi é uma menina de 19 anos com simpatia no olhar. Longos cabelos, pele negra e 

religião católica. Estudante do 9º ano do Ensino Fundamental da Escola Joaquim 

Nabuco________________________________________________________________ 

 

 Vivi nasceu em uma cidade do interior de Pernambuco, veio para o Recife com 

seis meses de vida. Desde a mais tenra infância mora na favela do Coque.  

A infância de Vivi foi de muitas brincadeiras, divertida. No entanto, os fatos que 

mais marcaram o tempo da meninice foram as mortes dos seus irmãos. Em meio aos 

relatos das brincadeiras surgem as mortes. 

Segundo Vivi, um dos seus irmãos “brincava” muito com pessoas não 

recomendáveis, “abusava quem não deveria”.  

Sobre o seu irmão diz: “mataram ele e jogaram na maré”. Esse irmão de Vivi, 

no momento do crime, tinha 20 anos. Um jovem cheio de vida e sem medo de desafiar os 

criminosos do bairro.  

O irmão de Vivi tinha uma namorada que morava na Rua Azul, ele a visitava 

assiduamente, apesar de ser advertido do perigo. Num determinado dia foi morto e o seu 

corpo jogado na maré. 

Vivi lembra que após a morte desse irmão, quando ela tinha aproximadamente 10 

anos, outro irmão de 17 anos desapareceu e até o presente momento não se tem 

informações sobre o seu paradeiro. O seu irmão mais velho, que tinha envolvimento com 

a criminalidade, foi assassinado em um bairro próximo ao Coque, Cabanga.  

 Vivi desde muito cedo, em sua infância, teve que aprender juntamente com os 

seus familiares a conviver com as perdas. 
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 A morte se fez presente na configuração familiar de Vivi de maneira intensa, 

pois num curto período de tempo a mesma perdeu três irmãos. Todos eles foram vítimas 

da configuração violenta formada na favela do Coque. 

O irmão mais velho de Vivi foi morto de forma extremamente brutal. Ela relata o 

acontecimento com muita angústia e os olhos lacrimejantes.  

Ela diz: “[...] tentaram arrancar o olho dele com uma faca, mas a polícia veio”. 

Seu irmão levou 20 tiros no rosto e 18 por todo o corpo, totalizando 38 tiros: seu rosto 

ficou desfigurado, mas mesmo assim ainda tentaram tirar seus olhos com uma faca. 

Os assassinos não queriam apenas matá-lo, mas antes disso, torná-lo uma espécie 

de exemplo para outros jovens envolvidos com as gangues rivais. 

O prazer em matar é representado pelo esfacelamento do corpo e por deixarem 

suas marcas “animalescas”. Isso nos leva a refletir sobre o comportamento desses jovens 

envolvidos com a criminalidade e indagarmos sobre os níveis do processo de 

“civilidade” que estamos vivenciando na contemporaneidade. Para o estudioso Norbert 

Elias, o processo civilizador é realizado na longa duração através dos retrocessos e 

avanços de “civilidade” dos indivíduos.  

Para Vivi, a violência maior é vivenciada por aqueles que vêm e não podem fazer 

nada para modificar essa situação. “[...] ver gente matando, a pessoa vê e não poder 

fazer nada com medo de morrer”. 

Vivi casou aos 15 anos de idade, ela tem um filho de 4 anos, seu marido tem 37 

anos. A infância da menina Vivi foi encurtada, mãe aos 15 anos, uma menina com 

responsabilidades de mulher, mãe e dona de casa. 

A menina, que anteriormente brincava com suas bonecas, as deixou de lado para 

cuidar do filho. Na realidade, é mais uma criança que nasce em um contexto desprovido 

de estruturas, pois entendemos que uma adolescente de 15 anos ainda não possui a 

necessária responsabilidade para responder por si e, principalmente, pelo 

desenvolvimento de uma criança.  

Muitas são as adolescentes na configuração social do Coque, que engravidam 

cedo. A gravidez, para algumas dessas meninas, é utilizada como artifício para 

pressionar e impressionar os respectivos namorados e futuros pais.  

Nesse momento da conversa, Vivi redirecionou suas falas para o Coque, era claro 

seu incômodo em falar sobre sua gravidez na adolescência.  

 Voltou a falar sobre a violência e sua indignação com o descaso da polícia. 

Também relatou o envolvimento de mulheres com o tráfico de drogas.   
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Ela ratifica a necessidade de combater à violência e a importância do controle do 

Estado para conter esses atos criminosos.  

Para ela, a intervenção intensiva da polícia pode acabar com a criminalidade 

corriqueira do Coque. Ela explica que alguns jovens roubam tranquilamente na favela do 

Coque. “[...] roubam em frente às casas. Parece que é normal”. 

A estudante conta que existe um grande descaso da polícia, pois há um 

significativo número de policiais atuando dentro da favela e nos seus arrabaldes, 

contudo, eles se fazem invisíveis. 

Segundo Vivi, a polícia não se impõe na favela. “os policiais passam em frente, 

vê roubando mesmo e não fazem nada”. 

Sobre o tráfico de entorpecentes, Vivi nos mostra um olhar voltado para as 

mulheres que se envolvem com o tráfico de drogas. Ela afirma que são muitas as 

mulheres que acabam por se envolver com o universo da criminalidade. “Algumas se 

envolvem por causa da influência dos “donos das bocas” que em alguns casos são os 

seus namorados”. 

 Os chefes das gangues conseguem muito dinheiro com o tráfico de drogas e, 

nesse sentido, atraem a presença de algumas mulheres que também se sentem protegidas 

pelos “poderosos da favela”.  Vivi identifica que existe um quantitativo significativo de 

mulheres viciadas em drogas. Ela conhecia algumas que foram vítimas do tráfico por 

contraírem dívidas de drogas. 

A temática educação quase não é citada em suas histórias, mas ao indagarmos 

sobre as suas concepções acerca da educação, Vivi sem exitar respondeu: “[...] 

educação é como eu passo pro meu filho, tipo assim, não pegar coisas erradas, não 

mentir”. 

Assim como a maioria dos estudantes pesquisados, a educação é vista como 

mudança de comportamento e é apreendida no contexto familiar, a escola está exposta de 

forma secundária na maioria das falas. 

Sobre a escola, Vivi disse que gosta de estudar: “[...] o que mais gosto de fazer 

na escola é escrever”. Disse ainda que, apesar de não gostar muito de ler, tem muitos 

livros em sua casa.  

No ambiente escolar, ela tem dificuldades em identificar as atitudes violentas, 

pois, o referencial construído ao longo de sua vida a faz pensar que apenas as atitudes 

extremas como assassinatos e assaltos à mão armada são ações violentas.  
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 Em suas reflexões sobre o Coque, ela ressalta que esse lugar é mesmo uma 

favela, permeado de problemas sócio-econômicos, com um histórico de mortes, 

rivalidade entre gangues, assaltos, prostituição, entre outros. 

Vivi percebe que houve algumas mudanças no Coque, as mortes, segundo ela, 

diminuíram, mas o tráfico de drogas aumentou. Mesmo assim, ela tem o “desejo de sair 

do Coque”. “Tenho fé em Deus que vou sair logo desse lugar”.  

_______________________________________________________________________ 

Mano, menino sorridente de 14 anos, pele morena, estatura pequena, cabelos 

espetados, durante a pesquisa ele era estudante do 9º ano do Ensino Fundamental 

da Escola Estadual Joaquim Nabuco. 

_______________________________________________________________________ 

Mano nasceu no hospital chamado IMIP como a maioria dos jovens 

entrevistados. Após seu nascimento, passou dois anos morando com sua avó no interior 

de Pernambuco, ficou por lá até completar cinco anos.  

Seu pai era taxista e foi morto em um assalto que ocorreu no bairro de Areias em 

Recife: “Eu tinha 2 anos,  não lembro não, nem conheci meu pai”. Foi logo depois da 

morte do pai que Mano foi morar com sua avó, pois sua mãe precisava arrumar um 

emprego.  

Um ano depois da morte de seu pai, a mãe de Mano iniciou um relacionamento 

com outro homem, que ele chama de pai. “O pai que eu conheci foi meu padrasto, eu 

gosto dele”. Ele mostra ter muito carinho e admiração pelo pai. 

Perguntamos sobre as suas lembranças da infância e Mano relatou que se 

lembrava da morte de seu irmão: “[...] o meu irmão morreu assassinado, meu irmão 

biológico. Ele também se envolveu com esses negócio de tráfico. Ele foi preso quando 

era  de menor e de maior também. Ele veio pior da prisão, quando se soltou mataram 

ele”.  

Mano disse que a maioria da sua família é envolvida com a criminalidade e que 

muitos dos seus primos estão mortos.  

 

Meus primos,é melhor nem dizer que tenho primo, porque a 

maioria já morreu. A maioria era envolvida com o tráfico, 

matava, roubava, usava droga. Isso é ruim né? Eu mesmo não 

quero entrar nessa não. Eu já vi muita gente morrendo. 
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 A desestruturação familiar, ora é causa, ora é consequência do envolvimento dos 

jovens com a delinquência, na maioria dos casos, os pais que hoje são considerados pais-

problemas, tiveram também pais-problemas. Trata-se de um “ciclo vicioso”. 

 Mano diz ter medo de ser morto como seu irmão, afirma que isso dificilmente 

acontecerá com ele, pois não é envolvido com a criminalidade. Mas, justifica o seu medo 

com o fato de morar no Coque: “Claro que eu tenho medo, quem é que quer viver num 

lugar desse ?” 

 Nesse momento, Mano começou a relatar os fatos violentos do Coque, “aqui é 

assim, é um matando o outro. Ele explica: “É assim, eu mato aquela pessoa, ai tem um 

amigo que gosta dele, ai vai me matar. Já é negócio de galera, na Vila quem morrer, 

morreu, mesmo que não tenha nada”. 

É identificada uma diferença entre algumas localidades específicas da 

comunidade, umas são mais violentas do que outras segundo o estudante. 

 Mano, afirma que:  

 

A comunidade é muito violenta, muito assalto, a turma fica fumando 

maconha, esses negócios na frente da casa dos outros, não tem 
respeito. A pessoa vê muita coisa ai dentro da favela. Isso não 

acontece na rua que eu moro porque meu pai bota respeito lá. Aí a 

turma tem medo. 

 
 

 Questionamos sobre o fato de seu pai impor o medo nos moradores da sua rua, 

Mano ficou um pouco confuso, tentou explicar que talvez seu pai tivesse 

comportamentos diferentes dependendo do momento.  

 

 Meu pai bota respeito lá, ai a turma tem medo. A turma diz que na rua 

onde a gente mora ele é uma pessoa e fora ele é outra. Aí eu não 
conheço, eu conheço o que ele é em casa, em casa ele é uma pessoa 

boa, cuida de mim. É isso que conheço dele, pelo que o povo fala, ele é 

brabo, até a turma da escola fica falando dele.  
 

 

Dessa forma, a escola aparece em sua história imbricada no contexto da 

violência, diferentemente da estudante Lili, que frequenta a mesma escola, porém não 

percebe esse contexto tão violento apresentado nas falas de Mano. 

 Ele relata que muitos alunos levam armas e drogas para a escola. Segundo Mano, 

alguns estudantes também são envolvidos com a criminalidade.  
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Eles ficam se exibindo para os outros colegas com drogas e armas. 

Teve um dia que um aluno trouxe uma arma pra escola e ficou aí se 

amostrando, aí eu fui correndo, vai que ele queira fazer alguma coisa 

comigo. Fui ligar pra meu pai, ele veio e revistou com os policiais todo 
mundo ai na quadra, meu pai nem é policial, mas é porque ele tem 

muito conhecimento mesmo. Ele veio com mais cinco caras que são 

policiais, eles são colegas dele. 
 

 

Mano disse que o aluno que estava armado na escola entregou a arma para uma 

menina escondê-la.  

Questionamos sobre o fato de seu pai não ser policial e, mesmo assim, ter ido até 

a escola fazer uma revista nos estudantes. Ele explicou o ocorrido da seguinte maneira: 

“É porque ele tem muito conhecimento mesmo, ele veio com mais cinco caras, os 

policiais são colegas dele”.  

E assim, comecei a entender o medo que seu pai “padrasto” impõe aos vizinhos 

moradores da sua rua. Mano continua falando que em sua casa tem muitas armas. “[...] 

meu pai leva às vezes armas dos colegas dele, da polícia. Ainda bem que é da polícia, as 

únicas armas que eu vi desses negócios de ladrão, foi do meu irmão”.  

O irmão de Mano quando era vivo não se entedia bem com seu padrasto, pois o 

padrasto não aceitava a sua vida desordeira.  

Mano relatou o seguinte:  

 

[...] meu pai não queria meu irmão lá dentro de casa não. Antes da 

morte do irmão de Mano, houve um grande desentendimento entre 

eles, uma semana antes da morte do meu irmão teve uma desavença 
entre os dois, um botou a arma na cabeça do outro, só não mataram 

mesmo porque eu entrei na frente.  

 
 

Nesse momento, com um olhar tristonho e sensivelmente emocionado Mano deu 

uma pausa, olhou fixamente para o chão. Ficamos alguns minutos em silêncio e logo 

depois ele declarou: “[...] eu gosto dos dois, eu não conheci o meu pai de verdade”.  

Depois de uma pequena pausa perguntei sobre a escolha de estudar na Escola 

Joaquim Nabuco, ele foi enfático:  

 

Eu não escolhi. Mas, pelo menos eu tenho amigos aqui. Era pra eu 
estudar lá no Porto Carreiro, mas lá também tem muita droga. O 

pessoal diz que na escola particular tem mais jeitinho, mas, tem não. É 

tudo do mesmo jeito. Eu gosto de estudar aqui tenho muitas amizades. 
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Nas falas de Mano sobre a escola, percebemos a importância dos elos construídos 

no espaço escolar. Esses se sobressaíram sobre as expectativas de mudança de vida 

através da educação.  

Ele relata que a escola tem muitos problemas que não são percebidos pelos 

professores e a direção. “[...] tem muita gente que traz drogas pra cá, as professoras 

não vê. As professoras dá aulas, esses negócio, mas, ali perto das salas vazias, ali 

mesmo, perto da merenda os meninos usam drogas e ninguém vê”. 

Ainda relata que alguns jovens moradores de um bairro próximo ao Coque, 

chamado de Cabanga, vêm para essa escola brigar com alguns alunos. Apesar desses 

problemas, Mano conclui: “[...] a escola tá boa, os professores tão bons, aqui é assim, 

se a pessoa quiser aprender que venha, mas, tem muita gente que não vem pra 

aprender”. 

 Ele disse que não tem nenhuma pretensão de mudar de escola. “aqui tá bom, eu 

não quero sair não”. 

 Sobre a educação ele afirmou: “Educação é o fato do conhecimento, a educação 

também é a de casa. Muitas pessoas não têm educação, principalmente as de favela”.  

 Mano faz uma relação entre os problemas econômicos e sociais com a ausência 

da educação: “É só andar pela favela e vai ver, é cheia de lixo, o pessoal que vai fazer a 

coleta de lá não tem como não, é muito lixo. Tem muita gente passando fome, tem gente 

que sobrevive do projeto bolsa família, só tem o que comer por causa dele”. 

Mano relata que não precisa da ajuda financeira concedida pelos projetos sociais, 

ele se percebe diferente da grande maioria da comunidade que têm problemas 

econômicos. Nas suas falas percebemos o entrelaçamento entre os problemas 

econômicos e a falta de “educação” ou os maus hábitos.“[...] minha mãe tem uma 

condição boa. Dá pra a gente viver direitinho. Ela me dá educação”. 

 Terminamos nossa conversa falando sobre a educação e as perspectivas de Mano 

para o futuro, ele em muitas das suas falas elucidou-nos sobre o seu desejo em sair do 

Coque. Sair do Coque significaria mudança na sua qualidade de vida, principalmente 

porque morar nessa favela, para ele, é conviver com o medo. O medo, nesse sentido, 

mora ao lado. 
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Celi, uma linda menina de olhos claros, pele morena, tagarela, de sorriso nos olhos, 

18 anos com ar de menina, durante a pesquisa era estudante do 9º ano do Ensino 

Fundamental da Escola Joaquim Nabuco.  

 

 Celi nasceu na maternidade de Afogados, sua família veio do Rio de Janeiro por 

volta dos anos 80. Quando criança, Celi dera muito trabalho a sua mãe que a chamava de 

“caixinha de problemas”, tinha muitos problemas de saúde, sua respiração nunca foi das 

melhores.   

Celi relata que sua família é bastante extensa: “Tenho muitos irmãos13 irmãos, 

eu acho. Tenho uma irmã que morreu porque o rato roeu o dedo dela, ela tinha um ano. 

Minha mãe na época morava no Jordão”. 

 No ano da entrevista, Celi morava em uma pequena casa, numa área chamada de 

Areinha, com sete pessoas, “[...] minha mãe, minha irmã, minha outra irmã, meu irmão, 

meu cunhado, minhas primas, são sete”. 

Anteriormente, Celi morava num lugar do Coque onde está sendo construído o 

viaduto, por esse motivo, os moradores foram indenizados e tiveram que procurar um 

outro lugar para morar. “Fui morar na Areinha, eu acho que é pior, tem assalto todos os 

dias, final de semana é assalto que só”.  

Perguntei sobre suas lembranças do tempo da infância, ela respondeu: “Eu 

lembro de uma morte de uma mulher, ela morreu e deixou cinco filhos, eu era pequena 

ela morreu de bala, mataram ela. Emburacaram na casa dela e encheram ela de bala. 

Eu não sei, uns diziam que era por causa de drogas outros dizia que era porque ela 

devia”.  

Celi continuou contando suas lembranças do Coque, todas baseadas em violência. 

No decorrer da entrevista percebi o interesse dela em mostrar-me a parte mais violenta 

do Coque. O lugar de exclusão e os olhares discriminadores que o permeiam. 

 

Eu já vi um assalto na minha frente, eu tava vindo pro colégio bem 

cedinho, foi ali perto do Costa Porto, ali tem uma cocheira. Ali eles 
assaltam direto de manhã. Eles assaltam geralmente as pessoas que 

eles não conhecem, tem pessoas que eles conhecem e deixa passar. 

Assaltam taxistas, pessoas que vem de shows, pessoas que vai pro 
médico e passa por lá de manhã, tem gente que tem rincha ai eles mete 

bala, onde eu moro é assim, lá perto da escola Costa Porto. 
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No entanto, encontramos nas falas de Celi a visão dúbia sobre a sua comunidade, 

mesmo buscando mostrar os problemas da violência ela afirma que o Coque sofre com o 

preconceito e discriminação. “Eu penso que essa comunidade é muito discriminada, os 

outros têm muito preconceito contra ela. Ela não é essas coisas todas como as pessoas 

dizem que no Coque é se abaixa, pei, pei, mas  não é isso tudo não. Eu acho uma 

comunidade boa de morar. A comunidade é a gente e não ninguém”. 

Perguntei o que ela pensava sobre a violência, disse Celi: “Tem muito tipos de 

violência, eu não sei o que é não violência. É discriminação contra os negros os pretos, 

as comunidades, é bater nas pessoas, é matar uns aos outros, matar, abortar”. 

  Ao longo da sua história Celi fez a seguinte observação sobre a educação: 

“Primeiro agente deve ser educado em casa”. Ela ratifica a importância da educação não 

formal, assim como na maioria dos entrevistados, a escola aparece em segundo plano, 

ora mostrando sua realidade e ora mascarando as suas problemáticas. 

 Para Celi a escola tem muitos problemas e, por esse motivo, ela não tem muito 

elo com essa instituição. A escola em seus relatos aparece com frágeis significados: 

 

 De primeiro eu não gostava não, viu professora, mas, agora eu tenho 

que gostar para me interessar pra passar de ano. Eu tenho que me 

interessar, eu me interesso na sua aula e pronto, eu presto atenção na 
sua aula. Tem umas aulas que eu não me interesso não, como a de 

português. Eu odeio português e matemática, mas fazer o quê? Se é 

bom pra minha vida, eu tenho que ficar. Tem dia que eu esqueço das 

aulas e vou embora pra casa. 
 

 

 As aulas, os conteúdos programáticos estão em segundo plano, apesar de Celi 

falar que existe uma mudança em seus interesses escolares, o elo dela com a escola é 

muito fragilizado. Celi reconhece que a escola passou por um processo de mudança em 

relação a sua estrutura, porém encontra dificuldades em relatar os fatores positivos da 

escola em que estuda. 

 Sobre a escola ela diz: 

 

 Eu vou te dizer que não tem nenhum lado positivo, peraí, deixa eu ver, 

tem alguns professores, tem professor que pega no pé dos alunos pra 

estudar, tem alguns que é bom. Tem uma barraquinha aqui na frente 
pra lanchar, eu lancho na cozinha mas, de primeiro eu não lanchava 

não, agora eu lancho porque mudou e mudou muito a comida, agora 

está melhor.  
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 Ela ainda relata que não gosta de estudar e explica: “Se eu gostasse de estudar, 

eu estudava toda tarde, como o meu namorado manda. Ele diz, vai estudar ele sempre 

pergunta, qual a matéria que tu tais péssima? E, eu saio dizendo todas, ele diz vai 

estudar”. O namorado de Celi tem 30 anos, mora no bairro de Jardim São Paulo e, 

segundo ela, o seu namorado faz curso de contabilidade, ele a incentiva nos estudos.  

  As problemáticas da escola são retomadas no discurso de Celi com intensidade, 

as críticas à escola soam como um desabafo. 

 Era a estudante diante da professora tendo a oportunidade de falar o que sente, o 

que quer, desejosa em chocar, dizer aquilo que em muitos momentos teve vontade e por 

falta de oportunidade silenciou. 

 Celi diz:  

 

Os problemas da escola é que os meninos abusam, tiram onda da cara 

da diretora e a diretora é uma lerda, burra que não faz nada, porque 

se fosse eu já tinha dado a transferência pra eles lavrar, ou fica no 
meu limite ou sai. Tem outras coisas, os meninos ficam passeando no 

corredor, vai pra lá vem pra cá, sai a hora que quer. 

 

 

 Segundo observa Celi, a desorganização e a falta de limites de professores e da 

direção é um dos pontos que faz a escola desinteressante. No decorrer da conversa 

mostrou certo desconforto em continuar falando sobre a escola, este fato ocorreu com a 

maioria dos estudantes entrevistados. 

 Ela voltou a falar das suas vivências na comunidade do Coque, explicando como 

se mantém informada sobre as notícias que circulam na favela, os comentários dos 

vizinhos, as fofocas, os entrelaçamentos das vidas e das mortes.  

 

Eu fico sabendo das novidades pelos meus olhos, os caras, eles fazem 

pra todo mundo ver, quando eu não vejo, eu fico sabendo através da 

minha mãe que ela vai ver e quando eu não estou em casa, minha mãe 
me conta tudo. Quando eu estou em casa o povo diz mataram um aí, lá 

vai todo mundo correr, eu gosto de uma fofoca.  

 
 

 Celi observa que a fofoca entre os vizinhos é algo corriqueiro, muitas intrigas 

foram iniciadas por causa de conversas distorcidas e mal interpretadas entre alguns 

integrantes dessa configuração social.   
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 Terminamos nossa conversa com risos, Celi brinca com as palavras e sorri 

enquanto fala das fofoqueiras do bairro. E, sem esquecer ela também se inclui como uma 

boa e eficiente fofoqueira.  

_____________________________________________________________________ 

José, 17 anos, menino de muitas brincadeiras, sorridente, amável, de muitos 

amigos, no momento da entrevista era estudante do 1º ano do Ensino Médio da 

Escola Joaquim Nabuco. 

 

 Sobre as lembranças da meninice José conta que: “[...] a infância foi normal, 

minha infância eu perdi todinha dentro de casa, mal eu saia, passei a metade do tempo 

dentro de casa, vim conhecer o mundo agora”.  

José era proibido quando criança de brincar na rua com seus colegas, pois sua 

mãe temia que algo lhe acontecesse, segundo ele, tudo isso ocorria por causa da 

violência na favela do Coque. Ele ratifica o cuidado e proteção dos pais para com seus 

filhos na primeira infância, independentemente do lócus, tanto nas favelas, quanto nos 

bairros nobres.“Todas as mães tem cuidado com suas crianças, pode ser rica ou pobre”.  

José diz que seus pais o proibia de ficar nas ruas do Coque e, consequentemente, 

não tinha muitos amigos durante toda sua infância, ele se sentia solitário. “Vim conhecer 

os meus amigos agora, eu não tinha amigos, eu não tinha nada, eu era sozinho, ficava 

sozinho em casa, só assistia novela, só novela, só novela minha vida era assim”. Ele 

relata que só com 16 anos seus pais permitiram que ele ficasse na rua conversando com 

seus amigos, “[...] agora a rua pra mim, é uma casa, converso com quem eu quero com 

quem eu acho que é certo conversar, agora é bom, agora eu tô curtindo a vida”.  

Nos relatos de José, seus pais mesmo permitindo que ele fique nas ruas, temem o 

seu envolvimento com outros jovens ligados às tramas criminosas. 

Durante as entrevistas, as quais ocorreram após o termino das aulas, o estudante 

mostrou-se bastante entusiasmado em participar da pesquisa. Desejava que seu nome 

fosse revelado, nesse momento, expliquei a importância do sigilo ético, o mesmo 

concordou em escolhermos um nome fictício. 

José em suas falas constrói um discurso de extrema violência para representar o 

Coque, “Eu moro no foco do Coque, na Vila Joana Bezerra, onde tudo começa, é muita 

violência”.  
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Sobre as gangues da favela do Coque ele diz: “Existem Gangues rivais que são 

do lado de lá, eles não pode vim pro lado de cá, qualquer pessoa inocente eles mexem, 

morrem pessoas sem saber o porquê. A gente morre de medo”. 

 José relata o caso de um adolescente que foi morto sem ter nenhum tipo de 

envolvimento com a criminalidade. “Vai fazer dois meses que eu perdi um amigo meu 

na violência. O menino foi levar a namorada dele na casa dela e mataram ele por nada. 

Por nada. Só porque ele não podia ir pro lado de lá. Ele foi, então mataram ele”. 

Segundo o estudante José, existe o lado de cá e o lado de lá no Coque. Existem ruas 

proibidas para os jovens que não são seus moradores. 

Enquanto José tentava retratar o Coque, o mesmo ficava muito confuso. Em 

alguns momentos tentava mostrar as partes positivas de morar na favela do Coque, mas o 

que sobressaiu em suas falas foram as dificuldades enfrentadas pelos moradores das 

áreas onde ocorrem as disputas entre as gangues.  

Ele diz:“O bairro do Coque é um bairro nobre, normal igual a outros bairros, só  

que lá tem mais violência. Tem muitas  galeras querendo mandar no bairro. A polícia 

não pode com eles, oxê! Polícia lá não pode entrar, se entrar leva bala, é a lei do cão”.  

Em sua análise sobre o Coque, ele fala que muitos problemas são acentuados pela 

postura que os moradores têm diante das gangues que se instalaram no Coque. 

 

Acho que as coisas aqui são assim, por causa dos moradores que não 

dar valor a comunidade. Se desse valor a Comunidade que tem não 
acontecia isso que acontece. As pessoas acoitam muitas vezes os 

bandidos, eu acho isso errado acoitar as coisas dos bandidos. Tem 

morador que corre e bota os bandidos pra dentro de casa. Os policiais 

vêm e eles dizem que não tem ninguém. Alguns moradores ficam 
acoitam os bandidos. Acoitam a vida do crime.  

 

 

Para José, o fato de alguns moradores serem complacentes com os integrantes das 

gangues, reafirma e acentua na opinião dele às problemáticas da favela. O estudante 

Nando observa a mesma problemática, porém explica que os moradores são coagidos a 

esconderem os integrantes das gangues em suas casas. Muitos fazem denúncias 

anônimas, ou seja, a maioria dos moradores não apoiam os criminosos, ao contrário, 

discordam de suas ações criminosas.  

José lembra-se do envolvimento do seu irmão com a criminalidade.  

 

Meu irmão andava armado, usava droga, já foi preso, ele andava 

armado pra se defender dos inimigos. Ele tinha muitos inimigos. Ele 
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fazia parte de uma gangue, de um grupo, aí ele tinha que se defender 

de outro grupo, aí viviam todos armados. Eles assaltavam os caros que 

passavam pelo Coque. Lá na rua tem assaltos de carros, motos, 

celular, os pertencem das vítimas, aí a vítima vai embora, quando as 
vítimas reagem tem troca de tiro lá. 

 

 

José recorda ter presenciado um desses assaltos, o que lhe marcou foi o fato da 

vítima ter sido morta à queima-roupa, após reagir. Ele relatou: 

 

 O homem vinha num carro cinza quando passou no quebra mola, ele 

teve que diminuir a velocidade, aí os meninos interrompeu ele, aí ele 
desceu do carro e ficou do lado do carro. Eu vi os meninos pegando os 

pertences e, nada da vítima reagir, aí um gesto que a vítima fez para 

os assaltantes, aí um dos assaltantes atirou nele. 

 
 

Nesse momento, os gestos de José representavam sua indignação pela atitude dos 

jovens infratores. Questionei o sentimento de José ao presenciar essa cena trágica. Ele 

disse: “Eu senti pena, ódio por eles ter feito aquilo tudo. Não precisava ter feito aquilo 

não, o homem já tinha dado tudo, pra quê atirar? Tirar as coisas dos outros é tão fácil, 

pra quê tirar uma vida? Tirar uma vida assim, inocente”. 

José fixou seu olhar no meu e disse: “Tenho medo de morrer, tenho medo de 

morrer, de inimigos, não que eu tenha inimigos [...] Tenho medo das outras galeras, no 

caso de eu ter que passar lá e eles quererem me matar”. Ele explicou rapidamente que 

no Coque existe uma divisão por áreas e que os jovens moradores de determinadas ruas 

não podem frequentar outras áreas, conhecidas como rivais: “Isso acontece por causa de 

gangues rivais de não poderem ir do lado de lá e nem do lado de cá. Nenhum homem, 

nenhuma mulher daqui pode passar pelo lado de lá tranquilo”. 

Ele relatou já ter se envolvido com a delinquência, “Eu já me envolvi, mas, tive 

vários conselhos da minha mãe, do meu pai, dos meus amigos, da minha namorada aí 

deixei”.  

Ele explicou que começou esse envolvimento porque não se sentia livre: 

 

 Não posso andar em todos os cantos. Quando eu trabalhava com meu 

pai aqui na estação... Trabalhei um tempo como pedreiro nos Coelhos 

e Afogados eu podia andar livremente, eu passava do lado deles lá, 
ninguém mexia comigo, mas agora não. Não posso passar nem perto 

deles. 
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Ao relatar o assalto, ele mostrou-se bastante incomodado e voltou a falar na 

violência cometida pelas gangues da favela: “A violência começa através do tráfico, por 

causa do tráfico, por causa das drogas... aí começa a violência, por causa das galeras 

rivais, devido aquela gangue ter ganhado mais dinheiro... aí causa mais e mais 

violência”. 

Ele diz temer ser morto por estar andando juntamente com alguns amigos que são 

envolvidos com as gangues da sua rua. “Tenho medo de no momento eu tá junto com 

eles, chegar alguém e matar eu e eles. Meu medo é esse!” 

  Sobre o poder criminoso que circula na favela do Coque, José afirmou que o 

dinheiro das vendas das drogas e o fato dos chefes das gangues desejarem o controle dos 

territórios das vendas faz com que uma gangue queira destruir umas as outras. 

“Antigamente era uma gangue só. Uma galera só. De uns tempos pra cá, começaram a 

dividir a favela, uma gangue contra outra gangue. 

 José em sua história de vida não quis falar sobre a escola quando perguntei sobre 

o que ele entendia por educação, o mesmo foi direto, educação é a que meus pais me 

deram. 

“Sobre a escola não tenho muita coisa pra falar. É boa para algumas pessoas e normal 

para outras, pra mim é nem boa, nem ruim”. 

Durante toda a nossa conversa José fez questão de enfatizar suas vivencias 

relacionadas à comunidade. Ele finalizou nossa conversa dizendo: “Eu nasci aqui, moro 

aqui e minha história tem tudo a ver com esse lugar”. 
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3.2 A ANÁLISE DOS LUGARES, DAS MEMÓRIAS E DAS HISTÓRIAS DE VIDA   

 

 

A Comunidade, a Favela, os Moradores e as Tensões Sociais 

 

O Coque é uma comunidade discriminada, uma favela que tem gente de bem  

 

Na fala dos entrevistados, o Coque é uma comunidade discriminada, uma favela 

que tem gente de bem, como dispomos a seguir:  

 

A comunidade do Coque é um bairro muito humilde, um bairro 

onde não tem como você trabalhar, não tem como você se 

manter, a maioria das pessoas do Coque eles vivem de vender, 

de comercializar, tem uma barraquinha aqui, uma barraquinha 

ali, portanto, o único trabalho. O pai de família não tem como se 

sustentar só com aquele salário, aí ele coloca a barraca em casa 

ou sai vendendo coisas pelo meio da rua. (Rose, 14 anos) 

 

O Coque realmente é uma favela, uma favela é o que a gente vê 

nos filmes, vê droga, vê gente armados pra mim o que eu vejo ali 

é isso. Mas, dentro do Coque não só tem ladrão, tem pessoas de 

bem também, é o que eu sempre digo: tem pessoas boas não só 

tem ladrão não. Tem pessoas! (Vivi, 19 anos) 

 

Tem muita gente que faz faculdade, muita gente concursada 

dentro do Coque, muita gente mesmo, que mora aí porque não 

tem opção de ir pra outro lugar. Pra você vê tem uma mulher 

que se formou em pedagogia, hoje é Conselheira Tutelar, tem 

condições de sair daqui, mas, não sai. (João, 25 anos) 

 

Eu penso que essa comunidade é muito discriminada, os outros 

tem muito preconceito contra ela, o Coque não é essas coisas 

todas como as pessoas dizem: no Coque é se abaixa, pei... pei...  

mas, eu não acho isso tudo não, eu acho uma comunidade boa de 

morar, a comunidade é a gente e não ninguém. (Celi, 16 anos) 

 

 

Nas falas acima, identificamos a preocupação dos estudantes em demonstrarem 

que a favela do Coque, apesar de todas as suas problemáticas, não é abrigo apenas dos 

jovens envolvidos com a delinquência, antes disso, é um lugar de trabalho, onde a maior 

parte dos moradores procura se sustentar honestamente, através dos trabalhos formais 

fora da favela, ou com a informalidade de pequenos estabelecimentos comerciais nas 
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próprias casas (vendas ambulantes, prestações de serviços, coleta e venda de materiais 

recicláveis, entre outros), como afirma a estudante Rose.  

 Segundo relata Vivi, de 19 anos, o Coque é uma favela e, nesse sentido, tem 

muitos problemas sociais. É evidenciado em suas falas a retratação do estigma que foi 

construído sobre o Coque, mas é sobressalente o estigma constituído sobre os jovens 

delinquentes moradores do Coque que, no discurso da entrevistada, não é considerado 

como humano. O ladrão, o traficante, o matador perdem sua humanidade, sobressaindo o 

sentimento de aversão, nojo, raiva, desprezo. 

Nas falas dos estudantes, existe uma separação entre a maioria dos moradores que 

são identificados como “gente de bem”, os “estabelecidos” e os jovens envolvidos com a 

criminalidade que baseados na Teoria Elisiana denominamos de outsiders.  

Todo o estigma construído sobre o Coque pela sociedade é segundo os 

estudantes, consequência das ações delinquentes de alguns jovens moradores da favela. 

Nessa perspectiva, observamos que: 

 

[...] a estigmatização, como um aspecto da relação entre estabelecidos e 

outsiders, associa-se, muitas vezes, a um tipo específico de fantasia 
coletiva criada pelo grupo estabelecido. Ela reflete e, ao mesmo tempo, 

justifica a aversão, o preconceito que seus membros sentem perante os 

que compõem o grupo outsider. (ELIAS; SCOTSON, 2000 p. 35).  

 
 

O cenário violento da favela do Coque constitui-se em um problema para os seus 

moradores, pois não somente a localidade, mas também eles passam a ser percebidos 

pelo olhar da suspeita e do medo. 

Os moradores do Coque, além de vítimas da violência, se tornam vítimas da 

“geografia do medo”, o fato de morarem em um lugar onde a violência ocorre em níveis 

alargados, os fazem ser reconhecidos como aqueles inseridos no “lugar do criminoso”, 

“do perigo”. 

 Quando Celi afirma que a favela do Coque é discriminada ela explica que esse 

fato ocorre por causa da criminalidade, mas o sobressalente em suas falas é a maneira 

como ela se refere aos jovens envolvidos com a criminalidade, ela os qualifica como 

ninguém. Para Celi quem constitui a comunidade são os moradores que não tem 

envolvimento com o mundo do crime.  
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Portanto, é traçada uma fronteira estabelecendo distinção entre os grupos. Existe 

o “nós” e o “eles”, os jovens envolvidos com a criminalidade são considerados como 

eles dentro da configuração social do Coque.   

Apesar de alguns jovens delinquentes se destacarem na favela através da 

imposição do medo, dos recursos acumulados com a venda das drogas e os assaltos, esse 

“poder” derivado do crime é desconstruído e fragilizado pela maioria dos moradores do 

Coque que se posicionam nessa configuração social como estabelecidos e, nesse sentido, 

posicionam-se em diferentes momentos como superiores.  

As rejeições compelidas aos jovens delinquentes, ou os outsiders são derivadas 

das ameaças à suposta superioridade que os chamados “moradores de bem”, ou 

estabelecidos sentem. 

 

O Coque é perto de tudo, tem posto de saúde, tem praça, tem escola, tem policiamento 

na praça  

 

 Na concepção de alguns moradores, conforme demonstrado a seguir, o Coque 

parece ser um bom lugar e está em processo de urbanização. 

O Coque é um lugar onde é perto de tudo, a gente ia pra farra a 

pé, a gente queria ir pra Afogados ia a pé, um hospital tem o 

Português, que é um hospital muito bom. As escolas, tem o 

Poeta, o João Alfredo, Nossa Senhora do Carmo, Costa Porto, 

Novo Mangue, Monsenhor Barreto, Joaquim Nabuco, tudo isso é 

perto né. (João, 25 anos) 

 

Os pontos positivos do Coque é que tem o posto lá perto, tem 

uma pracinha. Agora tem posto de saúde, tem praça, tem escola, 

tem policiamento, tem policiais na praça. Agora a questão é a 

comunidade não dá valor, a comunidade não respeita, a 

comunidade não quer saber de fila, não quer saber de se dar ao 

respeito e não quer ser respeitada. (Rose, 14 anos)   

 

Ali perto do fórum, no lugar do fórum, colocaram um palco no 

ano de 90 foi tão bom, foi uma alegria mesmo, as crianças tudo 

brincando, antigamente o Coque era bom, mas de lá pra cá 

muita coisa mudou, acho que a violência aumentou. (Vivi, 19 

anos) 

 

O Coque é perto de tudo. O metrô é na porta, nós podemos ir pra 

onde queremos a pé. Aqui é fácil pra morar. (Mano, 14 anos) 
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 Os estudantes João, Rose, Vivi e Mano retratam o Coque como um lugar propício 

para moradia, onde existe certa comodidade, pois é um lugar próximo a vários bairros e 

ao centro da cidade.  

  As escolas, os postos de saúde, a praça e o policiamento aparecem destacados na 

fala de Rose, a mesma entende que essa região onde está localizada a favela do Coque 

vem passando por um processo de melhorias, portanto para ela é relevante que os 

moradores saibam valorizar esse espaço social. Já a estudante Vivi lembra-se da época 

da infância com saudosismo e diz que anteriormente o Coque era um lugar melhor para 

viver, com menos violência. 

 A localização da favela do Coque se sobressai diante aos pontos destacados pelos 

estudantes. Morar próximo ao centro da cidade e de outros bairros como Afogados, Boa 

Viagem, onde existe um comércio formal e informal intenso, é algo de grande relevância 

pra os seus moradores. 

 Podemos afirmar que o processo de urbanização das favelas no Brasil anda com 

passos lentos. Contudo, as intervenções e melhorias realizadas pelo poder público, 

mesmo estas sendo de maneira bastante acanhadas são observadas pelos estudantes como 

positivas e servem de justificativa para eles continuarem morando na favela do Coque.   

   

 A violência vai do verbal ao mortal 

 

Existe muito tipo de violência, violência verbal. O desrespeito 

pra mim é um tipo de violência que eu não suporto, assim, se me 

tratar com desrespeito com certeza você será tratado também. 

Uma coisa que eu odeio de qualquer pessoa é o desrespeito e a 

desumanidade. Tem muita gente que gosta de xingar as pessoas  

humildes e não quer nem saber, eu odeio isso. (Rose, 14 anos) 

 

Quando acontece qualquer coisa aqui no Coque todo mundo fica 

sabendo, minha mãe me conta tudo, quando eu estou em casa o 

povo diz: mataram um... ai lá vai todo mundo correr pra ver. Eu 

gosto dessa fofoca. Violência, eu não sei o que é não, violência é 

discriminação contra os negros os pretos, as comunidades; é 

bater nas pessoas, é matar uns aos outros, matar e abortar. 

(Celi, 16 anos) 

 

Violência pra mim é gente matando outras, a pessoa ver e não 

poder fazer nada com medo deles também nos matar. Eu acho 

que isso é violência. Eles olham pra cara de um, olham pra cara 
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de outro e perguntam logo o que é que quer e dependendo metem 

a faca ou a bala. (Vivi, 19 anos) 

 

A violência é o tráfico, assassinato, chacina porque aqui quase 

toda semana sempre tem isso, sempre tem. (João, 25 anos) 

 

 Tem muito tipo de violência, violência pra mim é esses negócios 

de tráfico, roubo, nem tem como explicar, violência é uma coisa 

muito estranha. (Mano, 14 anos) 

 

 

Alguns estudantes ao refletirem sobre a violência a associam ao tráfico de drogas, 

assassinatos, assaltos, roubos, ou seja, à violência física. Porém, a violência verbal (o 

desrespeito) é destacada nas falas de Rose por ser exposta pela estudante como um tipo 

de violência inaceitável. 

 Rose, em muitos momentos da sua entrevista, ratificou os seus incômodos em 

relação às atitudes desrespeitosas de alguns vizinhos. A fofoca é o principal meio pelo 

qual o desrespeito verbal, ou seja, as calunias, os comentários desnecessários se 

propagam rapidamente.   

A estudante Celi confirma que as notícias nesta configuração social do Coque são 

rapidamente veiculadas através dos comentários de pessoa para pessoa, a chamada 

“fofoca”.  

Contudo, a fofoca também assume o papel de entretenimento, o aspecto central 

da fofoca é que ela está diretamente relacionada ao interesse coletivo.  

A fofoca pode ter elementos integradores e também os causadores de tensões 

entre os grupos sociais. Mas, afirmar que a fofoca tem a função integradora requer 

algumas ressalvas a esse respeito, pois de certa forma, atribuir à fofoca aspectos de coisa 

ou pessoa capaz de atuar sozinha como agente casual, sem dependência dos grupos que a 

circulam pode ser um equívoco.  

Para Elias e Scotson a fofoca sempre tem dois pólos onde existem aqueles que a 

circulam e aqueles sobre quem ela é circulada, assim ele afirma que: 

 

[...] as calúnias acionam os sentimentos de vergonha ou culpa do 

próprio grupo socialmente inferior, diante de símbolos de inferioridade 
e sinais do caráter imprestável que lhes é atribuído, bem como a 

paralisia da capacidade de revide que costuma acompanhá-los, fazem 

parte do aparado social com que os grupos socialmente dominantes e 
superiores mantêm sua dominação e superioridade em relação aos 

socialmente inferiores. (ELIAS; SCOTSON 2000, p. 131).  
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 Sobre a violência podemos afirmar que ela tem várias facetas dentro do corpo 

social e se desloca facilmente passeando pelos diferentes segmentos da sociedade. A 

violência urbana tem características diferenciadas em relação a outras diferentes práticas 

violentas: “A violência é uma prática que foge do curso presumidamente disciplinado e 

estável da ordem social. Ela emerge como aquilo que não deveria ocorrer, ela parece 

resvalar de outra ordem” (DIÓGENES, 2008, p. 55). 

A referida autora explica esse fato com a seguinte discussão: 

 

As cidades modernas levaram a um ponto paroxístico as experiências 

de violência urbana. Sabe-se que o “zoneamento urbano”, 

especialmente nas grandes metrópoles, tenta disciplinar os lugares da 
“pobreza” e da “riqueza”, qual seja, do caos e da ordem. Com a 

presença recorrente de setores do “lado de lá” da cidade nos espaços 

reservados à “ordem” e à “disciplina”, o confronto entre os segmentos 

excluídos da sociedade e os demais tornou-se frequente. (DIÓGENES, 
2008, p. 55-56). 

 

 

  O fenômeno da violência não está direcionado aos critérios e regras de tal ou qual 

sociedade, nem determinado pelo período histórico, contudo, ele surge com diferentes 

facetas em todas as culturas. Mesmo que a violência seja em menor grau, controlada, 

limitada, ela existe nas mais variadas configurações sociais.   

 Apesar das atitudes violentas permearem o cotidiano da maioria dos moradores 

das favelas, a violência aparece nos discursos dos estudantes pesquisados, como algo que 

causa estranhamento, difícil de definir como afirma o estudante Mano. Em diferentes 

momentos das falas dos estudantes, a violência perde o lugar do “acontecimento” e se 

dilui juntamente com outros problemas enfrentados no dia a dia dos jovens. 

 A violência se desloca tornando-se impossível ordená-la em um determinado 

espaço da cidade, ou até mesmo de uma periferia. Por esse motivo, alguns estudiosos 

dessa temática, apontam a necessidade de um olhar social articulado onde o fenômeno da 

violência, possa ser analisado em suas diferentes facetas, seja na ordem, ou no caos.  
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Quanto às Tensões na Configuração da Favela  

 

 Eles os caras ficam muitas vezes se mostrando com arma e 

droga, ficam pra lá e pra cá se exibindo com as armas nas mãos. 

(Mano, 14 anos) 

 

 Quem fez o Coque se tornar uma favela foi alguns moradores 

traficantes, porque antes era uma comunidade onde se tinha 

pessoas de bem. Existia sim traficantes, mas era aqueles 

traficantes que eram na deles, que só queriam vender as drogas 

deles pra aqueles filhinhos de papai que vinha de carro comprar 

e, pronto. Pra mim, naquela época, o Coque era uma 

comunidade porque até no Rio de Janeiro a gente ver isso. 

(João, 25 anos) 

 

 Esse negócio de morte parou um pouquinho, viu? Não parou 

totalmente, mas não tá a mesma coisa de antes. Porque era 

muito pior, mas parou um pouco, mas de droga não diminuiu, tá 

a mesma coisa, tá mais pior esse negócio de droga. (Vivi, 19 

anos) 

 

O Coque pra mim significa assim, algo muito ruim, mas, foi ali 

que eu nasci e me criei. Apesar de ter muito fatos violentos, 

apesar de ter muita violência, mas eu gosto do Coque! E, assim, 

nunca, nunca pensei em sair de lá, mas tenho vontade de 

combater a violência. (Rose, 14 anos) 

 

 

 O espaço social da rua abandonou ao longo dos anos, o seu caráter de 

socialização das camadas mais abastadas da sociedade e, passou a ser um espaço 

perigoso para os jovens das periferias das grandes cidades. Segundo Paiva, (1992, p. 83), 

“o ponto de encontro e de brincadeiras transformou-se em local de cooptação e 

enfrentamento entre grupos que hoje se ligam à contravenção das drogas e fazem uso de 

armas de fogo”.  

 Nas ruas e becos do Coque alguns traficantes desfilam com suas armas e 

comercializam seus produtos ilícitos, esses jovens delinquentes impõem o medo e 

alargam o sentimento de insegurança na maioria dos moradores. É o que o estudante 

Mano observa. 

 João em seus relatos faz uma distinção entre comunidade e favela, ele diz que o 

fato do Coque ter se tornado uma favela tem relação com a ação dos traficantes nessa 

área. Para ele, o Coque passou por um processo de aceleração da violência, João lembra 

que no passado existia a presença do tráfico, porém, a maior parte da comercialização era 
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feita para pessoas de fora do Coque. Fato que na opinião dele não alargava a violência 

dentro do Coque.   

        A estudante Vivi relata que anteriormente havia uma maior quantidade de morte na 

favela do Coque e que, na atualidade, tais fatos vêm diminuindo, coisa que ela não 

observa com o tráfico de drogas, que segundo a mesma, está aumentando. Nesse sentido, 

tanto o estudante João quanto Vivi, percebem o tráfico de drogas como um grande 

problema para a configuração social do Coque. 

 Contudo, alguns moradores assim como a estudante Rose, não cogitam a 

possibilidade de saírem do Coque. O cenário de mortes, assaltos e tráfico “deveria” 

afastar os “cidadãos de bem”, no entanto, poucos são os moradores que buscam mudar-

se da favela do Coque. 

Os relatos sobre a favela do Coque se misturam aos estigmas de violência e 

medo. As palavras ditas pelos estudantes escondem nas entrelinhas os atrativos que 

aproximam a maioria dos moradores. Esses contribuem para a resistência e o 

enfrentamento das dificuldades socioeconômicas da população que reside no Coque.  

 Muitos moradores enfrentam seus temores e buscam combater mesmo que de maneira 

acanhada os atos delinquentes de alguns jovens. 

Dentro dessa figuração social, existe um emaranhado de relações sociais, onde 

ora os moradores da favela do Coque, estão diretamente interligados com o segmento 

criminoso da comunidade, esse fato decorre por diferentes motivos e, principalmente 

pela imposição do medo e ora os moradores rompem as amarras do medo e denunciam 

os infratores. 

 É observado existe um desprendimento das chamadas “pessoas de bem”, elas 

muitas vezes, se arriscam em prol do bem comum da vizinhança e realizam as denúncias 

anônimas.  

Entendemos que as configurações da favela do Coque são formadas pela 

interdependência dos indivíduos em sociedade, marcadas por uma figuração de aliados 

ou de adversários.  
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Os chefes das gangues aterrorizam o Coque, ninguém é por ninguém 

 

Os chefes das gangues aterrorizam o Coque através das rinchas 

entre famílias. A minha família é envolvida nesse conflito, por 

isso que eu e minha família saímos daqui do Coque. (João, 25 

anos)  

 

Os caras fica lá tudo armado, eles são o grande problema do 

Coque, não só é um não, é mais de cem. É a maioria dos jovens. 

Tudo vendendo drogas esse negócio assim, é muita violência 

mesmo. (Vivi, 19 anos) 

 

São duas ruas uma contra outra. Não é praticamente uma rua, 

são grupos, mas sei que é assim de três a cinco ruas é a Vila, a 

rua do Campo, a rua Azul, a rua do Papelão, a Realeza. Lá, 

ninguém é por ninguém, se você for da Vila e o outro da Realeza, 

pronto, um vai querer combater o outro. (Rose, 14 anos)  

 

 

   A favela do Coque não foge à regra da maioria das favelas que sofrem com as 

ações das gangues envolvidas com o tráfico de entorpecentes, assaltos e mortes. Nessa 

favela existe uma grande divisão de territórios dominados por gangues.  A violência que 

circula nesse lócus não está apenas atrelada ao tráfico de drogas, mas também, as 

disputas familiares que excedem as discussões verbais partindo para a violência física. 

 Em muitos casos, essas pequenas desavenças são proteladas e posteriormente 

assumem proporções maiores, servindo como alicerces para as disputas entre os jovens 

que acabam se envolvendo com os grupos criminosos para se fortalecerem perante seus 

“inimigos”.  A violência que ocorre entre os jovens da favela do Coque se desenvolve de 

diferentes maneiras, rixas entre vizinhos, dívidas de drogas, disputas por pontos de venda 

de entorpecentes, entre outros. 

O estudante João durante a pesquisa relatou que o Coque é aterrorizado pelos 

chefes das gangues e esse chamado “terror” é impulsionado pelas contendas entre as 

famílias. Esses conflitos em alguns momentos nascem por meio das fofocas difamadoras 

e pelas suspeitas de alguns moradores delatarem à polícia as atitudes criminosas de 

alguns jovens integrantes das gangues. 

A estudante Vivi declara que são os jovens envolvidos com o tráfico “o grande 

problema do Coque”. O tráfico de drogas contribui para a proliferação da violência nas 
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comunidades de favela. E, contrariando os índices
26

, a percepção de Vivi é que existe um 

grande quantitativo de jovens envolvidos com a delinquência. É importante lembrar que 

as representações da estudante sobre os jovens desta favela estão intimamente atreladas 

com sua história de vida e suas perdas familiares. 

Rose traz um relato de como as gangues do Coque se dividem pelas ruas da 

favela, exercendo “o controle do medo”. O fato de um jovem morar em uma determinada 

rua, faz com que ele tenha um certo temor de circular livremente pelas ruas do Coque, 

pois, pode ser confundido com um integrante de gangues rivais. “O lugar onde se estar 

morando, nesse sentido, quer dizer a que grupo o determinado jovem pode pertencer”. 

Observamos que a violência, na configuração social do Coque, se constitui de 

diferentes maneiras. Neste trabalho, porém, destacamos a violência simbólica voltada 

para o campo dos estigmas e a violência física. Seja essa última entrelaçada às gangues 

que disputam o poder das áreas, “ruas” ou relacionada aos pequenos delitos cometidos 

por “jovens infratores” nas proximidades da favela.  

Da mesma maneira que percebemos a necessidade dos jovens em falar da 

violência existente no Coque de forma exacerbada, buscando chocar o ouvinte e, de certo 

modo, contribuindo para a disseminação dos estigmas já existentes, também entendemos 

que as dores, as perdas, os medos e as ausências do poder público são do campo da 

realidade e do cotidiano de muitas famílias dessa configuração social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26

 O número de homicídios de jovens entre 15 a 24 anos nos bairros da cidade do Recife em 2007, 

segundo a fonte Infopol- SDS-PE mostra os seguintes índices: Ibura 6,19%, Santo Amaro 6,19%,  Cohab 

5,79%, Campo Grande 4,59%, Imbiribeira 4,59%, Boa Viagem 4,19% , Iputinga 4,19%, Ilha Joana 

Bezerra 3,99%, Afogados  3,39%,  Beberibe 2,59%, Jardim São Paulo 2,59%, Água Fria 2,40%, Casa 

Amarela 2,40%, Dois Unidos 2,40%, São José 2,40%, Pina 2,20%. A favela do Coque localiza-se entre os 

bairros de Joana Bezerra e São José. Como podemos observar ambos não se encontram no topo do ranking 

da referida pesquisa. 
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Educação, Escola e Atitudes Violentas 

 

Educação vem de casa é respeito e honestidade, sem educação você não é nada 

 

Educação para mim é quando a pessoa tem respeito. Eu tenho 

um pouquinho de educação. Eu tento assim, não xingar as 

pessoas, tento ficar calada, mas assim, quando eu tento ficar 

calada, aí a turma aborrece, começa a agitar, aí você não 

consegue ficar calada. (Rose, 14 anos).    

 

Educação é que nem eu passo pro meu filho é tipo assim, não 

pegar coisas erradas, não mentir, falar toda a verdade pedir pra 

mim sair quando ele tiver mais grandinho. Educação é assim, 

passar o que a minha mãe passou pra mim. (Vivi, 19 anos) 

 

Educação é tudo né! Uma pessoa sem educação, entre aspas, é 

um ser mal educado e eu acho que não é nada”. A educação 

começa dentro de casa. O maior exemplo que os pais dão aos 

filhos é a honestidade. (João, 25 anos)  

 

Primeiro agente deve ser educado em casa, é isso. (Celi, 16 

anos) 

 

 

 A educação para os estudantes está diretamente relacionada aos comportamentos 

cotidianos, assim como aos valores morais. A educação é vista como algo que nasce em 

meio à família e, nesse sentido, é repassada aos filhos pelos seus respectivos pais. Para 

uma pessoa ser considerada educada, segundo os estudantes pesquisados a mesma, 

precisa cultivar alguns valores como respeito, honestidade e sinceridade.  

 Durante os questionamentos da pesquisa voltados para a educação, os estudantes 

não mencionaram a educação escolarizada, no entanto, seus relatos privilegiaram a 

educação doméstica, mostrando a importância dela para a formação dos valores dos 

indivíduos. 

 Para a estudante Vivi, a importância da educação está em repassar as 

aprendizagens que sua mãe a ensinou para seu filho, portanto, a educação assume uma 

dinâmica voltada para o ambiente familiar. A maioria dos estudantes afirma que a 

educação se inicializa em casa. 

 João traz uma discussão sobre a importância da família, destacando seus 

comportamentos como exemplos para os filhos, ele é enfático ao declarar que a 

honestidade é um dos principais valores a ser repassado pelos pais. 
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 Quando os estudantes se remetem a educação como mudança de 

comportamentos, lembramos da Teoria Elisiana voltada para o processo civilizacional, 

onde os costumes dos indivíduos passam, no longo prazo, por um processo de 

refinamento, modificações nos tratos e maneiras.  

O grau de repugnância nesse processo é alterado movendo-se para outro padrão 

de comportamento mais “civilizado”, ou seja, o aprendizado de novas maneiras e o 

desconforto com os antigos hábitos faz o indivíduo mudar suas atitudes desenvolvendo 

seu nível educacional. 

 Esse processo de mudança de comportamento para Elias (1994), não é algo que 

ocorre de maneira fácil, sobretudo, porque acontece de forma lenta e com múltiplas 

flutuações de acontecimentos e emoções. Essas mudanças de comportamentos dos 

indivíduos estão diretamente ligadas com suas relações sociais, nessa direção, o referido 

autor realiza a seguinte discussão: 

 

A “civilização” que estamos acostumados a considerar como uma 

posse que aparentemente nos chega pronta e acabada, sem que 
perguntemos como viemos a possuí-la, é um processo ou parte de um 

processo em que nós mesmos estamos envolvidos. Todas as 

características distintas que lhe atribuímos – a existência de 
maquinaria, descobertas científicas, formas de Estado, ou o que quer 

que seja atestam a existência de uma estrutura particular de relações 

humanas, de uma estrutura social peculiar, e de correspondentes formas 
de comportamento. (ELIAS, 1994, p. 73). 

 

  

 O processo educacional que cada indivíduo realiza está imbricado ao campo 

social, onde este pode facilitar ou não a aquisição dos valores, hábitos e atitudes mais 

refinadas. As intervenções sociais modeladoras que são realizadas sobre os seres 

humanos, são verificadas no processo de socialização. 

As relações sociais estão sempre se modificando, a cada instante se atualizam, ou 

retrocedem, se estabelecem ou simplesmente se dissolvem, mas no decorrer do tempo se 

transformam, pois fazem parte de um processo vivo. Portanto, o individuo não é um ser 

passivo que apenas recebe as instruções e se modela. 

A educação se processa em diferentes espaços, portanto não há um modelo fixo, 

existem inúmeras formas de se repassar e construir saberes nas distintas sociedades. 

Cada sociedade tem sua educação própria com determinadas características e identidade. 
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A escola definitivamente não é o único espaço de vivências educativas, segundo 

os estudantes moradores da favela do Coque são nas relações familiares que os 

indivíduos processam os primeiros e fundamentais aprendizados educativos.   

 

 

A ESCOLA é um começo de um caminho que cada um decide 

 

Eu acho que a escola é um começo de um caminho que cada um 

decide. Por incrível que pareça eu gosto de estudar. Não me 

dedico mais porque não posso. Gosto de tudo um pouco né, 

porque na sala de aula rola conversa, rola fofoca, rola alguma 

coisa, mas rola inclusive estudar quando eu venho com o 

pensamento pra isso. (João, 25anos) 

 

O que eu mais gosto é de ler. Não gosto de escrever não porque 

minha letra é muito feia. Os pontos positivos da escola são que a 

gente aprende, os professores ensinam agente ser mais educado, 

parar mais com o preconceito e saber que todo mundo é igual, 

ensinam tudo o que a gente não sabe. Nos ensina a ser alguém 

na vida, nos ensina pra a gente ser alguma coisa na vida a gente 

tem que estudar, tem que se esforçar. (Rose, 14 anos) 

 

Gosto muito de estudar. As coisas boas são os professores, têm 

alunos que também gostam muito de estudar, têm as amizades é 

bom. (Vivi, 19 anos)  

  

 

Refletindo sobre a escola e seus objetivos, identificamos como suas principais 

metas à socialização dos estudantes, a integração, a assimilação de valores e as normas 

da sociedade, entre outros. Então, as instituições escolares localizadas nos espaços 

segregados das cidades têm um papel ainda maior nesse aspecto de socialização dos 

jovens. Muitos desses espaços, porém, estão profundamente marcados por teorias e 

discursos “pedagógicos” distanciados da realidade dos estudantes. As fissuras dos 

territórios pertencentes às favelas parecem alargar os fossos entre os educadores e os 

educandos.   

O baixo rendimento escolar, altos índices de retenção, dificuldade de integração, 

entre outros, não são problemas exclusivos das escolas públicas, tampouco daquelas 

localizadas nas favelas. É, contudo, importante salientar que existe dificuldade na 

articulação dos modelos universais de educação com as especificidades do local. 

 A dinâmica de vida dos estudantes moradores de áreas desfavorecidas, muitas 

vezes, causa estranhamento aos educadores, sendo também a recíproca verdadeira. Esse 
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estranhamento por sua vez, pode ser facilitador do afastamento e das tensões nessa 

relação entre educando e educador. 

Nessa direção, a pesquisa realizada em escolas periféricas do Rio de Janeiro pela 

pesquisadora Renata Salomone, aponta que as dificuldades da prática pedagógica 

tornam-se mais evidenciadas para os estudantes desfavorecidos. Segundo a 

pesquisadora: 

 

[...] os maiores problemas apontados estão relacionados aos seguintes 

aspectos: linguagem, pobreza, baixo capital cultural, falta de estrutura 

familiar, violência e baixa autoestima. Embora tais problemas não 
sejam exclusivamente ligados aos alunos moradores de favelas, eles 

aparecem nas falas dos entrevistados muitas vezes como caudatários da 

ecologia desse espaço e como provenientes de uma condição social que 
é, de forma geral, alheia à socialização na cultura escolar. (PAIVA; 

BURGOS, 2009, p. 237).  

 
 

 As entrevistas realizadas com os estudantes moradores da favela do Coque 

trazem relatos da escola como um lugar de aprendizagens, onde o educando pode mudar 

comportamentos como afirma a estudante Rose. Corroborando com essa ideia o 

estudante João afirma que a escola é também o início de um caminho de vida. Nesse 

mesmo espaço que se compartilham aprendizagens, amizades também se observam as 

diferentes violências sobre os indivíduos, seja essa violência registrada no campo 

simbólico com a exclusão dos “incluídos” ou a física.  

 A estudante Rose, ao apresentar os pontos positivos da escola, relata os 

ensinamentos dos seus professores. Rose cita que os professores ensinam os estudantes a 

ser “alguém na vida” e para que isso aconteça, eles precisam estudar. A escola, nesse 

sentido, é colocada como condição para os indivíduos conquistar o “status de ser 

alguém”. O conhecimento e primordialmente a mudança de comportamento faz os 

indivíduos se entenderem inclusos num processo de desenvolvimento, ou seja, de 

melhoria da sua condição humana.  

 A violência simbólica pode ser desenvolvida pelas diferentes instituições e por 

seus respectivos agentes. Muitas vezes, os agentes, neste caso, os professores se apóiam 

em seus cargos e, portanto, no exercício da sua autoridade. Bourdieu (2004) observa que 

a transmissão pela escola da cultura escolar (conteúdos, programas, métodos de trabalho 

e de avaliação, relações pedagógicas, práticas linguísticas) é derivada das classes 

dominantes e, nessa perspectiva, revela em suas entrelinhas uma violência simbólica que 

é exercida sobre os estudantes das classes menos favorecidas. 
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 Na ESCOLA tem violência entre amigos, tem drogas e brigas por besteiras 

 

Na escola tem violência entre amigos, que começam a discutir 

por causa de besteiras, começam a discutir e dessas discussões 

aqui elas não param aqui, eles levam lá pra fora e quando 

crescem essas desavenças vai ficando mais forte até que fica um 

certo receio de eles querem matar um ao outro. (Rose, 14 anos)     

 

 Os meninos querem brigar na escola por causa de besteiras 

mesmo. Isso a gente só ver aqui mesmo por causa de besteiras 

um quer brigar, tem brincadeira também que é muito violenta, 

brincadeira de dá murro e juntar um no outro já vi aqui bastante 

mesmo, é isso mesmo. (Vivi, 19 anos) 

 

Drogas no banheiro eu tô muito acostumado a entrar e vê. Tem 

violência na escola pra mim isso é uma violência, esconder 

drogas, esconder drogas aqui nesses matos. Eu vejo os meninos 

usando, se eles vendem, eu também não sei, agora usando eu já 

vi muito. falta de respeito com os professores pelo menos, na 

minha sala até agora não vi. (João, 25 anos) 

  

Os problemas é que os meninos abusam, tiram onda da cara da 

diretora e a direção é uma lerda burra que não faz nada, porque 

se fosse eu, já tinha dado a transferência pra eles lavrar, ou fica 

no meu limite ou sai. Tem outras coisas, que os meninos ficam 

passeando no corredor, vai pra lá, vem pra cá, sai na hora que 

quer. O menino uma vez meteu um negócio nas minhas costas, só 

de lembrar eu sinto a dor. Tem violência. (Celi, 16 anos) 

 

 

Os estudantes, Rose, Vivi, João e Celi trazem em seus relatos acontecimentos 

violentos praticados no interior da escola. O uso da violência física e verbal para resolver 

os pequenos atritos entre amigos é usual. A presença das drogas e da violência no 

ambiente escolar, de certa forma, reproduz os problemas vivenciados por alguns 

estudantes fora dos muros da escola. 

 A maioria dos estudantes não tem envolvimento com a criminalidade que 

permeia a favela do Coque, porém na fala da estudante Rose, percebemos o temor das 

pequenas intrigas entre colegas de escola se transformarem em hostilidades maiores, 

assumindo um papel de discórdia entre as famílias. 

 Celi identifica que o problema da violência na escola está diretamente 

relacionado à falta de posicionamento mais rigoroso e pontual da direção da escola. A 

falta de ações efetivas direcionadas para a temática da violência evidencia o despreparo 
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dos educadores no trato cotidiano com os estudantes moradores de comunidades 

periféricas.  

 

 

A ESCOLA é boa, mas também é uma porcaria 

 

A escola municipal é uma porcaria, passa por presença, na 

escola municipal eu estudei cinco anos e não sabia de porra 

nenhuma, eu não vou dizer que eu sou esperta, eu aprendi 

algumas coisas por meu interesse não pela escola. Pelo 

professor tanto faz, estudou, não estudou, ele tá lá e pronto 

acabou. (Celi, 16 anos)  

 

Aqui no Coque tem muitas escolas, eu acho que são oito. Tem 

umas mais avançadas do que outras. A escola é boa tem os 

pontos positivos. (Nando, 20 anos) 

 

Os meninos deveriam ir pra escola pra aprender, mas não, eles 

vão pra escola perturbar, pra badernar e até mesmo pra bater 

uns nos outros. (Mano, 14 anos) 

 

Tem cinco escolas aqui no Coque. Eu não sei por que escolhi 

essa escola, é porque eu quis mesmo, a menina disse: a escola é 

muito boa, ensina bem. Faz uns quatro anos já que eu estudo 

aqui. (Lili, 17 anos)  

 

 As escolas melhorzinhas que tem, é pra criança, é o Municipal 

do Coque, é bom, agora a que mais ocorre violência é a Costa 

Porto, porque fica entre as áreas rivais, muitas pessoas que 

vivem nessa escola são rivais. A Novo Mangue é uma escola boa. 

É como eu disse, lá tem coisa boa, agora os moradores não 

sabem dá valor. (Rose, 14 anos) 

 

 

Quando os estudantes foram indagados sobre a escola, eles retrataram um pouco 

das suas experiências pessoais e ressaltaram a existência de um significativo número de 

escolas existente no entorno da favela do Coque.   

 Celi ao falar da escola mostrou-se bastante insatisfeita com a metodologia de 

avaliação atualmente desenvolvida nas escolas municipais. Mas, também destacou a falta 

de envolvimento dos professores com o desempenho educacional dos estudantes.  

Para o estudante Mano, a escola é um lugar de aprendizagens, porém alguns 

estudantes vão para as escolas segundo o mesmo, com o intuito de praticar atos 

violentos. As atitudes agressivas no ambiente escolar são alvos de críticas por parte dos 

estudantes pesquisados. Rose explica que muitos dos fatos violentos ocorridos nas 
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escolas é consequência das rivalidades constituídas na favela do Coque, entre as áreas 

rivais. Portanto, segundo a estudante, o problema não está centralizado na escola, antes 

disso, está diretamente ligado à ausência de valor concedido a essa instituição por parte 

dos moradores dessa configuração social.  

Neste último capítulo, tivemos a oportunidade de contar e analisar as histórias de 

vida de oito estudantes moradores da favela do Coque. Como aporte para a análise, 

privilegiamos os conceitos elisianos (processos civilizacionais, established, outsiders, 

entre outros), que auxiliaram em nossas reflexões sobre as diferentes figurações 

existentes no interior da favela do Coque. Esses modelos teóricos propostos por Norbert 

Elias mostram-se prontos para serem testados, ampliados e, quando necessário, revistos 

através das investigações configuracionais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Imagem14. A última Chama. Acervo Pessoal. Sandokan Xavier, 2007. 
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 Narrar histórias, contar vidas, observar pessoas com seus diferentes 

comportamentos, gestos e falas que aproximam e igualmente distanciam, não foi uma 

tarefa fácil. Entretanto, a proposta de desvelar olhares e desmistificar o oculto nos 

estimulou durante todo o percurso desta pesquisa.  

 Os diferentes caminhos que percorremos facilitaram a proximidade com os 

jovens que participaram direta ou indiretamente da pesquisa e nos fizeram enxergar 

espaços, pessoas e realidades que anteriormente não conhecíamos. 

  Quando iniciamos a pesquisa tínhamos muitas dúvidas, mas carregávamos 

algumas certezas. Convicções que ao longo do trajeto fomos desconstruindo e 

percebendo a cada passo que aquilo que está muito evidente, pode verdadeiramente está 

encoberto por máscaras. 

 Os estudantes que participaram desta pesquisa trouxeram em suas histórias de 

vida, lembranças da infância, das brincadeiras, dos lugares, das pessoas amadas, da 

família, da escola, mas, sobretudo, dos fatos violentos onde relataram seus incômodos 

com os assaltos, os roubos, os latrocínios, os assassinatos, as vendas de entorpecentes, 

entre outros. As histórias de vida estão marcadas pela violência. São assassinatos de 

familiares, relatos do medo de andar livremente pelas ruas do Coque e dos estigmas que 

os moradores de favela carregam dentro e fora dela.  

Sobre a educação, os estudantes quando questionados, foram enfáticos em suas 

observações. Para eles a educação se constitui nas relações familiares onde os pais 

repassam os conceitos e os valores morais entendidos como adequados para seus filhos. 

Portanto, a educação é nesse sentido, uma ação voltada para os comportamentos e 

relacionamentos dos indivíduos.  

A família é a primeira mediadora entre o ser humano e sua cultura sendo 

responsabilizada pela transmissão de signos, valores e crenças da sociedade em que o 

indivíduo está inserido. Portanto, sua influência sobre o comportamento dos mesmos é 

intensa. É no ambiente familiar que a criança e o adolescente aprendem as diferentes 

formas de se relacionar em sociedade. 

Consideramos que a família é uma esfera norteadora para o desenvolvimento dos 

indivíduos, mas igualmente reconhecemos suas limitações quando a mesma se encontra 

em um processo desestruturado. Na configuração social da favela do Coque nos 

deparamos com muitos casos de pais-problema que de certa forma, em concordância 

com o pensamento de Elias (2000) fazem dos seus filhos, futuros pais-problema. 
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Embora na figuração dessa favela existam inúmeras famílias com problemas 

estruturais, é a partir delas que os jovens alicerçam seus valores e enxergam a ação da 

educação. Valores como a honestidade e o respeito foram citados por muitos estudantes 

como intrínsecos ao processo educativo. Para os mesmos esses valores são repassados 

substancialmente pela família. 

 Então, podemos entender a relação construída pelos jovens sobre a educação e a 

violência, onde os indivíduos que se deixam envolver com a delinquência se afastam dos 

princípios norteadores da educação que sob o olhar das meninas e dos meninos 

moradores da favela do Coque são a honestidade e o respeito.  

Baseados na teoria de Norbert Elias, os estudantes pesquisados se revelaram 

como os Estabelecidos frente aos jovens envolvidos com a criminalidade na 

configuração social da favela do Coque. No discurso dos estudantes, os jovens 

delinquentes aparecem como “eles”, “ninguém”, ou seja, passam por um processo de 

afastamento e desumanização que os transformam em outsiders.  

A educação escolarizada foi pouco citada nas histórias de vida dos estudantes. 

Alguns estudantes relataram a importância da escola para as aprendizagens, porém é no 

acompanhamento familiar que os jovens observam o desenvolvimento educacional dos 

sujeitos. Sendo através desses valores repassados pela família que muitos buscam o 

suporte para poder se manter afastados da criminalidade. E, nessa direção, os educandos 

se sentem superiores àqueles que por determinados motivos se deixaram envolver com o 

universo criminoso. 

O espaço escolar na visão dos pesquisados não está afastado do ciclo vicioso da 

violência, antes disso, está entrelaçado. Nas escolas Joaquim Nabuco e Monsenhor 

Manuel Leonardo de Barros Barreto, segundo os estudantes, são corriqueiros alguns 

comportamentos violentos em seus interiores. São eles: as agressões físicas entre os 

educandos, a venda e o uso de drogas, entre outros. São notórias as observações dos 

pesquisados sobre o despreparo dos gestores, dos professores e dos funcionários no 

enfrentamento das diferentes violências que ocorrem nessa configuração social.  

 Consideramos que a escola pode proporcionar ao individuo diferentes 

conhecimentos relevantes para o seu desenvolvimento e, em alguns casos possibilitar a 

mobilidade social. Contudo, em nossa pesquisa os estudantes revelaram o desprestigio 

dessa instituição diante às suas necessidades emergenciais. 

 A educação escolarizada para eles não supre as ausências causadas pelos 

problemas socioeconômicos e, nessa perspectiva, muitos jovens são obrigados por 
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diferentes circunstâncias a abandoná-la, buscando no trabalho informal o sustento 

imediato das suas famílias. 

 Muitos adolescentes dividem o seu tempo entre os livros e os instrumentos de 

trabalho. As conquistas imediatas do trabalho se sobrepujam frente às possibilidades de 

ascensão social a longo prazo através da educação escolarizada.  

Ao analisarmos os dados da investigação identificamos que os vínculos 

construídos entre os estudantes e a escola são frágeis. Poucos são os relatos sobre o 

espaço escolar e seus respectivos profissionais. A escola é apresentada nas falas de 

maneira sutil e em determinados momentos com desconfiança pelos estudantes.   

Para Pierre Bourdieu, a expansão do acesso aos sistemas escolares não isentou os 

indivíduos economicamente desfavorecidos do sistema de exclusão, apenas apresentou 

uma nova roupagem para a reprodução das desigualdades e passou a realizar as seleções 

excludentes dentro da própria escola. É o que Bourdieu chama de os excluídos do 

interior. Esse sistema seletivo se realiza com base em critérios interligados ao capital 

cultural e aos habitus dos educandos.  

        A violência simbólica pode aqui ser apresentada como estigmas e reproduções, que 

ocorrem nas escolas e se desenvolvem na medida em que internamente as relações de 

poder vão sendo constituídas e os seus respectivos sistemas legitimam a exclusão dos 

não privilegiados, convencendo-os a se submeterem a qualquer forma de dominação. 

         Nas histórias de vida, encontramos singularidades, mas também um imaginário 

coletivo onde os estudantes têm dificuldade de identificar as “pequenas violências” 

existentes no interior das escolas. As agressões verbais, as pichações, as depredações do 

espaço público, entre outros, quase não aparecem nas falas e quando apresentados, esses 

comportamentos não são identificados como violentos. 

A violência que é identificada na escola está diretamente relacionada à violência 

física, ao roubo, a venda e uso de drogas nos espaços escolares. Na realidade, alguns 

estudantes reproduzem os comportamentos violentos do exterior da escola em seu 

interior. Nesse sentido, essa é a violência que traz em suas raízes lembranças das perdas 

e da vida cotidiana fora da escola. Portanto, essa instituição para os estudantes não é 

distinta em relação às demais existentes dentro da configuração da favela. 

Com a teoria de Norbert Elias e as pesquisas de Alba Zaluar realizadas nas 

configurações sociais das favelas do Rio de Janeiro travamos discussões sobre os 

processos configuracionais e as tensões estabelecidas no interior das sociedades. Essas 

abordagens teóricas auxiliaram proficuamente no tratamento dos dados empíricos, 
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contribuindo para desvendarmos alguns aspectos da realidade social e identificar as 

aproximações e os distanciamentos, pois cada favela tem suas particularidades. E, isso 

foi evidenciado a partir do momento que adentramos na favela do Coque e inicializamos 

as observações e as escutas mais apuradas.  

   Alguns adolescentes são iniciados no universo do crime muito cedo. Existe no 

Coque uma acirrada disputa entre os jovens participantes de gangues diferentes, eles 

dividem essa favela entre ruas sob o domínio de determinada gangue, ou de algum jovem 

que se sobressaia nesse universo criminoso. Eles se impõem através do medo. 

A infância de alguns moradores do Coque é curta, pois o sinal de trânsito é em 

certos casos, o seu destino. O apurado do dia é para suas mães, o complemento de 

projetos sociais como bolsa família
27

. Nesse percurso “vicioso”, as crianças crescem em 

um ambiente depreciativo, algumas quando adolescentes, veem os semáforos como o 

local propício para os assaltos. 

 No entanto, observamos que há significativa parcela de jovens distanciada da 

delinquência e intensamente incomodada com o fenômeno da violência.  

Vivemos num momento de embates sociais, onde os indivíduos desenvolvem 

diferentes formas de resistências para o enfrentamento da barbárie social. Perceber, 

incomodar-se, já faz parte de um processo de resistência e modificação de 

comportamentos que vem se desenvolvendo ao longo dos séculos. Os meninos e as 

meninas da configuração social da favela do Coque trouxeram em suas falas as tensões, 

os incômodos, os descasos, as ausências, mas, sobretudo, a resiliência que nos 

inspiraram durante a construção deste trabalho. 

Entre os relatos sobre criminosos também encontramos histórias daqueles que se 

mantêm longe da criminalidade, trabalhadores que iniciam a labuta desde a mais tenra 

infância. É comum encontrarmos crianças e adolescentes trabalhando no comércio 

informal, no Coque e nos bairros circunvizinhos, como vendedores de dropes, picolé, 

pipoca, entre outras guloseimas nas praias de Boa Viagem e Pina. 

                                                
27

 O programa Bolsa Família, regulamentado pela Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004,  tem por 

objetivo combater a fome, a miséria  e promover a emancipação das famílias mais pobres do país. Através 

do programa, o governo federal concede mensalmente benefícios em dinheiro para famílias mais 

necessitadas. De acordo com informações do site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome, em dezembro de 2004 mais de 6,6 milhões de famílias já estavam cadastradas no Programa Bolsa 

Família.  

A gestão do Programa é descentralizada, envolvendo os três níveis de governo, ou seja, a União, os 

Estados e municípios. Ver informações no site: www.mds.gov.br 
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Dessa maneira, muitos adolescentes e jovens que não estão envolvidos com a 

criminalidade acabam sendo vitimizados pelo processo de estigmatização por que 

passam os chamados “jovens de favela”. Eles são alvos do preconceito e carregam ao 

longo dos seus trajetos de vida as ausências do poder público. A violência assola boa 

parte dos moradores do Coque tornando-os reféns de uma parcela pequena de jovens que 

adentraram no submundo do crime e de forma ostensiva impõem o medo nas ruas dessa 

favela. 

Analisando as tensões e os estigmas sofridos pelos moradores dessa configuração 

social, entendemos que são poucos os moradores que almejam sair dessa favela. O fator 

localização é algo que influencia bastante nesta decisão. Algo que chamou nossa atenção 

foi o fato das pessoas que mostraram interesse em sair do Coque, ter como opção mudar 

para o bairro do Ibura. Pois, esse bairro é considerado um dos mais perigosos da Região 

Metropolitana do Recife. 

Segundo as pesquisas demonstradas pelo Mapa da Violência entre os anos de 

2003 e 2004 os bairros com maior número de mortes foram Ibura (97), Iputinga (45) e 

Nova Descoberta (44). Nesse sentido, o que levaria os moradores a desejarem sair do 

Coque e mudarem para o bairro do Ibura não estaria diretamente relacionado com a 

questão da violência. E, então o que motivaria boa parte dos moradores da Favela do 

Coque a morar no bairro do Ibura? Essa é uma das perguntas que ficaram por responder 

em nossas pesquisas. 

Consideramos que essa pesquisa contribuiu para o entendimento acerca das 

problemáticas da escola e seus dados nos mostraram como os estudantes se percebem 

afastados das instituições escolares, onde seus vínculos são fragilizados pela exclusão 

diluída nos processos educativos. Nessa perspectiva, a pesquisa nos auxiliou na 

observação e análise do despreparo e ou impossibilidade dessa escola em lidar com as 

diferentes violências que a permeiam. 

Essa investigação nos revelou de diferentes maneiras o lugar da educação e da 

escola na vida dos estudantes. Observamos o que os aproximam, os afastam e os reais 

elos que as escolas constroem com os educandos. Esse mote nos fez perceber os limites e 

as ausências dessas instituições no processo educacional dos sujeitos. Partindo nessa 

direção, realizamos diferentes conexões entre as problemáticas da escola pública 

localizada em áreas desfavorecidas, os chamados territórios de favela. 
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Compreendemos que esse trabalho contribui para o campo das pesquisas 

acadêmicas em Educação na medida em que alarga nossas percepções acerca das 

problemáticas da escola pública, com ênfase na perspectiva dos estudantes. 

Contudo, entendemos os limites da pesquisa diante da complexa configuração 

social estudada. Muitas perguntas foram suspensas, outras surgiram durante o processo 

investigativo. A riqueza dos dados e as múltiplas possibilidades de investigação apenas 

ratificaram a importância do estudo. 

Para finalizar esse trabalho, consideramos que longa e prazerosa foi a caminhada 

investigativa, tivemos a oportunidade de conviver com alguns jovens de maneira mais 

aproximada e atenta.  A partir das suas histórias de vida pudemos conhecer partes da 

favela do Coque e, ao mesmo tempo, ao percorremos as ruas e becos dessa configuração 

social, pudemos melhor compreender as histórias das meninas e dos meninos moradores 

da favela do Coque. 
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APÊNDICE 

 

TRAJETÓRIAS FOTOGRÁFICAS: pessoas, lugares, vidas e emoções  

 

 

Escola Joaquim Nabuco, foto tirada em 2009. 

 

 

                               Estudantes da Escola Joaquim Nabuco pulando corda 

 durante os jogos comemorativos da semana da criança em 2010. 
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Rua Imperial, foto tirada em 2011. 

] 

  

Escola Monsenhor Manuel Leonardo de Barros Barreto, foto tirada em 2011. 
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Pintura no muro de um beco próximo às escolas pesquisadas, foto tirada em 2011.  

 

 

 

 

Vila do Motorista, foto tirada em 2010. 
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   Rua do Coque próxima às escolas Joaquim Nabuco 

 e Monsenhor Manuel L. de Barros Barreto, foto tirada em 2010. 

 

 

 

A maré, foto tirada em 2010. 
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As casas do Coque, foto tirada em 2009. 

 

 

 

Pracinha da Vila do Motorista, foto tirada em 2011. 
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A vila do Motorista, foto tirada em 2011.  

 

 

 

A Rua Azul, foto tirada em 2010. 
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A Curva do S, foto tirada em 2010. 

 

 

A torre da Vila Brasil próxima à favela do papelão. Muitos meninos e meninas 

sobem no topo para contemplar a vista do Coque, foto tirada em 2010. 
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Barraca Velha Guarda próximo à “Favela do Papelão” 

 

 

          A barraca – mercearia, foto tirada em 2010. 
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Beco da Areinha, foto tirada em 2010. 

 

 

Beco do Corrimboque, foto tirada em 2011. 

 

 



145 

 

 

 

 

Os moradores estendem suas roupas de maneira coletiva nos becos e ruas, foto 

tirada em 2010. 

 

 

As palafitas, foto tirada em 2010. 

 

 

 

 

 




