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RESUMO 
 
O presente estudo teve por objetivo mais amplo problematizar o papel das 
organizações sociais na formulação e implementação de políticas públicas 
direcionadas aos segmentos juvenis das periferias urbanas. Mais 
especificamente investigou-se, desde a relação Estado-Sociedade Civil, o 
papel mediador das organizações sociais na configuração dessas políticas. 
Tomamos como referência as categorias Esfera Pública, Movimentos Sociais e 
Sociedade Civil, tendo em vista extrair um caminho analítico de compreensão 
da configuração das novas relações que se estabelecem entre a sociedade civil 
e o Estado. A intenção era delinear como as gestões do Governo Fernando 
Henrique e do Governo Lula apreenderam e delimitaram o papel das 
organizações sociais. Nosso objeto de estudo foi a organização social 
Observatório de Favelas e o programa Redes de Valorização da Vida. Os 
dados foram construídos através de análise documental e entrevistas com os 
gestores e formadores que atuaram nesse programa na comunidade do Coque 
localizada no município do Recife. As análises revelaram as tensões geradas 
em torno da ideia de replicação de determinadas experiências sociais e 
educativas, com a finalidade de produzir princípios e metodologias de ação 
passíveis de serem universalizadas pelos aparelhos governamentais. 
Revelaram ainda que, apesar das tensões geradas, o programa possibilitou 
certo impacto na vida dos jovens, na medida em que durante o seu 
desenvolvimento se iniciou um processo de ressignificação da própria 
experiência. Finalmente, nossos dados evidenciaram a necessidade de se 
pensar com mais cuidado a dimensão do tempo desses programas, bem como 
a dimensão do vínculo entre os formadores e os sujeitos que participam destas 
ações, visto que estas parecem ser condições essenciais para o alcance 
político e pedagógico dessas iniciativas.  
 
Palavras-chave: Sociedade Civil, Movimentos Sociais, Políticas Públicas de 

Juventude. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
This study aimed to discuss the broader role of social organizations in the 
formulation and implementation of public policies directed to youth groups in 
urban peripheries. More specifically investigated, since the relationship between 
State and Civil Society, the mediating role of social organizations in shaping 
these policies. Taken as reference categories Public Sphere, Social Movements 
and Civil Society in order to extract an analytical way of understanding the 
configuration of the new relations established between civil society and state. 
The intention was to outline how the managements of the Fernando Henrique 
and Lula's government seized and characterization of the role of social 
organizations. Our object of study was social organization Favela Observatory 
Networks program and the Valuation of Life. The data were constructed by the 
documental analysis and interviews with managers and trainers who have 
worked in this program in the community of Coke in the municipality of Recife. 
The analysis revealed the tensions generated around the idea of replication of 
certain social and educational experiences, in order to produce principles and 
methodologies of action that can be universalized by the apparatus of 
government. It also reveals that, despite the tensions generated, the program 
enabled some impact on the lives of young people, in that during its development 
began a process of reframing the experience itself. Finally, our data showed the 
need to think more carefully about the time dimension of these programs, as well 
as the size of the bond between the trainers and individuals who participate in 
these actions, since they seem to be prerequisites for achieving political and 
pedagogical these initiatives.  
 
Keywords: Civil Society, Social Movements, Public Policy fo Youth. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 
 
 
1  Quadro: Situação dos Conselhos Nacionais no governo Lula 53 
2  Qaudro: Programas no eixo de ação em Direitos Humanos 72 
3  Quadro: Programa Rotas de Fuga – Linhas de Ação 74 
4  Quadro: Principais metas do PRVL 77 
5  Quadro: Ações de PRVL 78 
6  Quadro: Síntese do marcos conceituais do PRVV 82 
7  Quadro: Síntese dos marcos metodológicos PRVV 83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SIGLAS 
 
 
CEASM – Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré 

ICCO – Organização Intereclesiástica de Cooperação para o Desenvolvimento 

IETS – Instituto de Estudos, Trabalho e Sociedade 

LAV-UERJ – Laboratório de Análise de Violência da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro 

MABI – Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis 

MARES – Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano 

NEIMFA – Núcleo Educacional Irmãos Menores de São Francisco 

OIT – Organização Internacional do Trabalho 

ONG – Organização Não-Governamental 

OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público  
PRVL – Programa de Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens 

PRVV – Programa Redes de Valorização da Vida 

SEDH – Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

SPDCA – Subsecretaria da Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente  

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO............................................................................................... 14 
1. O CONCEITO HABERMASIANO DE ESFERA PÚBLICA....................... 18 
1.2. O conceito de Esfera Pública a partir da teoria de Jürgen 

Haberma........................................................................................................ 
 

19 

1.2. Pensando novas formas de relação Estado-Sociedade Civil e o 
papel da educação....................................................................................... 

 

30 

2. A RELAÇÃO ENTRE MOVIMENTOS SOCIAIS, ESTADO E 
JUVENTUDE NO BRASIL: O PAPEL MEDIADOR DAS 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.......................................................................... 

 
 
33 

2.1. Conjuntura política dos movimentos sociais no Brasil a partir dos anos 

de 1980.......................................................................................................... 

 
36 

2.2. As organizações sociais e as políticas públicas no governo Fernando 

Henrique Cardoso – FHC............................................................................... 
 
46 

2.3. As organizações sociais e as políticas públicas no governo 

Lula............................................................................................................... 
 
52 

3. O PROCESSO METODOLÓGICO DA PESQUISA.................................. 58 
3.1. Pressupostos da Abordagem e Estratégias Metodológicas da 

Pesquisa........................................................................................................ 

 
59 

3.2. Contexto da pesquisa e critérios usados para delimitar a base 

documental..................................................................................................... 

 
61 

3.3. As entrevistas e os sujeitos da pesquisa................................................ 62 

3.3.1. Gestores e Formadores do Programa Redes de Valorização da Vida 

(PRVV) – Recife............................................................................................. 

 

63 

3.3.2. Estratégias para a análise dos dados coletados................................. 65 

4. OS REFERENCIAIS NORMATIVOS DO PROGRAMA REDES DE 
VALORIZAÇÃO DA VIDA............................................................................. 

 
67 

4.1. Linhas de Ação do Observatório de Favelas.......................................... 70 

4.2. Eixo de Ação em Direitos Humanos – Programa Rotas de Fuga........... 73 

4.3. Eixo de Ação em Direitos Humanos – Programa de Redução da 

Violência Letal contra Adolescentes e Jovens (PRVL).................................. 

 

77 



 
 

4.4. Eixo de ação em Direitos Humanos – Programa Redes de Valorização 

da Vida (PRVV).............................................................................................. 

 
79 

4.4.1. Os Marcos Conceituais do Programa Redes de Valorização da 

Vida................................................................................................................ 

 

81 

4.4.2. Os Marcos Metodológicos do Programa Redes de Valorização da 

Vida................................................................................................................ 

 

83 

4.5. Operacionalização do Programa Redes de Valorização da Vida – 

Recife............................................................................................................. 

 

83 

5. CONSTRUINDO UMA POLÍTICA PÚBLICA DE REDUÇÃO DA 
VIOLÊNCIA JUVENIL DESDE AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS.................. 

 

86 
5.1. O diagnóstico sobre a violência juvenil................................................... 86 

5.2. Um jeito peculiar de trabalhar com a juventude nas periferias............... 91 

5.2.1. A valorização da vida como proposta pedagógica.............................. 95 

5.3. A construção dos marcos Conceituais e Metodológicos do programa 

Redes de Valorização da Vida em Recife..................................................... 

 

105

5.3.1. Compreensão e difusão dos marcos conceituais: o exemplo da 

noção de Favela e Cidade............................................................................. 

 

106

5.4. A construção das políticas públicas mediadas pelas organizações 

sociais........................................................................................................... 

 

111

5.5. O ponto cego na replicação da experiência: quem são os sujeitos do 

PRVV?........................................................................................................... 

 

123

CONSIDERAÇÕES FINAIS 131
REFERÊNCIAS 139
ANEXOS 147
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

INTRODUÇÃO 
 
 O presente estudo tem por objetivo mais amplo problematizar o papel 

assumido na atualidade pelas organizações sociais na formulação e 

implementação de políticas públicas, sobretudo aquelas direcionadas aos 

segmentos juvenis. A escolha dessa temática não é casual na medida em que a 

discussão em torno das políticas de juventude vem se tornando um foco de 

discussão por diversos autores (SPOSITO et. all. 2006; SPOSITO e CARRANO, 

2003; ABRAMO, 1997; RUA, 1998; FREITAS, 2008, 2005). Entretanto, a análise 

do impacto dos projetos promovidos pelas organizações sociais ainda recobre 

uma parcela pouco expressiva da produção acadêmica em nosso país.  

Como lembra Sposito (2007a), no Brasil a visibilidade da categoria 

juventude como alvo simultâneo da ação educativa do Estado e das 

organizações sociais é incipiente, o que pode estar relacionado ao fato de que 

só muito recentemente os segmentos juvenis adquiriram visibilidade política “em 

função da intervenção na cena pública de agências multilaterais” (p. 07) que 

elegeram o jovem como alvo das ações governamentais. O problema é que essa 

visibilidade também está relacionada à associação entre violência e juventude 

(CASTRO e ABRAMOVAY, 2003), mobilizando representações específicas que 

passam a desencadear ações públicas, mas contribuindo para consolidar a 

noção de uma juventude potencialmente perigosa.  

Esse é o cenário mais amplo em que a juventude adquire densidade 

política mediante um trabalho de visibilidade centrado na ideia de que a violência 

praticada e sofrida pelos jovens constitui um problema que exige soluções 

específicas por parte do Estado e da própria sociedade. Subsumir, contudo, as 

práticas das juventudes na cifra estrita da violência não deixa de ser uma 

decisão política, produzindo programas de ação que acentuam “certas 

atribuições calcadas em imagens que funcionam como modelos normativos, 

muitas vezes distantes dos jovens reais” (SPOSITO, 2007a, p. 10-11). Como 

resultado as discussões produzidas nesse âmbito terminam por se concentrar 

mais nos efeitos, ou seja, nas imagens projetadas da vítima, no medo 

generalizado, nos custos com segurança, do que nas raízes estruturais da 

questão, privilegiando uma percepção cristalizada de que a juventude, 

principalmente a juventude pobre é 
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potencialmente perigosa pela sua ociosidade nos centros 
urbanos [...] com repercussões não desprezíveis no discurso e 
ações dos gestores públicos que constituem no plano da retórica 
um amálgama de representações ambíguas. (SPOSITO, 2007b, 
p. 2). 

 

Obviamente que não se trata de necessariamente negar o fenômeno da 

violência envolvendo os jovens. Pois, como indicam os dados consolidados no 

Mapa da Violência 2010: Anatomia dos Homicídios no Brasil1, nas últimas 

décadas, há um crescimento da violência, nos grandes centros urbanos, onde os 

jovens aparecem como vítimas ou agressores. O Brasil ocupa posição 

“privilegiada” em índices de mortalidade por violência na América Latina e em 

outros lugares do mundo.  

 
O Brasil, nesta área, ocupa uma incômoda 6ª posição, logo 
abaixo de países com evidentes problemas com suas gangues 
juvenis, como El Salvador e Guatemala, ou países de longa 
história de guerrilhas e narcotráfico, como a Colômbia. A 
situação do Brasil, com 50,0 homicídios a cada 100 mil jovens, 
encontra-se bem longe da de países como Japão, Hong Kong, 
Islândia ou Cingapura, que praticamente não registram 
homicídios jovens, ou a de países como Itália, Polônia, Grécia, 
Suécia, Coréia, Austrália, Reino Unido, França, Noruega, Suíça, 
entre outros, que registram menos de um homicídio em 100 mil 
jovens. (WAISELFISZ, 2010, p. 86). 

 

Os homicídios têm sido a primeira causa de morte entre os adolescentes 

e jovens, e assim como os indicadores de renda, a distribuição da violência 

também revela um forte caráter regional. Nessa mesma conjuntura, os estados 

da região Nordeste aparecem com freqüência nas pesquisas, liderando esses 

índices: Maceió 97,4 (1º lugar) e Recife 87,5 (2º lugar), em 2007, foram as 

capitais da região com as maiores taxas de homicídios. E Recife se destacou em 

                                                 
1 De acordo com a Pesquisa Mapa da Violência 2010: Anatomia dos Homicídios no Brasil, os homicídios 
envolvendo jovens concentram os maiores índices de homicídio do país. E, mais precisamente, no pico dos 
20 e 21 anos de idade. Segundo estimativas, contava-se, no ano de 2007, com um contingente de 35 
milhões de jovens, o que representa 18,6% do total de 189,3 milhões de habitantes que o país contava nesse 
ano. Ainda assim, a participação dessa faixa na violência homicida excede, em muito, seu peso na 
população. Nesse ano de 2007, as vítimas na faixa de 15 a 24 anos de idade representaram 36,6% do total 
de homicídios no país. Isso evidencia, de forma clara, que os avanços da violência homicida no Brasil das 
últimas décadas tiveram como motor exclusivo e excludente a morte de jovens.  
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1º lugar no ranking nacional dentre as capitais com maiores taxas de homicídios 

na faixa etária de 0 a 19 anos (Idem, 2010, p. 27). 

Há um consenso de que as causas básicas da mortalidade juvenil pela 

violência em nosso país encontram-se ligadas aos níveis de desigualdade, 

pobreza, impunidade, ao avanço do tráfico de armas e drogas, assim como à 

aparente fragilização dos valores sociais da justiça, solidariedade e igualdade de 

oportunidades. Decorre daí a preocupação por parte das organizações sociais 

em criar meios de contribuir com a criação de possibilidades do desenvolvimento 

da autonomia e cidadania dos jovens. 

Nos últimos anos, essas organizações vêm se relacionando de forma 

cada vez mais estreita com os aparelhos governamentais na busca por resolver 

os problemas inerentes à condição juvenil na atualidade, o que fez surgir o 

interesse de alguns pesquisadores (CASTRO e ABRAMOVAY, 2003; SPOSITO, 

2007a, 1999; ABRAMO, 1997; RUA, 199; NOVAES, s/d) com a intenção de 

verificar como estas organizações têm contribuído para mudar a realidade na 

qual estes sujeitos estão inseridos, refletindo mais especificamente sobre o 

padrão das políticas públicas de juventude que vêm sendo formuladas e 

implementadas com o apoio das organizações sociais.  

Dentro desta lógica, a pergunta que norteou a pesquisa foi entender, em 

que medida os programas educacionais formulados por organizações sociais, 

em parceria com o Estado, são capazes de incorporar diretrizes e princípios de 

ação relacionados com a experiência subjetiva, cotidiana dos sujeitos a quem 

são direcionados? 

Assim, para responder a este questionamento, discutimos no primeiro 

capítulo dessa dissertação as categorias Esfera Pública e Sociedade Civil, 

tomando como eixo da argumentação o pensamento do filósofo alemão Jürgen 

Habermas. A ideia não consiste em realizar uma análise exaustiva desse 

pensador, bastante complexo e multifacetado, mas extrair um caminho de 

compreensão da configuração das relações que se estabelecem entre a 

sociedade civil e o Estado. Apresentamos ainda algumas contribuições do seu 

pensamento sobre o papel da educação neste contexto.  

No segundo capítulo discutimos a relação entre Estado, movimentos 

sociais e juventude no Brasil, problematizando especificamente o papel 

mediador das organizações sociais nas duas últimas décadas. A intenção é 



17 
 

delinear como as gestões do Governo Fernando Henrique Cardoso e do 

Governo Lula apreenderam e delimitaram o papel dessas organizações na sua 

relação com o Estado.  

No terceiro capítulo apresentamos os processos metodológicos que foram 

mobilizados para responder ao nosso objetivo geral de pesquisa, qual seja: 

analisar como as organizações sociais têm influenciado no processo de 

formulação e implementação das políticas públicas de juventude. A discussão 

dos pressupostos metodológicos da pesquisa é complementada no quarto 

capítulo, quando apresentamos o contexto em que se inscreve nosso objeto de 

estudo específico: a organização social Observatório de Favelas e os programas 

Rotas de Fuga, Redução da Violência Letal contra Adolescentes e Jovens e 

Redes de Valorização da Vida.  

Finalmente, o quinto capítulo apresenta a análise das concepções dos 

gestores e formadores que atuaram no programa Redes de Valorização da Vida 

em Recife, problematizando os marcos conceituais e metodológicos desta ação.  
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CAPÍTULO I  
O CONCEITO HABERMASIANO DE ESFERA PÚBLICA 

 

 
O debate teórico neste primeiro capítulo gira em torno da temática 

referente ao conceito de Esfera Pública, a partir do pensamento do filósofo 

alemão Jürgen Habermas. O conceito de esfera pública configura-se como uma 

categoria analítica relevante, para o nosso empreendimento de pesquisa, uma 

vez que possibilita apreender a dinâmica relacional existente entre a sociedade 

civil organizada e o Estado. Nossa intenção, contudo, não é explorar 

exaustivamente a teoria habermasiana, mas compreender, a partir do tratamento 

que Habermas confere à esfera pública, como ocorrem os processos de 

interação entre sociedade civil e Estado, visando enquadrar o papel que as 

organizações sociais vêm desempenhando na formulação e implementação de 

políticas públicas, sobretudo, aquelas direcionadas ao público juvenil.  

Além disso, tomaremos algumas contribuições de Habermas para pensar 

o papel da educação no âmbito da relação sociedade civil-Estado. Como 

ressalta Bannel (2007), as discussões sobre processos educativos mais 

abrangentes (do que os processos de escolarização formal) podem fornecer 

contribuições importantes para apreender outras formas de educação que têm 

repercussões diretas na materialização de políticas e ações formativas que 

focam uma população especifica, neste caso, a população juvenil.  

Como se sabe, a educação, no pensamento habermasiano é entendida 

no sentido mais abrangente possível, “acolhendo processos de formação social, 

cultural e cientifico, em todos os espaços onde acontecem” (p. 293). Desse 

modo, para Habermas, as instituições como a escola e outros espaços 

educativos, a exemplo das organizações sociais, tem um papel formativo 

essencial tanto na dimensão pessoal quanto na dimensão coletiva, gerando 

processos coletivos de aprendizagem vitais para a democratização dos espaços 

sociais. 
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No entanto, nunca é demais ressaltar que a interlocução com Habermas 

para a qualificação teórica do nosso problema de pesquisa não deve induzir a 

percepção de que o trabalho mesmo de investigação seja habermasiano. 

 

1.1 . O conceito de Esfera Pública a partir da teoria de Jürgen Habermas 
 

O alemão Jürgen Habermas (1929) é um dos mais importantes e 

influentes pensadores e filósofos da contemporaneidade. Seus trabalhos giram 

em torno de análises e reflexões sobre direito, democracia, política, economia, 

psicologia, psicanálise, etc., pertinentes ao cenário da sociedade atual. Como 

ressalta Bannell (2006) “não é exagero dizer que Habermas é um dos filósofos e 

teóricos sociais mais importantes hoje em dia; suas ideias e análises vêm 

penetrando com força nas áreas de psicologia, direito, teoria política e educação, 

entre outras” (p. 11). 

Habermas é considerado o herdeiro da segunda geração da escola de 

Frankfurt2, grupo que integrou diversos pensadores de renome e destaque no 

cenário teórico social, como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter 

Benjamim, Herbert Marcuse, dentre outros. Apesar de integrante da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt, que incisivamente problematizava a racionalidade 

da sociedade ocidental moderna, Habermas afastou-se, na sua maturidade 

acadêmica, de seus colegas de cátedra e passou a defender alguns aspectos do 

Iluminismo como positivos para a construção de um projeto emancipatório.  

Sua primeira contribuição para as ciências sociais funda-se no 

desenvolvimento de uma “teoria da racionalidade”, na qual prioriza a ação 

comunicativa em detrimento de uma racionalidade estratégica (LOPES, 2008, p. 

75). Com essa premissa, Habermas defende a possibilidade da integração social 

na base de uma racionalidade comunicativa, enfatizando a importância da 
                                                 
2 O termo Escola de Frankfurt tem sido usado para designar, ao mesmo tempo, um grupo de intelectuais e 
uma teoria social específica. Refere-se, portanto, à institucionalização dos trabalhos de um grupo de 
intelectuais marxistas não ortodoxos, que na Alemanha, a partir dos anos de 1920, procurou enriquecer o 
marxismo com contribuições de áreas correlatas como a psicanálise, a psicologia social, a estética e a 
história, desenvolvendo uma "teoria crítica da sociedade". Esses intelectuais estavam associados ao 
Instituto de Pesquisa Social vinculado à Universidade de Frankfurt, criado em 1923. Em 1933, devido à 
Segunda Guerra Mundial o Instituto transferiu-se para Genebra e, em seguida para Nova York, voltando a 
estabelecer-se em Frankfurt somente em 1950. Seus representantes mais significativos foram Max 
Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamim, Erich Fromin e Herbert Marcuse, Jürgen Habermas pode 
ser considerado como o herdeiro intelectual da Escola de Frankfurt na atualidade (DELUIZ, 1995, p. 07). 
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criação de contextos discursivos em que os cidadãos tornem-se capazes de 

levantar questões morais e políticas contra uma racionalidade de base 

solipsística. É nesse cenário que, em 1981, Habermas publica sua obra mais 

conhecida, Teoria da Ação Comunicativa, em que desenvolve os conceitos de 

situação ideal do discurso e de ética discusiva. Com a ajuda de Karl-Otto Apel,  

 
propõe um modelo de racionalidade comunicativa que considera 
os efeitos que o poder exerce sobre o discurso. Procura construir 
uma estrutura discusiva não opressora e universalista, 
fundamentada em um desejo inerente pelo entendimento mútuo 
das ações discursivas. (LOPES, 2008, p. 76).   

 

Recentemente, Habermas passou a aplicar sua teoria da ação 

comunicativa aos campos da política e do direito, advogando uma “democracia 

deliberativa” na qual instituições governamentais estariam abertas a discussões 

públicas. Apesar de reconhecer a pluralidade de interesses e a desigualdade 

fática dos indivíduos, decorrentes da distribuição desigual da propriedade 

privada, Habermas acredita na capacidade das pessoas aderirem ao melhor 

argumento, fundamentando-se em uma consciência de autodeterminação e 

numa ética da responsabilidade.    

Em se tratando da definição de esfera pública, para este pensador, é 

preciso, primeiramente, levar em conta a distinção entre a esfera do poder 

público e a esfera da opinião pública. Isso porque a análise feita por Habermas 

sobre o conceito de esfera pública tem a intenção de evidenciar as 

transformações e funções de uma categoria social burguesa que acompanhou 

todas as fases de mudanças políticas do capitalismo. Na obra A Mudança 

Estrutural da Esfera Pública (1962), encontra-se uma crítica radical da “opinião 

pública” de massa e da vulgarização das discussões da esfera pública sob o 

império das leis do mercado.  

Habermas demonstra preocupação, portanto, em manter a separação 

entre a esfera privada e pública, evidenciando como estes dois elementos 

emergem nas discussões que são travadas no seio da sociedade liberal. Logo, a 

compreensão da natureza e do papel da esfera pública passa pela diferenciação 

entre o Estado, enquanto poder ou setor público, detentor da propriedade 

pública e do poder político e responsável pela administração da sociedade; e a 

própria sociedade, composta pelos interesses privados, no interior da qual se 
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pode identificar uma esfera da opinião pública que se contrapõe ao poder 

público, ou seja, a esfera pública política. 

 
A própria “esfera pública” se apresenta como uma esfera: o 
âmbito do que é setor público contrapõe-se ao privado. Muitas 
vezes ele aparece simplesmente como a esfera da opinião 
pública que se contrapõe diretamente ao poder público. 
Conforme o caso, incluem-se entre os “orgãos da esfera pública” 
os órgãos estatais ou então os mídias que, como a imprensa, 
servem para que o público se comunique. (HABERMAS, 2003a, 
p. 15).  
 

O setor privado abrange, nessa formulação analítica, tanto o campo da 

sociedade civil, enquanto setor de trocas de mercadorias e de trabalho social, 

quanto a esfera pública política, definida como uma esfera composta por 

pessoas privadas reunidas em um público. Estas pessoas reivindicam esta 

esfera pública regulamentada pela autoridade na intenção de discutir com a 

própria autoridade as leis gerais da troca na esfera essencialmente privada 

(HABERMAS, 2003a, p. 42). A esfera pública, então, seria uma dimensão da 

sociedade civil, um componente essencial para a democracia e um lócus no qual 

são gerados consensos que penetram nas instâncias administrativas.  

Desse modo, Habermas propositalmente desloca a ideia de esfera pública 

das vinculações partidárias e dos mecanismos tradicionais de representação 

parlamentar, fazendo com que o debate relativo à esfera pública não se 

desdobre diretamente sobre os aparelhos de Estado. A originalidade do seu 

conceito de esfera pública decorre do fato de se colocar em evidência a 

diferença de sua concepção de sociedade civil em relação a Hegel e a toda 

tradição liberal, que a concebia enquanto "sistema de necessidades", bem como 

em relação a Marx. Habermas é categórico quando afirma que "hoje em dia, o 

termo sociedade civil não inclui mais a economia constituída através do direito 

privado e dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de bens, como 

ainda acontecia na época de Marx e do marxismo" (HABERMAS, 1997, p. 99).  

Assim, por esfera pública ele entende o conjunto dos movimentos, 

organizações e associações que levam os conteúdos da opinião pública, 

condensando-os e transmitindo-os para a esfera pública política. Trata-se de um 

espaço formado por associações e organizações livres que conectam as 

estruturas de comunicação da esfera pública com os componentes sociais do 
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mundo da vida. É exatamente em virtude desta sua estrutura que a sociedade 

civil se distingue da própria esfera pública.  

O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação livre que 

institucionaliza os discursos capazes de resolver problemas, transformando-os 

em assuntos de interesse geral no conjunto de esferas públicas politizadas. 

Sociedade civil e esfera pública não são termos equivalentes, embora 

imbricados. Isso porque o espaço da publicidade não pode ser visto como uma 

instituição, organização ou sistema, mas como uma estrutura discursiva. A 

esfera pública constitui-se, antes, como uma estrutura comunicacional do agir 

orientado para o entendimento não se confundindo com as funções ou 

conteúdos da própria comunicação.  

Esses conteúdos ou funções resultam das organizações da sociedade 

civil que viabilizam a transformação das demanas sociais em discursos capazes 

de solucionar problemas específicos. Em outras palavras, as organizações da 

sociedade civil têm a tarefa de converter assuntos privados em conteúdos de 

interesse geral, levando-os às esferas propriamente públicas. No entendimento 

de Habermas, 

 
a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada 
para a comunicação de conteúdos, tomadas de posição e 
opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 
sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões públicas 
enfaixadas em temas específicos. Do mesmo modo que o 
mundo da vida tomado globalmente, a esfera pública se 
reproduz através do agir comunicativo, implicando apenas o 
domínio de uma linguagem natural; ela está em sintonia com a 
compreensibilidade geral da prática comunicativa cotidiana. 
(HABERMAS, 1997, p. 92). 
 

Vale ressaltar ainda que, para Habermas, a existência de uma esfera 

pública politicamente ativa é fundamental para a consolidação dos regimes 

democráticos, já que a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida pelos 

problemas, isto é, ela não deve se limitar a perceber e identificar problemas. 

Precisa, antes de tudo, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los 

publicamente de maneira convincente e eficiente, a ponto de serem assumidos e 

elaborados pelo próprio Estado. Nas palavras de Habermas, 
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a esfera pública tem que reforçar a pressão exercida pelos 
problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e a 
identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-
los e dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de 
serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar. E a 
capacidade de elaboração dos próprios problemas, que é 
limitada, tem que ser utilizada para um controle ulterior do 
tratamento dos problemas no âmbito do sistema político. 
(HABERMAS, 1997, p. 91). 

 

Coloca-se, neste contexto, a exigência simultânea de tradução das 

questões privadas em questões políticas e o controle do poder público pelos 

organismos da sociedade civil, o que já permite enxergar a relação íntima e 

intricada que se estabelece no seu pensamento entre o público e o privado, 

entre a política e a sociedade. Na ótica habermasiana, o Estado de direito figura 

como o detentor legítimo do poder. Ele representa a vontade da maioria, fonte 

de legitimidade da soberania democrática. A sociedade civil, por sua vez, 

aparece como o eixo transmissor dos problemas sociais que não possuem força 

representativa necessária para serem defendidos pela classe política e, 

exatamente por isso, funciona como defensor dos direitos das minorias. Ambos 

são elementos essenciais e complementares do jogo democrático 3. O problema 

é que na perspectiva política clássica, a comunidade de cidadãos agindo em 

conjunto passou a ser identificada, de maneira estreita, com a comunidade de 

sujeitos civis que reivindicam ao Estado a regulação e a proteção das relações 

privadas.  

Como resultado, a soberania popular desloca seu foco para a elaboração 

de consensos normativos aptos a preservar a ordem “natural” da liberdade e da 

igualdade. Com as transformações geradas, nesta nova fase de acumulação do 

capitalismo, essa situação produz uma sobrecarga do setor público estatal que 

passa a incorporar, de modo contínuo e crescente, questões antes relegadas ao 

âmbito do privado. Trata-se, segundo Habermas, de um fenômeno correlato ao 

processo de substituição do poder político pelo poder social (HABERMAS, 

2003b, p.170) como meio de compensação política pela desigualdade 

econômica aliada às garantias legais de ordem trabalhista.  

                                                 
3 Decorre dessa compreensão a importância estratégica do conceito de público que julga os assuntos que lhe 
são comuns e respalda os direitos do particular frente ao poder político e frente aos outros indivíduos com a 
denominação de direitos subjetivos (HABERMAS, 2003a).     
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A questão é que a redefinição do direito a partir do social insere outras 

categorias de ação política que não podem ser consideradas estritamente pelo 

imaginário político clássico da modernidade. A liberdade contratual, a 

propriedade, o trabalho assalariado, a regulação da atividade industrial e 

comercial, a sindicalização e a institucionalização dos órgãos de representação 

coletiva levam o Estado para dentro da sociedade e a sociedade para o interior 

do Estado. Ao lado da publicização do privado, há a privatização do público, 

confundindo qualquer fronteira que possa ser traçada rigidamente entre ambos 

(HABERMAS, 2003b, p.170). Mais ainda: 

 
a exigência da orientação pelo bem comum, que se liga com a 
autonomia pública, constitui uma expectativa racional na medida 
em que somente o processo democrático garante que os 
“cidadãos da sociedade” cheguem simetricamente ao gozo de 
iguais liberdades subjetivas. Inversamente, somente uma 
autonomia privada dos “cidadãos da sociedade”, assegurada, 
pode capacitar os “cidadãos do Estado” a fazer uso correto de 
sua autonomia política. A interdependência de democracia e 
Estado de direito transparece na relação de complementaridade 
existente entre autonomia privada (cidadão da sociedade) e 
pública ou cidadã (cidadão do Estado): uma serve de fonte para 
a outra. (Idem, p. 173). 

 

O processo de racionalização do poder social e político a que estão 

submetidas as pretensões do Estado, nas democracias procedimentais, supõe a 

consolidação de uma esfera pública ativa e sua ampliação através dos órgãos 

de participação política. Essa exigência não obstrui o fato de que os órgãos de 

formação da opinião pública que institucionalizam a esfera pública política 

possam também atuar sob as diretivas do poder estatal por meio de uma 

expansiva estrutura burocrática, o que no limite pode produzir um afastamento 

perigoso das bases pré-políticas da esfera pública.  

Ou seja, a esfera pública pode deixar de atuar como fonte de socialização 

política das demandas oriundas do mundo da vida. Diante desta problemática, 

Habermas propõe o restabelecimento da normatividade da esfera pública a partir 

de dois pontos: qualificar a opinião pública e institucionalizá-la; restabelecer a 

publicidade como espaço de discussão das ideias com abertura e transparência.  

 
Uma opinião rigorosamente pública só pode estabelecer-se, pelo 
contrário, à medida em que ambos os setores de comunicação 
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passam a ser intermediados por aquele outro, que é o da 
“publicidade crítica”. Certamente, uma tal mediação só é 
possível, hoje, numa ordem de grandeza sociologicamente 
relevante, por meio da participação de pessoas privadas num 
processo de comunicação formal conduzido através das esferas 
públicas internas às organizações. Uma minoria de pessoas 
privadas já pertence, como membros, aos partidos e às 
associações públicas. À medida que tais organizações permitem 
uma esfera pública interna não só a nível de funcionários e 
administradores, mas em todos os níveis, existe então a 
possibilidade de uma correspondência recíproca entre as 
opiniões políticas das pessoas privadas e aquela opinião quase-
pública. (HABERMAS, 2003a, p. 287-288). 

 

Para Habermas, a institucionalização da opinião pública passa através do 

Direito Público, particularmente, o Constitucional (HABERMAS, 2003a, p.275), 

porque esta é a única base em que se funda a legitimação política nas 

sociedades de massa. Há, então, uma posição que demonstra uma confiança 

nas possibilidades de reorganização dos espaços destinados à discussão 

pública e à construção da democracia em sua fonte mais pura: o direito. Assim, 

não é de estranhar que Habermas (1997) nas análises desenvolvidas sobre 

sociedade civil e esfera pública em Direito e democracia, tenha tomado como 

ponto de partida da fundamentação democrática a própria capacidade do poder 

social exercer influência sobre o aparelho estatal. 

Ao evidenciar as resistências que poderiam ser exercidas por esses 

âmbitos em face das pretensões de organização do poder social, Habermas vai 

progressivamente introduzindo os pressupostos discursivos de uma formação 

política da vontade que se distingue pela participação dos indivíduos nas 

discussões públicas por meio da reestruturação da sociedade civil, pois para ele 

 
as comunicações políticas, filtradas deliberativamente, 
dependem das fontes do mundo da vida – de uma cultura 
política libertária e de uma socialização política esclarecida, 
especialmente das iniciativas de associações que formam a 
opinião – as quais se formam e se regeneram quase sempre de 
modo espontâneo, dificultando as intervenções diretas do 
aparelho político. (HABERMAS, 1997, p. 25).   

 

No livro A Inclusão do Outro, publicado no Brasil em 2002, ao tratar dos 

modelos normativos de democracia, Habermas também assevera a supremacia 

da democracia deliberativa onde o procedimento poderia ser desdobrado em 
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formas discursivas e regras argumentativas na compreensão de um modelo 

democrático que representaria a própria auto-organização política da sociedade. 

Os pressupostos democráticos clássicos (soberania, vontade popular, poder 

administrativo, formação de opinião e da vontade através das eleições gerais e 

decisões parlamentares) estariam presentes, porém, a democracia passa a se 

referir diretamente à estruturação de núcleos ativos de formação pública da 

vontade.  

 
[...] a política deliberativa, realizada ou em conformidade com os 
procedimentos convencionais da formação institucionalizada da 
opinião e da vontade, ou informalmente, nas redes da opinião 
pública, mantém uma relação interna com os contextos de um 
universo de vida cooperativo e racionalizado. Justamente os 
processos comunicativos de cunho político que passam pelo 
filtro deliberativo dependem de recursos do universo vital – da 
cultura política libertadora, de uma socialização política 
esclarecida e sobretudo das iniciativas de associações 
formadoras de opinião –, recursos que se formam de maneira 
espontânea ou que, em todo caso, só podem ser atingidos com 
grande dificuldade, caso o caminho escolhido para se tentar 
alcançá-los seja o do direcionamento político. (HABERMAS, 
2002, p. 284). 

 

Para isso, a razão prática precisaria se deslocar dos chamados direitos 

universais do homem, bem como da eticidade concreta de uma determinada 

comunidade com sua estrutura particular de valores e bens, para a consolidação 

de regras discursivas e formas argumentativas capazes de extrair seu teor 

normativo da base validativa de uma ação que se orienta ao estabelecimento de 

um acordo mútuo (HABERMAS, 2002, p. 278). Ao fazer a vinculação da teoria 

do discurso ao estabelecimento da democracia deliberativa, Habermas está 

propondo, na verdade, a superação da ideia de soberania popular, alicerçada 

nos pressupostos da filosofia da consciência, e advogando a formação de um 

novo enfoque através da intersubjetividade fundada a partir do discurso, sob os 

auspícios de um paradigma pragmáticolinguístico.  

Sua intenção de reconstrução do conceito de sociedade civil passa, 

então, por três suposições básicas: uma cultura política acostumada ao exercício 

das liberdades, isto é, a existência de um mundo da vida racionalizado; a criação 

de esferas de influência das reivindicações da sociedade civil sobre filtros 

procedimentais de formação democrática, para isso considera a importância do 
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poder comunicativo na criação dessas zonas de influência na produção legítima 

do direito; e por fim, a influência da sociedade civil através da esfera pública 

política sobre o Estado e a ordem jurídica, e consequentemente a possibilidade 

de intervenção sobre as decisões do Estado, especificamente na criação de 

espaços de discussão comunitários. 

Mais ainda. Para Habermas (1997) o conflito existente entre Estado, 

mercado e mundo da vida é o fator chave que leva este último a se organizar em 

movimentos sociais fundadores da democracia, atuando como fonte de 

legitimidade para a produção de princípios normativos no âmbito de uma 

racionalidade comunicativa. A esfera pública constitui o lócus de disputa entre os 

princípios divergentes de organização da sociabilidade, e os movimentos sociais 

são os atores por excelência que reagem tanto à burocratização quanto à 

reificação, sugerindo a defesa das configurações de sociabilidade ameaçadas 

pela racionalidade sistêmica (burocrática ou mercantil).  

Esses movimentos disputam com o Estado e o mercado a preservação de 

um espaço autônomo e democrático de organização, de formação de identidade 

e solidariedade. Decorre daí sua importância para a esfera pública política, a 

qual deveria fundar-se como espaço do debate público e do embate dos 

diversos atores da sociedade civil organizada. Este espaço público autônomo 

apresentaria uma dupla dimensão. Por um lado, desenvolve processos de 

formação democrática da opinião pública e da vontade política coletiva. Por 

outro lado se conecta a um projeto de ação democrática efetiva, em que a 

sociedade civil se torna uma instância deliberativa e legitimadora do poder 

político, na qual os sujeitos são capazes de desempenhar seus direitos. Assim, 

nas palavras de Habermas, os movimentos sociais, 

 
tentam lançar temas de relevância para toda a sociedade, definir 
problemas, trazer contribuições para a solução de problemas, 
acrescentar novas informações, interpretar valores de modo 
diferente, mobilizar bons argumentos, denunciar argumentos 
ruins, a fim de produzir uma atmosfera consensual, capaz de 
modificar os parâmetros legais de formação da vontade política e 
exercer pressão sobre os parlamentos, tribunais e governos em 
benefícios de certas políticas. Ao passo que “defensivamente” 
eles tentam preservar certas estruturas da associação e da 
esfera pública, produzir contra-esferas públicas, sub-culturas e 
contra-instituições, solidificar identidades coletivas e ganhar 
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novos espaços na forma de direitos mais amplos e instituições 
reformadas. (HABERMAS, 1997, p. 103). 

 

O espaço público é concebido como um lugar onde se realiza a interação 

intersubjetiva entre cidadãos conscientes de seus direitos e participativos nas 

discussões entre Estado, mercado e sociedade civil organizada. Vale ressaltar 

que a inteligibilidade e a força desse argumento é fornecida pela proposição dual 

habermasiana de uma socialidade organizada em um mundo da vida e um 

mundo sistêmico (com seus subsistemas econômicos e administrativos). 

Enquanto o primeiro se refere ao campo em que os sujeitos têm um privilégio de 

comunicação e de construção cultural; o segundo se reporta à razão clássica 

instrumental com fins de dominação. 

 
Esta análise será elaborada numa teoria dualista da sociedade, 
dividida entre o mundo da vida e o subsistema econômico e 
administrativo, a partir da qual Habermas desenvolverá sua 
análise das patologias das sociedades modernas 
especificamente o que ele chama da “colonização” do mundo da 
vida pelos subsistemas. (BANNELL, 2007, p. 281).  

 

O mais importante para os propósitos desse estudo, no entanto, é o fato 

de Habermas defender que o conhecimento não é construído pelo indivíduo 

isoladamente, mediante uma relação sujeito-objeto, mas numa relação 

intersubjetiva e cultural, mediada concretamente pelas ações sociais. Assim, a 

aprendizagem da vontade coletiva se dá de maneira distinta, mas complementar 

nos três mundos (o mundo natural, o mundo social e o mundo da vida)4, porém 

na terceira dimensão, que é o mundo da vida, os atores sociais têm um papel 

ativo privilegiado (BANNELL, 2006), uma vez que é neste lugar que, segundo 

Habermas, estes podem  

 
[...] reciprocamente colocar a pretensão de que suas declarações 
se adequem ao mundo (objetivo, social ou subjetivo) e onde eles 
podem criticar e confirmar a validade de seus intentos, solucionar 

                                                 
4 Habermas considera três dimensões fundamentais imbuídas nas práticas comunicativas dos sujeitos entre 
si: o mundo natural, o mundo social e o mundo da vida. O mundo natural se dá pela construção dos 
conhecimentos que se julgam verdadeiros sobre os estados das coisas, o mundo social se da por meio tanto 
da crítica quanto do resgate de valores morais e simbólicos que implicam nas formas de comunicação entre 
os sujeitos. O mundo da vida se refere à expressividade do eu em questões mais subjetivas como as 
relativas aos sentimentos e necessidades. 
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seus desacordos e chegar a um acordo. (HABERMAS apud 
BANNELL 2007, p. 281). 

 

O mundo da vida é composto por associações voluntárias dotadas de 

autonomia e auto-organização em relação ao mercado e ao Estado, 

configurando a sociedade civil. O termo sociedade civil significa, nesse contexto, 

a esfera da solidariedade social e da ação comunicativa. Suas organizações 

teriam por objetivo os processos de formação de identidade, produção de 

solidariedade e argumentação moral visando à constituição de uma esfera 

política pública entre o Estado e o mercado. Habermas pensa o mundo da vida 

em três níveis: a cultura, a sociedade e a personalidade, definidos desta 

maneira: 

 
Chamo cultura o acervo de saber no qual os participantes da 
comunicação, ao entenderem-se sobre algo em um mundo, 
abastecem-se de interpretações. Chamo sociedade as ordens 
legítimas através das quais os participantes da interação 
regulam sua pertinência a grupos sociais e, com isso, 
asseguram a solidariedade. Por personalidade entendo as 
competências que tornam um sujeito capaz de linguagem e de 
ação, ou seja, que o capacitam a participar de processos de 
entendimento e, neles, afirmar sua própria identidade. 
(HABERMAS apud LOPES, 2008, p. 86). 

 

A ação comunicativa, própria ao mundo da vida, exige e possibilita ao 

mesmo tempo a participação discursiva e responsável de todo indivíduo como 

ser livre e solidário na solução racional dos problemas da vida e oferece a 

possibilidade de instaurar uma responsabilidade solidária capaz de enfrentar 

os desafios colocados pela condição humana contemporânea (LONGHI, 

2005, p. 168). Nas palavras de Habermas (2987b),   
 

A ação comunicativa baseia-se em um processamento 
cooperativo de interpretação em que os participantes se referem 
a algo no mundo objetivo, no mundo social e no mundo subjetivo 
mesmo quando em sua manifestação só sublinhem 
tematicamente um destes três componentes. (p. 171). 

 

No próximo tópico apresentaremos algumas contribuições do pensamento 

habermasiano para pensar a educação, refletindo acerca dos processos de 

aprendizagem que ocorrem na ação educativa, tanto nas instituições formais 
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quanto nas organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos 

educacionais.  

 

1.2. Pensando novas formas de relação Estado-Sociedade Civil e o papel 
da educação  

 

Embora Jürgen Habermas não tenha se detido em analisar diretamente 

as práticas pedagógicas nas instituições educacionais formais ou não-formais, a 

educação figura de forma abrangente no seu pensamento (SCHÄFER, et. all., 

1982; PUCCI et all., 1994; FREITAG, 1986; PRESTES 1996). Admite-se que ele 

analisou questões que envolvem os processos de aprendizagem nas dimensões 

ontológicas da existência humana. A aprendizagem em seu sentido mais amplo, 

para Habermas confunde-se com a própria Bildung, ou seja, com a 

aprendizagem por meio de interações culturais. Assim, para ele, 

 
a aprendizagem deveria ser compreendida no sentido mais 
abrangente possível, abrigando processos de formação social, 
cultural e científicos em todos os espaços onde acontecem. Em 
outras palavras, a Educação deveria ser entendida como Bildung 
(formação), um conceito central a Educação moderna. 
(BANNELL, 2007, p.293).  

 

Para Habermas, a aprendizagem dos sujeitos se dá de forma reflexiva 

utilizando uma racionalidade discursiva5. É essa racionalidade do mundo da vida 

que contém o potencial de emancipação social e autonomia individual, 

contribuindo para a solução de problemas presentes na vida humana. Sua teoria 

do agir comunicativo fornece insights importantes para pensar de outras formas 

a educação, impulsionando a reflexão acerca dos processos dialógicos que 

ocorrem na ação educativa, tanto nas instituições formais quanto nas 

organizações da sociedade civil que desenvolvem projetos educacionais.  

 De acordo com Bannell (2007), a educação no pensamento habermasiano 

indica o desenvolvimento da competência comunicativa como algo capaz de 

                                                 
5 Em sua teoria da ação comunicativa, Habermas trata da questão da racionalidade, a partir de uma análise 
bem particular acerca da ideia de razão clássica. Para ele os processos de aprendizagem e a construção 
coletiva da sociedade, da cultura e da pessoa acontecem através da interação social e das práticas de 
linguagem desenvolvidas numa dada sociedade. De acordo com este autor a teoria da ação comunicativa se 
propõe a investigar a razão inscrita na própria prática comunicativa cotidiana e reconstruir a partir da base 
de validez da fala um conceito não reduzido de razão (HABERMAS, 1987a). 
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fazer os sujeitos se apropriarem da diversidade cultural existente de forma 

reflexiva, potencializando a formação de acordos voltados a possíveis 

transformações no meio social. A educação, ao assumir esse caráter abrangente 

de formação do sujeito, está interligada a ideia de que o conhecimento não é 

construído de forma isolada, mas de uma maneira sociocultural ou intersubjetiva 

em que, 

 
a sociedade e o indivíduo constituem-se um ao outro 
reciprocamente. Cada processo de integração de contextos de 
ação é simultaneamente um processo de socialização de 
sujeitos capazes de fala e ação, que são formados nesse 
processo e que, por sua parte e na mesma medida, renovam e 
estabelecem a sociedade como a totalidade de relações 
interpessoais ordenadas legitimamente. (HABERMAS apud 
BANNELL 2007, p. 293). 

 

No desenrolar do pensamento habermasiano as instituições como a 

escola e outros espaços educativos, a exemplo das organizações sociais, estão 

incluídas no todo que é o processo educacional no mundo contemporâneo. 

Porém, como afirma Bannell (2007), o desafio seria desenvolver a compreensão 

de que o processo educativo é, 

 
a formação simultânea do indivíduo como indivíduo 
insubstituível, com identidade pessoal e projeto de vida; como 
membro de um grupo social e cultural qualquer com sua 
identidade cultural, étnica, racional etc.; bem como cidadão, ou 
seja, membro de uma comunidade política maior, que abrange 
grupos sociais diferenciados. (p. 294). 

  

Para a teoria habermasiana a educação deveria ser entendida no sentido mais 

abrangente possível, acolhendo processos de formação social, cultural e 

cientificos, em todos os espaços onde acontecem. O fortalecimento da ação 

comunicativa, mediante dinâmicas educativas plurais, tornaria possível a 

construção de uma identidade pós-convencional, contribuindo para formar 

sujeitos autônomos, racionais e reflexivos.  

 
O agir comunicativo é a forma de ação que tem o maior potencial 
para encadear processos de aprendizagens, tanto individual 
quanto no nível coletivo. É por meio desse tipo de ação social 
que a racionalização da sociedade alcança seu nível mais 
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avançado e que, portanto, a razão se manifesta na história. 
(BANNELL, 2006, p. 48). 
 

As relações sociais são frutos de uma síntese entre os determinantes 

estruturais e as práticas sociais efetivamente experienciadas pelos sujeitos 

sociais. Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que o determinam, elas são 

por ele determinadas. Para interferir na transformação dessas relações em 

outras mais democráticas, os atores sociais precisam estar conscientes das 

possibilidades e limites de uma atuação concreta transformadora, ao mesmo 

tempo em que devem desfrutar de uma autonomia moral e intelectual que lhes 

permitam agir de acordo com suas próprias convicções.  

Esta autonomia, por sua vez, é um constructo, vinculado ao 

desenvolvimento pessoal da faculdade de se autogovernar e ao 

desenvolvimento institucional no sentido da conquista do direito de se reger por 

leis próprias. Assim, a criação de condições favoráveis ao exercício da 

autonomia é um processo que exige investimentos no sentido do 

desenvolvimento integral das personalidades dos sujeitos, ao mesmo tempo em 

que requer uma ação centrada sobre a criação de condições sociais favoráveis 

ao exercício da autonomia em organizações sociais efetivamente existentes. 

Caberia a essas organizações abrir espaços para a emergência de uma nova 

racionalidade capaz de favorecer a reconstrução da sociedade e a reivindicação 

de espaços públicos.  

Esse processo somente será viável no desenvolvimento de uma ética, 

incorporada em contextos organizacionais concretos, que fundamente ações 

sociais que visem ao bem coletivo. Daí a importância das instituições que 

compõem a sociedade civil tal como tematizada pelo pensamento 

habermasiano. Pois, a partir delas é possível formar não apenas sujeitos mais 

íntegros, em sua autonomia pessoal, mas também sujeitos mais solidários 

capazes de atuar na esfera pública, intervindo ativamente junto às organizações 

sociais no processo de formulação e controle das políticas públicas. 
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CAPÍTULO II 

A RELAÇÃO ENTRE MOVIMENTOS SOCIAIS, ESTADO E 
JUVENTUDE NO BRASIL: O PAPEL MEDIADOR DAS 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 
 

Como vimos, o conceito de sociedade civil no pensamento habermasiano 

abarca as formas de participação social expressas nas entidades, nas 

organizações e nos movimentos que tem sua base nas práticas e formas de vida 

pré-políticas da esfera pública. Nesse sentido, os movimentos sociais são 

percebidos como forças normativas impulsionadoras dos movimentos de 

mudança que demandam do Estado a efetivação de direitos sociais, políticos e 

civis.  

Nessa mesma direção, Alvarez et. all. (2000) ressaltam que embora os 

esforços para delimitar o conceito de sociedade civil variem muito – indo de 

definições abrangentes que incluem tudo o que não é o Estado ou o mercado, 

até concepções que restringem a noção às formas de vida associativas 

organizadas voltadas para a expressão de interesse da sociedade –, a maioria 

inclui os movimentos sociais entre seus componentes centrais e mais vitais. 

Ainda que em sua origem o termo sociedade civil tenha sido utilizado como 

oposição ou como negação ao Estado, nos últimos anos este termo passou a 

incorporar as diversas relações estabelecidas entre o Estado e as associações 

voluntárias das mais diversas naturezas, organizações não-governamentais, 

redes mundiais, grupos de defesa dos direitos humanos, dentre outras 

experiências ligadas à luta dos movimentos sociais (COHEN e ARATO, 1992) 

em várias partes do mundo. Nos termos de Cohen (2003), a sociedade civil 

configura-se hoje como 

 
uma esfera [complexa] de interação social diferenciada da 
economia e do Estado, composta de três parâmetros 
analiticamente distintos: pluralidade, publicidade e privacidade. 
[Ela] nasceu de processos de constituição e mobilização 
independentes. Institucionalizou-se e se generalizou mediante 
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leis e direitos subjetivos que, por sua vez, estabilizaram a 
diferenciação social [...]. (p. 423). 
 

Falar em sociedade civil significa, portanto, remeter à luta que se dá fora 

do campo da economia e do Estado, embora em estreita comunicação com 

essas duas esferas. Liszt Vieira (2001) argumenta que o conflito entre Estado e 

mercado, de um lado, e as estruturas interativas do mundo da vida, de outro, 

tem levado a sociedade civil a se reorganizar em diferentes formatos e 

expressões aglutinados na defesa da democracia e dos direitos humanos 

fundamentais. Neste contexto, 

 
os movimentos sociais constituem os atores que reagem à 
reificação e burocratização, propondo a defesa das formas de 
solidariedade ameaçadas pela racionalização sistêmica. Eles 
disputam com o Estado e com o mercado a preservação de um 
espaço autônomo e democrático de organização, reprodução da 
cultura e formação de identidade e solidariedade. (Idem, p. 63).  
 

Costa (1994), por sua vez, ressalta que a existência de uma sociedade 

civil vitalizada é uma garantia contra deformações da esfera pública e 

pressuposto da legitimidade dos consensos públicos. A sociedade civil, com o 

seu conjunto de associações voluntárias absorveria, condensaria e conduziria de 

maneira amplificada para a esfera pública os problemas emergentes no mundo 

da vida. Por isso, também para ele os movimentos sociais são representados 

enquanto atores da sociedade civil, apesar de situarem-se acima das demais 

associações da sociedade civil por apresentarem um espectro temático e 

conteúdos mais amplos.  

Ao mesmo tempo, os movimentos sociais são tratados como respostas ao 

avanço da esfera administrativa sobre campos privados a exemplo da saúde e 

educação, uma vez que esse processo pode levar à atomização dos cidadãos 

cujo mundo social fica reduzido aos papéis passivos de cliente e consumidor. Os 

movimentos sociais representariam a tentativa de conquista pela sociedade civil 

de um papel ativo na produção das suas formas de vida. Atuando sobre a base 

de necessidades gerais e operando com o recurso da ressonância pública, eles 

constituem um contraponto fundamental vis-à-vis aos interesses particularistas 

levados ao sistema político. 
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Aos movimentos sociais e às demais organizações que 
representam, na órbita da esfera pública, os fluxos 
comunicativos provindos do mundo da vida aparecem 
associados aos papéis de articuladores culturais, de núcleos de 
tematização de interesses gerais e de fortalecimento da esfera 
pública como instância de crítica e controle do poder. (COSTA, 
1994, p. 47). 
 

Para Scherer-Warren (1999), os movimentos sociais dizem respeito a um 

conjunto abrangente de práticas sociopolítico-culturais que tem por finalidade a 

realização de um projeto de mudança social, resultante da multiplicidade das 

redes de relações sociais entre sujeitos e associações civis. Eles seriam uma 

espécie de entrelaçamento “da utopia com o acontecimento, dos valores e 

representações simbólicas com o fazer político, ou com múltiplas práticas 

efetivas” (SCHERER-WARREN, 1999, p. 15-16). Para esta autora,  

 
pode-se, pois, falar dos movimentos pela paz, ecológico, 
feminista, negro, de direitos humanos, de democratização da 
esfera pública, de combate à pobreza ou exclusão social, e 
assim por diante. Portanto, movimento social é a síntese de 
múltiplas práticas, produto das articulações de sujeitos e 
associações civis. (Idem, p. 16).  

 

Essa discussão é relevante para o argumento analítico desse trabalho, na 

medida em que, na atualidade, os movimentos sociais juvenis vêm se tornando 

cada vez mais importantes. A partir dos anos de 1990 o Brasil assiste uma 

inserção, cada vez maior, dos movimentos juvenis na esfera pública (GOHN, 

2010a; SPOSITO, 1999; SANTOS, 2008). Dentre as áreas de atuação desses 

atores sociais, encontram-se:  

 
a) o combate à exclusão social, protagonizados por grupos juvenis que se 

mobilizam através da música, da dança e da arte (rap, punk, hip hop), para 
expressar uma crítica aos mecanismos de dominação social, bem como para 
traduzir o mundo dos pobres e a experiência de dominação vivida, 
sobretudo, pelos jovens negros das periferias urbanas;  

b) a participação de grupos juvenis em fóruns e conferências para discutir 
iniciativas governamentais em parceria com as organizações da sociedade 
civil que são posteriormente transformadas em programas e políticas de 
acesso a lazer, cultura, esporte, profissionalização e emprego, consolidando 
uma esfera própria de direitos; e, mais recentemente,  

c) a atuação em conferências (municipais, estaduais e federais) voltadas aos 
problemas específicos de juventude para discutir diretrizes para uma política 
nacional dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

 



36 
 

Em todos esses âmbitos é notória a mediação de diferentes organizações 

sociais na consolidação de uma relação mais orgânica entre os movimentos 

sociais juvenis e suas demandas específicas e o Estado brasileiro. Mas antes de 

abordar diretamente o papel e os impactos dessas organizações cumpre 

esclarecer a conjuntura política mais ampla em que se insere a atuação dos 

movimentos sociais em nosso País. 

 
2.1. Conjuntura política dos movimentos sociais no Brasil a partir dos anos 
de 1980 
 

Um breve diagnóstico da conjuntura política dos movimentos sociais a 

partir da década de 1980 permite observar o modo como eles adquirem 

visibilidade, ao mesmo tempo em que passam a ocupar espaço relevante na 

agenda pública brasileira. De acordo com Brito (2005), os movimentos sociais no 

contexto social e político da luta pela redemocratização do Estado brasileiro 

apresentaram uma fantástica capacidade criativa, organizativa e mobilizadora, 

sendo responsáveis por  

 
expressivas conquistas que garantiram melhorias na qualidade 
de vida de amplos setores sociais, afirmação de direitos e 
exercício da cidadania para um número cada vez maior de 
agrupamentos humanos, construção de identidades coletivas e 
auto-estima pessoal e social de setores e grupos historicamente 
discriminados ou oprimidos, intervenção nas políticas públicas, 
modificando ou inibindo as seculares práticas assistencialistas e 
clientelistas, contribuindo assim para mudanças em nível do 
poder local e da política tradicional. Tais conquistas foram 
permeadas por processos educativos, tanto dos participantes 
diretos de tais movimentos, quanto das pessoas e grupos 
atingidos por sua ação e da sociedade envolvente. (p. 03). 
 

Nesta década, além dos movimentos sociais, os sindicatos fortaleceram-

se e as aspirações por uma sociedade mais justa e igualitária ganharam forma 

na múltipla reivindicação de direitos, deixando marcas importantes na própria 

Constituição de 1988. Os diferentes movimentos sociais traduziam o desejo de 

construção de espaços plurais de representação coletiva, tornando-se sujeitos 

reconhecidos como interlocutores no cenário político nacional.  Nas palavras de 

Paoli e Telles (2000), 
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a trajetória recente dos movimentos sociais esteve inteiramente 
implicada em esforços de inscrever novos direitos na ordem 
legal e influenciar a elaboração e regulamentação da nova 
ordem constitucional, primeiro, no plano federal e, depois, nos 
planos estaduais e municipais [...] nos anos que se seguiram a 
1988, multiplicaram-se, em níveis nacional, estadual e municipal, 
fóruns públicos nos quais questões como direitos humanos, raça 
e gênero, cultura, meio ambiente e qualidade de vida, moradia, 
saúde e proteção à infância e adolescência se apresentam como 
questões a serem levadas em conta numa gestão partilhada e 
negociada da coisa pública. (p. 109-110). 
 

Nesse sentido, a Constituição de 1988 pode ser considerada o marco 

formal de um processo de ampliação da democracia brasileira que se expressa 

na criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade civil 

nos processos de discussão e de tomada de decisão no que diz respeito às 

políticas públicas. Entretanto, na década seguinte, a implementação do ajuste 

neoliberal6 determinou uma reforma profunda das estruturas globais do Estado7.  

Com isso, a década de 1990 foi marcada por novas formas de 

compreensão do papel e dos modos de atuação do Estado, surgindo iniciativas 

de parceria entre a sociedade civil organizada e o poder público. A nova política 

de distribuição e gestão dos fundos públicos, em parceria com a sociedade civil, 

deixou de ser focalizada em áreas sociais específicas (como saneamento 

básico, moradia, saúde, etc.), configurando-se como uma diretriz de governança 

democrática.  
 

A palavra de ordem dos novos projetos e programas passou a 
ser: ser propositivo e não apenas reivindicativo, ser ativo e não 
apenas passivo reivindicante. [Com isso] muitos movimentos se 
transformaram em ONGs ou se incorporaram às que já os 
apoiavam. (GOHN, 2010a, p. 42). 

                                                 
6 O neoliberalismo nasce como reação ao excesso de intervenção estatal na economia. Nos Estados Unidos 
surge como reação ao projeto de governo Roosevelt (New Deal). Porém, em todos os lugares onde foi 
adotado esse modo de regulação dos aparelhos do Estado, a consequência não foi a diminuição de seu 
tamanho, ao contrário, os monopólios econômicos acabaram integrados ao Estado. Os regulamentos não 
foram suprimidos e o Estado passou a financiar cada vez mais as atividades, em especial pelo 
gerenciamento da economia (SANTOS, 2008, p. 51).    
 
7A reforma do aparelho estatal brasileiro foi objeto central do governo Fernando Henrique Cardoso nos 
anos de 1990, mediante a difusão da ideia do Estado interventor como causador da crise econômica vigente. 
Dentre os argumentos mobilizados para a reforma estatal figurava a de que o Estado era ineficaz, corrupto, 
burocrático, oneroso e por isso, se fazia necessário corrigir distorções. Um dos pontos principais da reforma 
do Estado situava-se no entendimento de que era preciso compartilhar a responsabilidade com o social com 
as esferas do mercado e da sociedade civil (GOMES, 2003). 
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 Segundo Gohn (2010a, p. 42), para dar conta desta nova lógica de 

atuação estatal, criou-se uma nova gramática em que mobilizar deixou de ser 

uma diretriz vital dos movimentos sociais para o desenvolvimento de uma 

consciência critica, passando a ser sinônimo de arregimentar e organizar a 

população para participar de projetos e programas sociais, que na maioria das 

vezes já vinham prontos da máquina governamental. Muitos militantes foram se 

transformando em ativistas organizadores dos grupos usuários dos diferentes 

serviços sociais.      

Contudo, neste mesmo período, diversos grupos sociais surgiram com o 

intuito de lutar pelo direito a ter direitos8, dentre eles destacam-se: o grupo das 

mulheres com vistas à criação de redes de lutas de conscientização de seus 

direitos e contra as discriminações; o movimento afro-brasileiro que deixou de 

ser, quase que predominantemente um movimento de defesa e expressão de 

manifestações culturais para se tornar também um movimento de luta contra a 

descriminação racial; e o movimento juvenil que, por meio de expressões 

culturais (como o movimento hip hop) passou a expressar as diversas formas de 

exclusão sofridas pelos grupos juvenis moradores das periferias dos grandes 

centros urbanos.  

Estes grupos ou “tribos” (como são comumente denominados) têm tido 

um comportamento político-cultural bastante crítico em relação às condições de 

vida dos jovens pobres. Utilizam-se, principalmente, da música e da poesia para 

lidar com questões como violência, miséria, preconceito, falta de oportunidade 

de trabalho e educação, dentre outros temas pertinentes ao seu universo. Para 

Sposito (1999),  

 
as inúmeras modalidades de aglutinação juvenil em torno da 
música têm possibilitado a constituição de identidades comuns, 
de linguagens e códigos específicos que reúnem jovens em 
grupos, canalizando interesses e formas de compreensão da 
realidade social. (p. 83). 

 

                                                 
8Destacam-se neste cenário três movimentos sociais de grande importância, a saber: os indígenas que 
cresceram em número e organização nesta década; os movimentos dos funcionários públicos, com especial 
destaque para os da área de educação e saúde que se organizaram em associações e sindicatos contra as 
reformas governamentais; e os movimentos dos ecologistas que se proliferaram principalmente após a 
conferência Eco-92, dando origem a inúmeras ONGs (GOHN, 2003). 
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As ações desses grupos estão impregnadas das vivências e dos 

problemas das comunidades pobres. A geografia da pobreza e da violência 

revela-se nas poesias por eles elaboradas. Há uma recuperação das suas 

comunidades, a reafirmação das origens, do cotidiano, procurando elevar a auto-

estima por meio de recursos bastante críticos.      

 
O rap, como se sabe, não é neutro. Tem a sua origem na 
insatisfação, é um grito de revolta, uma fala de denúncia, um 
som que fere ouvidos eruditos, mas que, como se diz de vez em 
quando, precisa ser ouvido. Não é ouvido, claro, porque em 
geral a fala que vem da periferia é ignorada por quem mora fora 
dela. Ou é ignorada até onde isso for possível. De qualquer 
forma, o “discurso” da periferia tem chegado ao centro, e de 
forma às vezes muito gritante e incisiva. ... Assim, apesar de 
toda a situação difícil, (há) um clima de bom astral, uma certa 
felicidade intrínseca das pessoas, que não pode ser confundida 
com a palavra “alienação”... Essa alegria na carência essa 
esperança na adversidade só engrandece os personagens e não 
retira nada de sua humanidade e inteligência. (OROCCHIO apud 
SANTOS, 2008, p. 36).   

 

Dentre outras manifestações, o rap utiliza a produção cultural para 

denunciar a realidade social dos jovens das periferias urbanas. “A fala áspera, 

que manifesta a fúria e a ira, assim como o tom duro e rude das letras” exprime 

o desejo que esses atores sociais têm de resgatar o direito da palavra e da 

invenção criadora “sob a forma de relato malcomportado e teatralizado do drama 

diário da vida”, negando na maioria das vezes o padrão dominante do gosto e do 

consumo musical. Sua expressão social predominante é articulada a uma 

denúncia da exclusão e do racismo, visíveis na violência policial e na falta de 

alternativas para os jovens dos espaços urbanos.   

 
Embora a possibilidade do sucesso e da visibilidade artística do 
grupo sejam aspirações, o conteúdo das letras introduz uma 
dimensão expressiva de denúncia e protesto contra o racismo, a 
discriminação e a violência policial. [...] Se a denúncia da 
violência e do racismo impregnam grande parte das músicas, 
não é menor o espaço dedicado ao chamamento para o “estar 
informado”. A informação aparece, assim, como a arma 
efetivamente mais poderosa de sobrevivência e de luta do que 
as tradicionais armas de fogo. (SPOSITO, 1992, p. 49).      

 

Estes grupos juvenis almejam uma espécie de conscientização por meio 

da arte. Além de suas reivindicações por direitos, procuram também influenciar a 
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mudança de comportamento dos jovens através de suas músicas e poesias, que 

vão desde as questões sexuais até o combate à violência e ao uso de drogas. 

Esses grupos, em parceria com outros movimentos sociais, produzem cartilhas, 

revistas, organizam oficinas em centros culturais da periferia e apresentações 

nos bairros, praças ou ruas, e estações de metrô.  

Dentro dente contexto, podemos dizer que as lutas por direitos de todos 

estes grupos (mulheres, negros, jovens), são importantes na medida em que 

mostram o que eles apreendem como uma luta política contra a cultura difusa do 

autoritarismo, estabelecendo um contexto significativo, a partir do qual os 

movimentos sociais podem estabelecer uma conexão entre cultura e política 

(DAGNINO, 2000), configurando novos espaços e formatos de participação. 

Outra característica da configuração dos movimentos sociais nesse 

período é a sua confluência para um tipo específico de institucionalização: as 

chamadas Organizações Não-Governamentais – ONGs9. Essas novas ONGs se 

diferenciam daquelas que atuavam, nas décadas de 1970 e 1980, em estreita 

conexão com os movimentos sociais10. As novas ONGs estão inscritas no 

campo do Terceiro Setor, funcionando como associações voltadas para a 

execução de políticas públicas de parceria entre o poder público e a sociedade 

civil organizada. O predomínio maciço destas ONGs expressa, 

 
por um lado, a difusão de um paradigma global que mantém 
estreitos vínculos com o modelo neoliberal, na medida em que 
responde às exigências dos ajustes estruturais por ele 
determinados. Por outro lado, com o crescente abandono de 
vínculos orgânicos com os movimentos sociais que as 
caracterizava em períodos anteriores, a autonomização política 
das ONGs cria uma situação peculiar onde essas organizações 
são responsáveis perante as agências internacionais que as 
financiam e o Estado que as contrata como prestadoras de 

                                                 
9 O conceito de ONG é parte de um conjunto de definições e regulamentações específicas, expressas e 
difundidas por organismos internacionais, tais como a ONU e o Banco Mundial. A definição do Banco 
Mundial para ONGs é a seguinte: ONGs incluem uma variedade ampla de grupos e instituições que são 
inteiramente ou largamente independentes do governo, e caracterizadas por serem mais humanitárias ou 
cooperativas do que por serem comerciais e objetivas. O elemento central dessa definição é o não constituir 
parte do governo, ainda que o próprio Banco Mundial aponte também para o elemento cooperativo 
(AVRITZER, 2009, p. 31). 
 
10Naquele momento as ONGs se colocavam como instituições de apoio aos movimentos sociais e 
populares, principalmente na luta contra o regime militar e pela democratização do país, procurando 
fortalecer a representatividade das organizações populares. Muitas dessas organizações ajudavam os grupos 
populares a se estruturarem e, muitas delas, trabalhavam numa linha de conscientização desses mesmos 
grupos (GOHN, 2008a). 
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serviços, mas não perante a sociedade civil, da qual se intitulam 
representantes, nem tampouco perante os setores sociais de 
cujos interesses são portadoras, ou perante qualquer outra 
instância de caráter propriamente público. Por mais bem 
intencionadas que sejam, sua atuação traduz fundamentalmente 
os desejos de suas equipes diretivas. (DAGNINO, 2004, p. 101). 

 

Além disso, desde o final dos anos de 1990, os principais movimentos 

sociais passaram a atuar principalmente por meio de redes sociais locais, 

regionais, nacionais e internacionais 11.  

A noção de rede passou a ser empregada de maneira crescente pelos 

sujeitos coletivos, como um conceito propositivo com atributos ideológicos e 

simbólicos. 

 
A ideia de rede como conceito propositivo utilizado por atores 
coletivos e movimentos sociais refere-se a uma estratégia de 
ação coletiva, i. é, a uma nova forma de organização e de ação 
(como rede). Subjacente a essa ideia encontra-se, pois, uma 
nova visão do processo de mudança social – que considera 
fundamental a participação cidadã – e da forma de organização 
dos atores sociais para conduzir esse processo. (SCHERER-
WARREN, 1999, p. 24). 

 

Dagnino (2000), por sua vez, argumenta que a noção de redes está 

relacionada à construção coletiva dos movimentos sociais em articulação com 

outros setores e organizações, como partidos, universidades, sindicatos, etc. 

Trata-se para ela de “um processo ativo de elaboração que reflete as dinâmicas 

de múltiplas práticas emergentes concretas de luta e seus conflitos internos 

acontecem no interior das redes sociais, configurando um campo ético-político 

distintivo” (p. 80).     

As redes passaram a ter também um importante papel político, no início 

deste novo milênio, quando novos atores entraram em cena como os 

movimentos sociais globais e globalizantes. Movimentos que atuam através de 

redes sociopolíticas e culturais, impulsionadas a partir de fóruns, conferências, 

plenárias, conselhos. São responsáveis pela articulação de muitas demandas 

                                                 
 
11 Scherer-Warren (1999) define redes sociais como uma articulação de diversas unidades que, através de 
certas ligações, trocam elementos, fortalecendo-se reciprocamente, e que podem se multiplicar em novas 
unidades, as quais, por sua vez, fortalecem todo o conjunto, na medida em que são fortalecidas por ele. 
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locais, tomando a cena publica a partir de expressões anti ou alter globalização. 

Com isso, 

 
várias lutas sociais se internacionalizaram rapidamente, novos 
conflitos sociais eclodiram, abrangendo diferentes temáticas que 
vão da biodiversidade, lutas e demandas étnicas, até as lutas 
religiosas de diferentes seitas e crenças. Essas temáticas criam 
novas agendas e propostas ou projetos sociopolíticos variados, 
como a do biopoder. (GOHN, 2008b, p. 440)12.  

 

Para Gohn (2003), o repertório de lutas do movimento antiglobalização, 

por exemplo, contribui para demarcar interesses, identidades, subjetividades e 

projetos de grupos sociais específicos.  

Nesse sentido, uma das principais questões do movimento 

antiglobalização é a crítica que ele faz à “cultura do lucro”. Afirma-se que ela 

deve ser substituída pela cultura do ser humano pleno, funcionando como fonte 

de pressão por mudanças que levem às transformações do próprio modelo 

civilizatório em curso.  

 
A novidade no movimento antiglobalização é que ele está 
unindo, sem apagar as diferenças, num campo de ação comum, 
grupos políticos e tribos culturais que até então sequer 
sentavam-se juntos para dialogar. Está também reinserindo os 
sindicatos, ainda que de uma forma um tanto marginal, no 
calendário das lutas sociais. Ou seja, o movimento 
antiglobalização, é em si, um novo ator sociopolítico e está 
recolocando o tema do sujeito no processo de mudança social, 
um sujeito político configurado de forma nova, plural e 
fragmentado pela diversidade de frentes que abrange. (Idem, p. 
49). 

 

No cenário brasileiro, os novos movimentos sociais têm se expandido em 

áreas periféricas, que também se tornaram heterogêneas, sob a forma de uma 

pluralidade quase infinita de organizações locais. ONGs, que exigem e 

constroem ações pela cidadania (em lutas contra a pobreza, a exclusão e a 

discriminação), articulações em redes e programas focalizados de inclusão 

                                                 
 
12 Sobre estas questões, ver a publicação no Caderno de Recursos Humanos, vol. 21, nº 54 – Set./Dez de 
2008. Uma coletânea dedicada à configuração dos movimentos sociais no início deste novo milênio. 
Autoras como Maria da Glória Gohn e Ilse Sherer-Warren, apresentam um balanço sobre a situação atual 
dos movimentos sociais, elencando as novas temáticas, demandas e as novas agendas.  
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social expressam o cenário onde novas formas de associativismo se 

desenvolvem (GOHN, 2008a, p. 14). 

No que se refere às questões juvenis, o desenvolvimento de projetos e 

programas direcionados aos jovens, tem se constituído a principal frente de 

atuação de ONGs e outras associações civis, que passaram a atuar em redes ou 

isoladamente. Entretanto, a dinâmica de trabalho em um grupo organizado ao 

redor de um projeto social, é certamente, distinta da dinâmica de um movimento 

social. E, neste caso questões como avaliações, impactos, resultados e desafios 

passam a fazer parte do roteiro a ser seguido por estas entidades em seus 

projetos de intervenção direta. Sem dúvidas, 

 
o número de entidades que desenvolvem trabalhos com jovens 
tem crescido muito na última década no Brasil, assim como 
projetos sociais voltados para os jovens. Esses projetos têm se 
transformado no eixo básico de muitas ONGs e, em casos, ele 
passa a dar nome à própria ONG como o Projeto Axé na Bahia, 
ou o Projeto Arrastão, por exemplo, desenvolvido na região de 
Campo Limpo/São Paulo, atrai jovens para a dança, esportes, 
artes etc. [...] e centenas de outros. (GOHN, 2010a, p. 104).  

 

O problema é que, muitas vezes, essas organizações emergem 

dissociadas da dinâmica formativa própria dos movimentos sociais, fragilizando 

e pulverizando formas de luta e resistência mais efetivas. Apesar de altamente 

especializadas, a maioria dessas organizações têm surgido de processos de 

institucionalização verticais voltados para responder demandas específicas 

colocadas por atores governamentais ou mercantis, disseminando práticas que 

tem se colocado mais como formas de controle e regulação da população do 

que de ampliação do escopo político de suas demandas no esforço de 

ampliação da esfera pública. Além disso, 

 
sabe-se que a conquista do poder político por setores que 
anteriormente estavam na oposição, em importantes aparelhos 
do Estado, levou à ampliação de políticas sociais voltadas para 
os excluídos, para criar redes de proteção aos chamados 
bolsões humanos de vulnerabilidade social. Mas isso não 
significa que houve fortalecimento das organizações populares. 
Ao contrário, muitas delas enfraqueceram-se. (GOHN, 2010b, p. 
60).       
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Até mesmo os movimentos juvenis, comumente, críticos dessas formas 

de incorporação das suas formas de vida não tem escapado da nova 

configuração. Expressões político-culturais como o rap, o punk, o hip hop, a 

cultura de rua, o break e o grafite, são gradativamente inseridas na agenda das 

políticas públicas voltadas para os jovens, tornando-se também alvo dos projetos 

de inclusão social de diversas ONGs, passando a fazer parte dos temas 

abordados em oficinas e programações culturais.  

Os próprios grupos juvenis de hip hop começam a buscar a publicização 

de suas ações, que ocupam um espaço privilegiado na esfera midiática. As 

manifestações de rua passam a ser consideradas expressões legítimas na 

busca de uma esfera pública de reconhecimento. O uso das tecnologias digitais 

conectou os diferentes movimentos juvenis em redes nacionais e mundiais, 

unindo reivindicações estéticas com demandas políticas e visibilidade social, 

podendo contribuir para sua despolitização face a uma 

 
cultura de massa globalizada que dilui e fragmenta os sujeitos 
coletivos e suas identidades de classe ou de oprimidos, para 
glamorizá-los como herdeiros de uma cultura que está sendo 
revalorizada. O grafite, por exemplo, de pichação transformou-se 
em estética criativa e empresas privadas como Motorola, Louis 
Vuiton, Ellus, Fórum, Adidas, Calvin Klein, Skol, Gradiente, 
Nestlé e Nike passaram a recrutar o trabalho gráfico de 
grafiteiros, que adentram às galerias de arte. (GOHN, 2010a, p. 
102-103).   
 

Todavia, um fato é inegável, os movimentos sociais das últimas décadas 

do século XX e muitos dos que ainda resistem neste novo milênio, têm 

construído representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e 

práticas. Esses movimentos têm criado identidades a grupos antes dispersos e 

desorganizados. E ao realizarem estas ações, projetam em seus participantes 

sentimentos de pertencimento potencializadores de mudança. Sujeitos que antes 

se sentiam excluídos passam agora a se envolver diretamente com a 

problematização das suas condições de vida. 

Estes movimentos representam forças organizadas da sociedade 

reunindo pessoas na luta por projetos de promoção da igualdade social. Eles 

 
aglutinam as pessoas não como força-tarefa, de ordem 
numérica, mas como campo de atividades e de experimentação 
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social, e essas atividades são fontes geradoras de criatividade e 
inovações socioculturais. A experiência que são portadores não 
advêm de forças congeladas do passado – embora este tenha 
importância crucial ao criar uma memória que, quando 
resgatada, dá sentido às lutas do presente. (GOHN, 2003, p. 13-
14). 

 

Assim, os movimentos sociais permanecem com forte presença neste 

novo milênio, reconstruindo ou preservando princípios e identidades construídas 

(GOHN, 2010a, p. 173). A agenda de reivindicações destes movimentos 

permanece aberta o que propicia uma liberdade de ação no âmbito das decisões 

políticas, influenciando as agendas governamentais nos níveis local, regional e 

nacional. Suas intervenções contribuem para criar, alimentar e reconfigurar as 

instituições da sociedade civil para comportar uma sociabilidade mais solidária e 

interdependente que tenha como foco não a “livre competição”, mas a gestão 

social dos interesses e bens comuns dos cidadãos que compartilham territórios e 

culturas.  

 
Um movimento social com certa permanência é aquele que cria 
sua própria identidade a partir de suas necessidades e seus 
desejos, tomando referentes com os quais se identifica, outros 
igualmente carentes, excluídos ou sem direitos, reconhecimentos 
ou pertencimento. O reconhecimento da identidade política se faz 
no processo de luta, perante a sociedade civil e política; não se 
trata de um reconhecimento outorgado, doado, uma inclusão de 
cima para baixo. O reconhecimento jurídico, a construção formal 
de um direito, para que tenha legitimidade, deve ser uma resposta 
do Estado à demanda organizada. (GOHN, 2010a, 31-32). 
 

É a partir desta visão, que caminham algumas organizações sociais que 

vão se apropriando de dispositivos diversos, arriscando estabelecer 

concertações nos espaços públicos e mediando os interesses plurais em jogo. 

Com base nessas premissas, entendemos que a participação na vida pública 

não é produzida in nihillo, mas está ancorada em determinadas relações de 

estima social que emergem com os bens simbólicos que circulam nas redes 

cotidianas da vida social.  

Como ressalta Chanial (2001), há uma relação entre democracia e o 

crescimento dos “ideais primários, ou seja, o conjunto de sentimentos concretos 

(respeito, honra, liberdade, solidariedade) que são experienciados” pelos sujeitos 

nos grupos de pertencimento e socialização. De maneira radical, este autor 
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defende que o próprio Estado não poderá garantir as condições da cooperação 

social a não ser quando a sociedade mantém, em seu tecido social, relações de 

cooperação democrática, que precisam, por sua vez, estar baseadas “em uma 

experiência partilhada, pré-política, da cooperação na qual os indivíduos já 

integraram seus princípios e procedimentos democráticos como elementos 

normativos de seus hábitos cotidianos” (p. 13).  

As mudanças sociais só ocorrem, portanto, através de uma sociedade 

civil fortalecida, com capacidade de mobilizar e garantir que as reivindicações de 

grupos minoritários sejam assumidas pelo Estado. Essas transformações se 

concretizam a partir de um jogo de forças em que as organizações sociais têm 

um papel central. A mediação dessas organizações, entretanto, se modifica em 

função dos contextos sócio-institucionais mais amplos em que estão inseridas. 

 
2.2. As organizações sociais e as políticas públicas no governo Fernando 
Henrique Cardoso – FHC  

 

Nos anos de 1990, por exemplo, na esteira das novas formas de 

regulação dos aparelhos de Estado, sob o impulso do neoliberalismo, o papel 

das organizações sociais assume um caráter específico de interlocução e 

negociação. Em um cenário marcado pelo acirramento das desigualdades 

sociais, o governo brasileiro passou a implementar programas de ajustes 

estrutural e de estabilização econômica13 com impactos diretos no modo de 

entrar e estabelecer relações com as organizações da sociedade civil. 

De acordo com Cunha e Pinheiro (2009), o impulso primordial deste 

governo foi ajustar o Estado e suas relações com a sociedade para atender as 

demandas do processo de acumulação capitalista, transferindo as 

responsabilidades sociais do Estado para a sociedade de forma seletiva e 

excludente e utilizando a participação social de maneira instrumental, o que 

produziu um tratamento tecnocrático e gerencial.  

As diretrizes neoliberais pontuavam o Estado como articulador de 

responsabilidades, deixando de atuar na execução direta de programas e 
                                                 
13 No Brasil, as ideias neoliberais foram facilmente disseminadas em razão de dois fatores: um ambiente 
econômico marcado pela hiperinflação e um forte processo político de democratização pós-regime militar. 
Stewart Jr. (1998, p. 89), argumenta que o neoliberalismo ganhou força com a criação dos institutos 
liberais, da qual a doutrina se fundamentava em seis pilares: liberdade, propriedade, ordem, justiça, 
democracia e economia de mercado (MENDES, et. all. 2010, p. 25). 



47 
 

projetos, o que favoreceu a construção de espaços alternativos para o 

tratamento das questões sociais. O Estado brasileiro começou a estabelecer 

parcerias com diversas instituições da sociedade civil, inseridas no campo do 

terceiro setor. Estas instituições foram tratadas como elementos vitais tanto na 

formulação quanto na implementação de projetos e programas, sobretudo 

aqueles direcionados aos processos de inclusão social dos segmentos 

considerados mais vulneráveis.  

Nesse contexto, Mendes et. all (2010) destacam o aumento explosivo das 

instituições do terceiro setor, estimando a existência de aproximadamente 250 

mil organizações em atividade no País, as quais “empregam quase 1,7 milhão 

de pessoas”, com faturamentos anuais que podem chegar a 30 bilhões de reais. 

Além disso, “elas exercem variadas funções sociais, como informação, 

mobilização, campanhas, assessoria, assistência técnica, pesquisa, 

monitoramento e fiscalização” (p. 31). 

Essa gestão associada das políticas governamentais está baseada, de 

acordo com Gomes (2003), nas premissas da administração gerencial14 que 

redefinem as áreas de atuação do Estado e distinguem as atividades exclusivas 

dos serviços sociais e científicos e a produção de bens e serviços para o 

mercado. A partir desta lógica de administração, as atividades exclusivas do 

Estado passaram a ser legislar, regular, julgar, policiar, fiscalizar, definir políticas 

sociais e fomentar. Os serviços sociais e científicos seriam financiados pelo 

Estado e prestados por organizações não-estatais chamadas de organizações 

não-governamentais.  

É dentro dessa conjuntura que se dá a explosão das ONGs que adotam 

um enfoque de atuação cada vez mais econômico e menos politizado para 

trabalhar com os grupos comunitários, fazendo com que   

 

                                                 
 
14 De modo geral, aplicar os preceitos da administração gerencial significa: delegar o poder de decisão 
(normativo e de supervisão) aos órgãos administrativos, dando-lhes maior autonomia para contratar 
empresas privadas para a execução das políticas; estabelecer uma separação entre formulação e 
implementação de políticas; cortar os gastos públicos e buscar a eficiência e a racionalização orçamentária. 
Abrucio (1997, p. 35-36), citando Osborne e Gaebler, resume assim os princípios da administração 
gerencial: competição entre os prestadores de serviço; medir a atuação das agências governamentais através 
dos resultados; orientar por objetivos, e não por regras e regulamentos; redefinir os usuários como clientes; 
preferir os mecanismos de mercado às soluções burocráticas (GOMES, 2003, p. 81).  
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a tão decantada participação local na tomada de decisões não 
passa de uma participação limitada a projetos locais, pontuais, 
de pequena escala. Então, neste caso, e mesmo assim, como 
estes projetos têm prazo determinado para funcionarem depois 
de um tempo determinado, os grupos comunitários são 
abandonados para que celebrem seu “empoderamento”, ou 
como dizem os “ongueiros”, sua “desincumbação”. Ou seja, são 
considerados como “empreendedores”, levados a atuarem como 
pequenos empresários. (GOMES, 2008, p. 5-6). 

 

Estas ONGs, agora inscritas nos marcos legais do terceiro setor, como 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) se voltam para 

a execução de políticas públicas em parceria com o poder público. Elas passam 

a atuar, principalmente, em áreas onde a prestação de serviços sociais é 

escassa ou mesmo inexistente, como na educação e saúde, para grupos 

focalizados como meninos e meninas de rua, coletivos de baixa renda, dentre 

outros (GOHN, 2003, p. 22). Mas o ponto mais problemático está no fato dessas 

parcerias com o Estado fortalecerem a ideologia de revalorização da sociedade, 

principalmente no aspecto da autonomia 15.  

 
No cenário do neoliberalismo a luta pela ampliação dos direitos 
sociais encontra barreiras estruturais uma vez que a proposta de 
reforma do Estado encaminhada pelos governos desmonta o 
que foi conquistado, no caso do Brasil, no final da década de 
1980. Sob a máscara de novidade a antiga proposta de 
“reformar” o Estado de acordo com as necessidades do capital 
ressurge como alternativa à “crise de governabilidade” 
provocada pela crise econômica e fiscal na qual o país estava 
mergulhado. (GOMES, 2008, p. 03). 

 

Em se tratando das questões juvenis, percebe-se que nesta década, mais 

especificamente no segundo mandato do governo de Fernando Henrique 

Cardoso, os princípios orientadores do neoliberalismo, tais como a focalização 

em populações consideradas em condição de vulnerabilidade e risco social, a 

diminuição do aparato estatal e a realização de parcerias do setor público com 

                                                 
15 Não obstante esse diagnóstico, também é preciso reconhecer que a emergência de novas ações coletivas, 
mobilizavam diversas questões como: violência urbana, paz, fome, privatizações, desemprego, dentre 
outros.  Contudo, como lembra Gohn (2003), estes grupos atuavam muito mais como grupos de pressão do 
que como movimentos sociais estruturados. Assim, é verdade que à “medida que as políticas neoliberais 
avançaram foram surgindo outros movimentos sociais, como contra as reformas estatais, a Ação da 
Cidadania contra a Fome, movimentos de desempregados, ações de aposentados”, mas parte dessas 
mobilizações eram mais reações à crise socioeconômica (p. 21) do que formas estruturadas de 
reivindicação.  
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as organizações da sociedade civil organizada também deram o tom no modo de 

problematização política. 

 
Ao fim dos anos 90 – segundo mandato do Presidente Fernando 
Henrique Cardoso – [...] surgem variadas ações federais 
destinadas direta ou indiretamente ao público jovem realizadas 
no formato de parcerias com governos estaduais, municipais e 
organizações da sociedade civil. (BRENNER, et. al. s/d, p. 04). 

 

Ações voltadas especificamente para o segmento juvenil começam a 

ocorrer na segunda metade desta década. O segmento passa a ter visibilidade, 

como alvo da ação pública, a partir de episódios de natureza violenta 

envolvendo jovens. A repercussão nacional de alguns acontecimentos, como o 

assassinato do índio Galdino por jovens de classe média em Brasília em 1997, 

tornou-se elemento essencial para a formação de uma opinião pública sensível 

ao tema da juventude. Esse episódio somado a uma série de outros eventos (o 

assassinato de adolescentes na Igreja da Candelária e as rebeliões de 

adolescentes nas Fundações Estaduais) tornou evidente as dificuldades de 

políticas públicas adequadas aos jovens em conflito com a lei e em processos de 

exclusão social (SPOSITO, 2007a, p. 7). Assim, ainda no primeiro mandato do 

governo Fernando Henrique Cardoso (1995-1998) foram criados seis programas 

destinados aos jovens. Entre os anos de 1999 e 2002 foram ativados mais 18 

programas16 para este segmento, representando uma significativa expansão da 

temática.  

As primeiras ações específicas aparecem no campo da saúde e são 

marcadas pelo foco na prevenção (DST/AIDs, drogas, gravidez precoce e 

acidentes de trânsito). A disseminação das mortes violentas de jovens ou por 

eles protagonizadas e o aumento das redes de narcotráfico passam a aglutinar o 
                                                 
16 Estes programas/projetos estão divididos em pastas ministeriais, são eles: Ministério da Educação 
(Programa de Estudantes em Convênio de Graduação – PEC-G; Projeto Escola Jovem); Ministério do 
Esporte e Turismo (Jogos da Juventude; Olimpíadas Colegiais; Projeto Navegar); Ministério da Justiça 
(Serviço Civil Voluntário; Programa de Reinserção Social do Adolescente em Conflito com a Lei; 
Promoção de Direitos de Mulheres Jovens Vulneráveis ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual Comercial 
no Brasil); Ministério da Saúde (Programa de Saúde do Adolescente e do Jovem); Ministério do 
Trabalho e Emprego (Programa Jovem Empreendedor); Ministério da Assistência e Previdência Social 
(Programa Brasil Jovem; Centros da Juventude; Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano); 
Ministério da Ciência e Tecnologia – CNPq (Prêmio Jovem Cientista; Prêmio Jovem Cientista do 
Futuro); Presidência da República Comunidade Solidária (Programa Capacitação Solidária; Rede 
Jovem); Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (Brasil em Ação/Grupo Juventude) 
(SPOSITO e CARRANO, 2003, grifo nosso).     
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eixo das preocupações, dirigindo o foco para as questões de segurança pública. 

Logo, o tema da criminalidade começa a orientar o debate sobre as ações 

públicas direcionadas aos segmentos juvenis. 

 
Problemas reais, identificados pricipalmente na area da saúde, 
da segurança pública, do trabalho e do emprego, dão a 
materialidade imediata para se pensar as polítcas de juventude 
sob a égide dos problemas sociais e serem combatidos. Nesse 
processo é possível reconhecer que, em muitas formulações, a 
própria condição juvenil se apresenta como elemento 
problemático em si mesmo, requerendo, portanto, estratégias de 
enfretamento dos “problemas da juventude”. Isso se expressa, 
por exemplo, na criação de programas esportivos, culturais e de 
trabalho orientados para o controle social do tempo livre dos 
jovens, destinados especialmente aos moradores dos bairros 
periféricos das grandes cidades brasileiras. (SPOSITO e 
CARRANO, 2003, p. 05)     

 

Vale destacar as inúmeras iniciativas governamentais articuladas, de 

modo particular com a UNESCO, no segundo mandato do governo de FHC, 

visando a promoção dos direitos juvenis. Essa articulação contribuiu para a 

construção gradativa de uma agenda em torno da juventude, através do uso 

intensivo da mídia. Parte da visibilidade dada aos jovens, derivou da expressiva 

ação da Unesco, junto com outros atores não governamentais na realização de 

uma série de parcerias com o governo federal 17. Essas ações alcançaram 

rapidamente os meios de comunicação, ampliaram as repercussões dos 

diagnósticos realizados sobre a condição juvenil e abriram canais de 

legitimidade para um conjunto ampliado de intervenções.    

 
Além de apoiar um grande seminário que deu origem a uma 
importante publicação em 1998, Os jovens na trilha das políticas 
públicas (1998), a Unesco a partir de 1997, mediante convênios 
com organismos públicos federais, promove uma série de 
pesquisas sobre os jovens no Brasil, sobretudo, em torno do 
tema da violência. Os resultados dessas pesquisas, que tanto 
examinaram a vitimização juvenil – os índices de assassinatos 
de jovens em várias cidades brasileiras – como os coletivos de 
jovens que de algum modo estariam no território da violência ou 
em suas áreas próximas, foram amplamente divulgados nos 
meios de comunicação e legitimaram a importância da ação 
pública voltada a esses segmentos. (SPOSITO, 2007a, p. 9).    

                                                 
17 Macedo e Castro (2006), oferecem uma importante contribuição para o estudo da ação da Unesco no 
Brasil. Castro (2002), também realiza uma análise importante sobre eixos fundamentais de interpretação 
sobre os jovens brasileiros derivada das pesquisas da Unesco.  
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Cabe ressaltar que a busca por formular, planejar e dirigir projetos e 

programas para jovens considerados carentes ou em situação de risco social, 

com delimitação geográfica em municípios de baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano - IDH, indica a referência das chamadas politicas de focalização no 

combate à pobreza que predominaram nos dois governos do presidente 

Fernando Henrique em detrimento de políticas de caráter universal. Nas 

palavras de Sposito e Carrano (2003),  

 
o Brasil, do ponto de vista global, optou por um conjunto 
diversificado de ações – muitas delas efetivadas na base do 
ensaio e do erro –, na falta de concepções estratégicas que 
permitam delinear prioridades e formas orgânicas e douradoras 
de ação institucional que compatibilizem interesses e 
responabilidades entre organismos do Estado e da sociedade 
civil. (p. 15).   

 

Desse modo, as organizações não-governamentais foram essenciais 

como fomentadores de novas ideias para as ações do Estado brasileiro. Ao que 

tudo indica, antes de serem incorporados pela esfera governamental, programas 

e eventuais políticas destinadas ao segmento juvenil já vinham sendo 

experimentadas pela sociedade civil por meio das organizações não-

governamentais e de fundações empresariais (RUA, 1998). Isso nos permite 

afirmar que, nesta década, as organizações sociais aparecem de forma intensa 

na provisão de programas e serviços, assumindo uma posição de centralidade 

no que diz respeito às questões sociais, de modo amplo, e às questões juvenis, 

de modo particular. Verifica-se um aumento expressivo de organizações sociais 

voltadas para a execução de políticas públicas de juventude em parceria com o 

poder público e atuando, principalmente, no atendimento dos grupos juvenis 

considerados em grau elevado de risco e vulnerabilidade pessoal e social.   

Contudo, ao termino deste Governo, observa-se uma mudança importante 

nas formas de relação entre a sociedade civil e o Estado, a partir da chegada de 

Luiz Inácio da Silva, ou simplesmente Lula, ao governo. É o que abordaremos no 

próximo tópico.   
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2.3. As organizações sociais e as políticas públicas no governo Lula 
 

A partir do governo de Luiz Inácio da Silva começa a ocorrer uma 

reorientação do papel do Estado, com o resgate do planejamento de longo prazo 

e uma maior participação do Estado em todas as áreas. Este governo adotou 

uma orientação genericamente participativa, cujas diretrizes se traduziram em 

diversas políticas. 

 
Em primeiro lugar, na proposta pioneira de realizar consultas 
com entidades da sociedade civil para a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA)18; em segundo lugar, por meio do reforço dos 
conselhos de políticas nas áreas em que eles já existiam e da 
criação de novos conselhos em áreas sem tradição de 
participação; e em terceiro lugar, por intermédio da realização de 
um conjunto de conferências que ajudaram a estabelecer as 
prioridades dos ministérios. (AVRITZER, 2009, p. 41).   

 

Segundo Souza (2006), no governo Lula os espaços de fazer políticas se 

expandiram, encorpando a esfera pública e aproximando a sociedade civil do 

Estado. Nos conselhos setoriais, nos conselhos de gestão, nos fóruns setoriais, 

nas conferências, percebe-se a diversidade de espaços impulsionados com a 

finalidade de ampliar a interlocução com os diversos segmentos da sociedade. 

Assim, ao longo do seu mandato, foi criada uma série de canais de participação 

como forma de fortalecer e consolidar os espaços de interlocução para a 

elaboração, aperfeiçoamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas. 

Na mesma direção, Mendes et. al. (2010) afirmam que 

 
a partir desse novo alinhamento da política brasileira, há um 
esforço maior por parte do governo em incluir uma parcela maior 
da população nas etapas de elaboração de suas diretrizes. 
Ações concretas, como a exigência de audiências públicas e de 
accountability dos responsáveis por essas políticas, resultaram 
em uma melhora qualitativa na maneira como o governo 
buscava atender aos anseios da população. (p. 06).  

 

Dentro desta nova lógica de atuação, o governo Lula, ao longo de seus 

dois mandatos (2003-2010), criou e consolidou 13 novos Conselhos Nacionais, 

                                                 
18 O Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 constituiu de forma inédita um processo de consulta de âmbito 
nacional com a finalidade de se estabelecerem metas para diferentes áreas de ação governamental (CUNHA 
e PINHEIRO, 2009, p. 149). 
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estimulando uma relação de co-responsabilidade entre o governo e a sociedade 

civil.  

 
QUADRO 1 – Situação dos Conselhos Nacionais no governo Lula19 

 

Conselhos Nacionais criados no 
governo Lula 

Conselhos Nacionais reformulados no 
governo Lula 

1) Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social (CDSE) 

1) Conselho Nacional dos Direitos do 
Idoso 

2) Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (Consea) 

2) Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher (CNDM) 

3) Conselho Nacional de Juventude 
(CNJ) 

3) Conselho Nacional de Combate à 
Pirataria e Delitos contra a Propriedade 
Intelectual  

4) Conselho das Cidades 4) Conselho Nacional do Turismo 
5) Conselho de Transparência 
Pública e Combate à Corrupção 

5) Conselho nacional de 
Desenvolvimento Rural Sustentável 
(Codraf) 

6) Conselho Nacional de Promoção 
da Igualdade Racial (CNPIR) 

6) Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos 

7) Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGIbr) 

7) Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação (CNCD) 

8) Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Industrial (CNDI) 

8) Conselho Assessor Nacional da 
Embrapa 

9) Conselho Nacional de 
Aquicultura e Pesca (Conape) 

9) Conselho Nacional dos Direitos da 
Pessoa Portadora de Deficiência 
(Conade) 10) Conselho Nacional de 

Economia Solidária  
11) Conselho Nacional do Trabalho 
12) Conselho Nacional do 
Programa Primeiro Emprego 
13) Conselho Nacional do Esporte 
 

Foram realizadas ainda, entre o ano de 2003 e o primeiro semestre de 

2009, 58 Conferências Nacionais20, mobilizando mais de quatro milhões de 

pessoas em todas as suas etapas locais, estaduais e nacionais. Dentre os temas 

que foram objeto de debate nessas Conferências encontram-se: Juventude, 

Direitos da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos, Equidade de Gênero, 

                                                 
19 Este quadro foi construído com base em informações contidas no artigo de Moroni (2009).  
 
20 As Conferências são espaços institucionais de deliberação das diretrizes gerais de determinada política 
pública. São mais amplos do que os Conselhos, envolvendo outros sujeitos políticos, razão pela qual tem 
também caráter de mobilização social, pois Governo e sociedade civil, de forma paritária, por meio de suas 
representações, deliberam de forma pública e transparente (MORONI, 2009, p. 115).  
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Promoção da Igualdade Racial, Educação, Cultura, Esporte, Saúde, Economia 

Solidaria, Direitos da Mulher, Direitos da Pessoa com Deficiência, Povos 

Indígenas, Assistência Social, etc. (CURY, 2009, p. 96).  

De acordo com Moroni, (2009, p. 135), das 58 conferências, 23 foram 

realizadas pela primeira vez, sendo a de Direitos Humanos convocada pela 

primeira vez pelo executivo. As Conferências realizadas pela primeira vez foram: 

meio ambiente; meio ambiente infanto-juvenil; aqüicultura e pesca; cidades; 

medicamentos e assistência farmacêutica; terra e água; arranjos produtivos 

locais; políticas para as mulheres; esporte; cultura; promoção da igualdade 

racial; povos indígenas; direitos da pessoa com deficiência; direitos da pessoa 

idosa; econômia solidária; educação profissional e tecnológica; desenvolvimento 

rural, sustentável e solidário; educação básica; juventude; LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transsexuais); das comunidades brasileiras no exterior; 

imunodeficiência primária; e aprendizagem profissional.    

Mas apesar de toda essa mobilização envolvendo a sociedade civil 

organizada e o Estado, autores como Moroni (2009) também ressaltam que 

ocorreu uma multiplicação dos espaços de interlocução, sem que houvesse, de 

forma concomitante, a impulsão de uma política de fortalecimento do sistema 

descentralizado e participativo. Para esse autor, os processos participativos 

ficaram reduzidos à estratégia de governabilidade não se configurando como 

elemento essencial nas transformações sociais, políticas, culturais, ambientais e 

econômicas.  

 
Há, no governo Lula, um desrespeito total à autonomia da 
sociedade civil, pois na maioria dos novos espaços participativos 
criados ou reformulados quem determina a representação da 
sociedade [ainda] é o Governo. As únicas exceções foram os 
Conselhos das Cidades e Gestor da Internet no Brasil. E isso em 
razão da pressão do movimento de reforma urbana e das 
organizações que lutam por uma governança democrática da 
Internet no país. [Isso] sem falar da não possibilidade de escolha 
do presidente pelos próprios conselhos. Os presidentes são 
indicados pelo Governo. (Idem, 128).  

 

 No que se refere às questões juvenis, percebe-se que as ações 

desenvolvidas pelo governo em parceria com as organizações da sociedade 

civil, têm como público-alvo, em geral, adolescentes e jovens de baixa renda, 

prioritariamente aqueles que estejam fora da escola, que estejam em situação 
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de vulnerabilidade e risco pessoal e social. Em geral os objetivos desses 

projetos/programas recaem na criação de condições para a inserção, reinserção 

e permanência desses sujeitos no sistema de ensino; na preparação para a sua 

atuação como agente de transformação e desenvolvimento de sua comunidade; 

e desenvolvimento de ações voltadas para o mercado de trabalho.  

Outro aspecto destes programas diz respeito ao fato de considerarem a 

possibilidade de transferência de renda sob a forma de bolsa, operando com 

princípios redistributivos (SPOSITO, 2007b). No conjunto, os projetos/programas 

desencadeados envolvem um campo diversificado de ações sociais e 

educativas, realizadas em conjunto com as organizações sociais e agrupadas na 

ideia de educação não-formal. Nessa direção, as atividades priorizadas supõem 

também algum tipo de orientação para a prestação de serviços voluntários à 

comunidade onde os jovens beneficiados pelas ações moram. Outra 

característica importante da maioria destes projetos/programas refere-se à 

obrigatoriedade dos jovens estarem matriculados na rede formal de ensino.  

 
Em geral, os programas destinados a segmentos de baixa renda 
pressupõem a simples obrigatoriedade da matrícula na escola 
pública como fator de inclusão. Mas, ao ser estendida aos 
adolescentes e jovens, a mera obrigatoriedade de frequência à 
escola acentua mais ainda algumas ambigüidades. Os usuários 
jovens, alvo de programas e sempre definidos por sua condição 
de maior “vulnerabilidade”, situam-se entre os grupos 
precocemente excluídos da escola, com significativa distorção 
série/idade ou com importantes dificuldades, já consolidadas, na 
construção de uma relação positiva com a instituição escolar. A 
mera exigência de retorno à mesma escola que não foi capaz de 
lidar com essas situações pode sinalizar a permanência dos 
processos de exclusão. (SPOSITO, 2007b, p. 06).     

 

 Dentro deste contexto, Dayrell et. all. (2007, p. 47) ressaltam que, nos 

últimos anos, vêm crescendo o número de organizações sociais que com 

financiamento próprio ou em parceria com o poder público vêm ampliando sua 

presença nas periferias dos grandes centros urbanos para atender aos grupos 

juvenis. As ações desenvolvidas por estas instituições, resguardando suas 

especificidades, se propõem na maioria das vezes a desenvolver ações 

educativas voltadas ora para a formação da cidadania, ora para a 

profissionalização. A formação geral, muitas vezes, é efetivada por meio de 
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conteúdos artístico-culturais, apostando em uma metodologia que enfatiza o 

protagonismo juvenil.  

Segundo as pesquisas de Sposito (2007a), os projetos/programas sociais, 

por se constituírem como ações focalizadas, segmentam os grupos juvenis, o 

que dificulta a universalização das ações na ótica do direito. Além disso, as 

atividades promovidas pelas organizações sociais locais apresentam pouco 

impacto nas condições sociais e educacionais dos sujeitos, pois se mantém no 

âmbito de uma atuação “presentista”, traduzida na preocupação com a estrita 

ocupação do tempo livre dos jovens pobres.   

 
Não asseguram de fato uma melhor transição para a vida adulta 
e modelam a experiência do presente a partir de uma lógica 
eminentemente calcada na ideia de uma formação 
complementar, institucionalizada e compulsória. Quando podem 
se manifestar e quando são ouvidos, os jovens demandam 
alterações efetivas em mundos que dizem respeito ás 
possibilidades de constituição de um outro futuro sendo 
dimensões importantes desse projeto a escola e o trabalho. Ao 
lado dessas preocupações, desejam experimentar intensamente 
os tempos presentes na esfera do lazer, da fruição e do acesso 
a bens culturais desde que condições mínimas na vida urbana 
estejam asseguradas. (SPOSITO, 2007a, p. 35).  

 

Apesar disso é fato que o número de organizações e entidades que 

desenvolve projeto/programas com adolescentes e jovens tem crescido de forma 

considerável.  A grande variedade das formas de organizações também conflui 

com a diversidade de enfoques sobre esta problemática e suas soluções. 

Partindo destas questões, nossa pesquisa se propôs, então, a investigar as 

organizações sociais caracterizadas como mediadoras na construção dos laços 

de solidariedade21, ou seja, organizações em que as relações que se 

estabelecem com os sujeitos são mais importantes do que os serviços por elas 

oferecidos, produzindo políticas apoiadas sobre o reconhecimento dos sujeitos e 

das suas experiências comunitárias de pertencimento. Nos termos de Martins, 

(2004), 

 

                                                 
21Por solidariedade entende-se “uma espécie de relação interativa que os sujeitos tomam interesse 
reciprocamente por seus modos distintos de vida, já que eles se estimam entre si de maneira simétrica”. A 
solidariedade configura-se como uma espécie de concordância no objetivo prático, gerando “um horizonte 
intersubjetivo de valores no qual cada um aprende a reconhecer em igual medida o significado das 
capacidades e propriedades dos outros” (HONNETH, 2003, p. 209). 
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A invenção do social apenas ocorre a partir da solidariedade 
entre os indivíduos, isto é, a partir do risco de se tomar uma 
iniciativa espontânea de doação sem garantias de retorno e, 
igualmente, do risco de aceitar espontaneamente algo de 
alguém; esta iniciativa sempre incerta e paradoxal de doação, 
recebimento e devolução é conhecida como a aposta no dom, 
aposta na qual o valor da relação em si é tido como mais 
relevante que o valor das coisas e dos usos. (p. 08).   

 

Dentro desta lógica, as organizações sociais podem se constituir em um 

mecanismo potente de mediação social, reunindo um leque de recursos com o 

objetivo de defender interesses coletivos. Elas desenvolvem-se e firmam-se 

como um dispositivo formativo vinculado às necessidades da população e 

agindo como instrumento de ampliação democrática da esfera pública pelo 

combate à exclusão e ao elitismo político.  
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CAPÍTULO III  

O PROCESSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 
 

As investigações no campo das ciências sociais têm cada vez mais 

ampliado seus direcionamentos a fim de que seja feita uma análise adequada à 

configuração do próprio objeto e ao modo como o pesquisador conhece e 

explora a realidade, adotando um caminho de explicitação da situação 

pesquisada. Assim, a natureza do objeto e a concepção que o pesquisador tem 

a respeito do que é a realidade investigada fazem surgir métodos e dados 

(BAUER & GASKELL, 2002; GHIZZOTTI, 2006). 

Na presente pesquisa privilegiou-se a abordagem qualitativa, por estar 

fundamentada numa relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, em uma 

interdependência viva entre sujeito e objeto e em um elo indissociável entre o 

mundo objetivo e subjetivo. O conhecimento não se limita a um número de 

dados isolados, ligados por uma teoria explicativa, pois o sujeito-observador 

integra o processo do conhecimento e interpreta os fenômenos dando-lhes 

significado.  

Ghizotti (2006) apresenta algumas características da pesquisa qualitativa 

que considera importante: o envolvimento do pesquisador com as circunstâncias 

e contexto da pesquisa; o reconhecimento dos atores sociais como sujeitos que 

produzem suas próprias formas de conhecimento; os resultados analíticos como 

frutos de um trabalho intersubjetivo que resulta da relação estabelecida entre 

pesquisador e sujeito. Nessa mesma direção, Pires (2008) argumenta que a 

pesquisa qualitativa se caracteriza 

 
a) por sua flexibilidade de adaptação durante seu 
desenvolvimento, inclusive no que se refere à construção 
progressiva do próprio objeto da investigação; b) por sua 
capacidade de se ocupar de objetos complexos, como as 
instituições sociais, os grupos estáveis, ou ainda, de objetos 
ocultos, furtivos, difíceis de apreender ou perdidos no passado; 
c) por sua capacidade de englobar dados heterogêneos [...], ou 
de combinar diferentes técnicas de coleta de dados; d) por sua 
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capacidade de descrever em profundidade vários aspectos 
importantes da vida social concernente à cultura e à experiência 
vivida, justamente devido à sua capacidade de permitir ao 
pesquisador dar conta (de um modo ou de outro) do ponto de 
vista do interior, ou de baixo; e) finalmente, por sua abertura 
para o mundo empírico, a qual se expressa, geralmente, por 
uma valorização da exploração indutiva do campo de 
observação, bem como por sua abertura para a descoberta de 
“fatos inconvenientes” ou de “casos negativos” [no sentido dado 
por Weber a esses termos]. (p. 91). 

 

Assim, é por compreendermos que a educação é um processo dinâmico e 

que envolve várias dimensões da vida social que priorizamos a pesquisa 

qualitativa, uma vez que esta nos possibilita refletir acerca de situações, 

eventos, pessoas, interações e comportamentos que são diretamente 

observáveis por um tratamento objetificador.   

 

3.1. Pressupostos da Abordagem e Estratégias Metodológicas da Pesquisa 
 

Dentre as diversas abordagens qualitativas existentes, optamos pela 

Metodologia de Análise de Redes do Cotidiano – MARES. A opção por esta 

abordagem metodológica se deu por esta enfatizar as redes do cotidiano, 

explicando como elas interferem nos processos de representação e instituição 

das realidades sociais e culturais. De acordo com Martins (2009a), a MARES é 

uma metodologia capaz de situar a realidade do cotidiano na sua complexidade 

sistêmica, que é a de um fenômeno formado por múltiplas regiões de 

experiências que envolvem desde a percepção sensorial pré-reflexiva até a 

atividade cognitiva reflexiva e de julgamento.  

Neste sentido, o desafio a que se propõe esta metodologia não tem só 

valor teórico, mas prático, visto que o desenvolvimento de metodologias 

profundas do cotidiano é imprescindível, superando a compreensão estreita que 

se tem da vida cotidiana desde o olhar dos planejadores externos, o que permite 

incorporar as lógicas dos diversos olhares que nascem das experiências comuns 

dos sujeitos. Essas experiências são cruciais, inclusive, para se planejar 

políticas que favoreçam o sentimento comunitário plural e democrático e evitar 

intervenções que desordenam memórias, pertencimentos e vínculos, como se 

observa tradicionalmente na implementação das políticas públicas específicas 

(Idem, p. 67-68). 
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Assim, a MARES é apreendida, nesse trabalho, como uma abordagem 

metodológica (e não simplesmente como um conjunto de procedimentos para 

coleta de dados) que busca resgatar a complexidade das práticas sociais 

articuladas em sistemas interativos sobrepostos que unem as regiões da 

afetividade, da moral, do direito, da associação espontânea e da co-

responsabilidade na esfera pública (Idem, p. 62).  

Como lembra Martins (2009a), ela se constitui como uma metodologia de 

princípio fenomenológico e interacionista cujo objetivo mais amplo é o de 

identificar as crenças e valores dos atores locais a respeito dos problemas que 

inibem a vida nas comunidades e os meios de superação desses mesmos 

problemas, ampliando, por consequência, a reflexividade dos mediadores sociais 

(sejam pesquisadores ou planejadores governamentais) na organização dos 

espaços públicos.  

Nessa perspectiva, a MARES apresenta-se como um auxílio pedagógico 

potente que, se utilizado de forma devida, pode contribuir também para o 

desenvolvimento de uma reflexividade cooperada por parte dos participantes dos 

grupos pesquisados.  

Do ponto de vista metodológico, no sentido estrito, a MARES sugere 

combinar técnicas vaiadas de coletas dos dados: grupos focais, entrevistas em 

profundidade22, aplicações de questionários, mapas de redes, dentre outros 

procedimentos (MARTINS, 2009a, p. 80). Dentre as sugestões indicadas pelos 

pesquisadores que têm feito uso intensivo da MARES, optamos por combinar, 

dadas as características específicas e singulares do nosso objeto de estudo, 

análise documental e entrevistas em profundidade.   

 

 

 

                                                 
22 De acordo com Duarte (s/d, p. 1-2), a entrevista em profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil 
para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como 
para descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido. As informações colhidas 
passam por uma interpretação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo inteligente e crítico com a 
realidade. As perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, com-
preender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. Possibilitam também identificar problemas, 
micro-interações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um 
tema e explicar fenômenos de abrangência limitada. 
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3.2. Contexto da pesquisa e critérios usados para delimitar a base 
documental 
 

 Nosso trabalho de campo se deu no âmbito das ações desenvolvidas pela 

organização social Observatório de Favelas, uma organização de pesquisa, 

consultoria e ação pública voltada para a produção do conhecimento e de 

proposições políticas sobre as favelas. O Observatório tem como estratégia de 

ação fundamental a formulação e o desenvolvimento de metodologias que 

possam se tornar políticas públicas, bem como o monitoramento e a avaliação 

de políticas específicas.  

Desse modo, em um primeiro momento, realizamos um mapeamento dos 

programas desenvolvidos pelo Observatório de Favelas no eixo de ação em 

Direitos Humanos. A escolha deste eixo se deve ao fato dele ter como principais 

metas propor políticas e metodologias que sirvam de exemplo para a redução da 

violência letal contra os jovens das periferias urbanas. Para isso, selecionamos 

três documentos: 

 

 Documento I – Programa Rotas de Fuga. Trata de um programa 
criado em 2004 para a pesquisa e a construção de 
metodologias de enfrentamento ao trabalho de crianças, 
adolescentes e jovens em redes ilícitas, em particular, no tráfico 
de drogas.  

 

 Documento II – Programa de Redução da Violência Letal contra 
adolescentes e jovens (PRVL). Descreve o programa que tem 
por objetivo produzir indicadores visando a construção de 
monitoramento sobre a letalidade de adolescentes e jovens 
para subsidiar políticas públicas preventivas; apresenta também 
o levantamento, análise e difusão de metodologias de 
prevenção e redução da violência letal desenvolvidas em 11 
regiões metropolitanas com altos índices de letalidade: Belém; 
Belo Horizonte; Brasília; Curitiba; Maceió; Porto Alegre; Recife; 
Rio de Janeiro; Salvador; São Paulo; Vitória. 

 

 Documento III – Programa Redes de Valorização da Vida 
(PRVV). Trata de um programa que foi desenvolvido numa 
parceria entre o Observatório de Favelas e o Núcleo 
Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis – NEIMFA 
(Recife/PE) com a finalidade de articular e fortalecer uma rede 
que contribuísse para a formulação de políticas de proteção e 
promoção dos direitos de adolescentes e jovens mais 
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suscetíveis à violência letal, utilizando da metodologia 
desenhada no Programa Rotas de Fuga.   

 

Após as leituras sistemáticas do material acima selecionado, construímos 

um relato analítico-compreensivo do modo de funcionamento de cada programa, 

com o intuito principal de destacar o referencial normativo que norteia as 

atividades desenvolvidas pelo Obervatório de Favelas no eixo de ação indicado 

(ver quarto capítulo). Nesse sentido, a análise dos documentos foi de 

fundamental importância para que, na etapa posterior, elencassemos um 

conjunto de temas que serviram de base para as entrevistas realizadas com os 

gestores e formadores do Programa Redes de Valorização da Vida em Recife e 

que constitui nosso objeto mais específico de análise.  

 
3.3. As entrevistas e os sujeitos da pesquisa 

 
 Para responder ao objetivo mais especifico da investigação, qual seja: 

Identificar a partir da perspectiva dos gestores/formadores as contribuições do 

Programa Redes de Valorização da Vida para a construção de diretrizes 

políticas voltadas à afirmação dos jovens das periferias urbanas; optamos pela 

entrevista em profundidade por acreditarmos que esta abre a possibilidade de 

uma fala reveladora dos sistemas de valores, normas e símbolos que 

atravessam e constituem os sujeitos sociais. O roteiro de entrevista foi elaborado 

a partir de quatro eixos temáticos, todos extraídos da análise documental: 

Caracterização do Programa Redes de Valorização da Vida (PRVV); 

Compreensão dos Marcos Conceituais; Compreensão dos Marcos 

Metodológicos; e por fim, os Impactos do Programa na vida dos sujeitos 

participantes do PRVV. 

 Foram entrevistados quatro gestores do Programa Redes de Valorização 

da Vida, no Recife. Para isso, utilizamos como critérios de seleção os gestores 

que dentro do PRVV se responsabilizaram diretamente pela implementação e 

desenvolvimento das ações principais (elaboração da agenda de reuniões do 

Observatório com outras organizações sociais locais; construção, junto com os 

formadores, das atividades desenvolvidas nas oficnas, etc.). Entrevistamos 

também dois formadores, entendendo por formadores aqueles sujeitos que 
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ficaram responsáveis pelo desenvolvimento das atividades nas oficinas práticas 

proposta pelo PRVV. Para facilitar a identificação dos sujeitos, durante a análise 

utilizaremos a letra G para os gestores do programa e a letra F para os que 

atuaram como formadores, e o numeral correspondente ao sujeito entrevistado. 

 
3.3.1. Gestores e Formadores do Programa Redes de Valorização da Vida 
(PRVV) – Recife  
 
 Para uma melhor compreensão das falas dos atores entrevistados, 

construímos um quadro sintético para contextualizar sua formação, seu vínculo 

com a organização social Observatório de Favelas e processo de formação 

vivenciado para atuar no Programa Redes de Valorização da Vida no município 

do Recife (PE).  

 

Gestor 1 Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE). Na época da implantação do programa 
Redes de Valorização da Vida (PRVV), em Recife, atuava 
como coordenador de um curso de extensão da UFPE em 
parceria com o Núcleo Educacional Irmãos Menores de 
Francisco de Assis (NEIMFA), locus de realização do PRVV. 
Seu interesse em participar do programa se deu pela 
curiosidade a respeito da implantação dos Marcos 
Conceituais propostos. A entrevista foi realizada em sua casa 
e durante a entrevista este gestor ressaltou que muitos dos 
marcos conceituais e metodológicos do PRVV foram bastante 
discutidos e até criticados pela equipe do Observatório em 
Recife. 
 

Gestor 2 Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal de 
Pernambuco, não integrou diretamente a equipe gestora, mas 
atuou como auxiliar da coordenação geral. O interesse em 
participar do PRVV se deu por já ter vínculo com ambas às 
instituições (o Observatório de Favelas e o NEIMFA). De 
acordo com este gestor, o processo de formação se deu 
através de uma oficina “de uns três dias, ah, eu não me 
lembro exatamente, talvez tenha sido um pouco mais, uma 
semana,mas teve um momento em que vieram R. e A. do Rio 
de Janeiro para explicar pra gente direitinho o projeto todo”. A 
entrevista foi feita em sua casa. No decorrer da entrevista a 
gestora ressaltou ter dificuldades em falar sobre os Marcos 
Conceituais do PRVV, ressaltando ainda que alguns dos 
Marcos Metodológicos não foram contemplados e sofreram 
alterações significativas porque os jovens que participaram do 
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PRVV não estavam envolvidos com as redes ilícitas tal como 
havia sido proposto. 
 

Gestor 3 Graduado em Geografia, seu vínculo com o Observatório de 
Favelas começou em 2002, quando foi diretor de projetos de 
uma instituição em São Paulo: “a gente começou a ter uma 
intervenção no Rio e tivemos uma intervenção lá na Maré e 
conhecemos o Observatório ainda como um projeto do IETS 
– Instituto de Estudos, Trabalho e Sociedade lá do Rio de 
Janeiro”. Segundo ele, a formação para a atuação no PRVV 
aconteceu através de uma oficina, onde foram feitas 
discussões referentes à matriz conceitual. A entrevista foi 
realizada em sua casa e ele afirmou categoricamente que os 
programas desenvolvidos no eixo de ação em Direitos 
Humanos sofreram um amadurecimento a partir das ações 
efetivadas pelo PRVV no NEIMFA/Recife. 
 

Gestor 4 Graduada em Jornalismo. Sua aproximação junto ao 
Observatório se deu através de amigos: “Havia acabado de 
voltar dos meus estudos de mestrado no México e, como 
trabalhei com adolescente em conflito, esses amigos 
indicaram uma instituição que estava abrindo um novo 
escritório em Recife”. Seu interesse em trabalhar no PRVV se 
deu por ter tematizado a questão da criminalidade juvenil e, 
nesse sentido, fazer parte do projeto era, de alguma forma, 
continuar se dedicando a esta problemática. Segundo ela, a 
formação para atuar no programa se deu através da leitura da 
metodologia e dos marcos conceituais do Programa Rotas de 
Fuga. A entrevista foi realizada por e-mail, devido ao fato dela 
não morar mais em Recife. 
 

Formador 1 Graduada em Educação Artística com habilitação em Artes 
Plásticas pela UFPE. Na época em que atuou no PRVV ainda 
estava cursando a graduação. Segunda ela, seu interesse 
sempre foi “trabalhar em instituições que dão mais espaços 
pra eu levar outros valores, não só o conteúdo de Artes, mas 
utilizar a Arte para transpassar outros elementos, outros 
conteúdos”. Para ela, os marcos conceituais do PRVV davam 
“muito pano pra manga pra trabalhar uma proposta legal a 
partir da Arte”. A entrevista foi realizada em sua casa e de 
acordo com ela alguns marcos conceituais e metodológicos 
do programa não foram contemplados porque os jovens 
escolhidos em Recife não tinham o mesmo perfil que os 
jovens do Rio de Janeiro. 
 

Formador 2 Graduada em Pedagogia pela UFPE já atuava como 
formadora no NEIMFA. Quando o PRVV foi implantado 
estava ministrando aulas numa turma que seria a mesma do 
programa. Esta formadora nos informou que a preparação 
para atuar no PRVV se deu através de uma oficina onde foi 
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apresentada a proposta do programa para os membros do 
NEIMFA e para a equipe do Recife: “Então a questão teórico-
metodológica eles apresentaram pra gente. Teve uma 
formação do que era a pesquisa”. A entrevista foi realizada no 
Espaço Cultural Cor do Coque no bairro da Torre, (este 
espaço é um anexo do NEIMFA). Durante a entrevista, esta 
formadora relatou de forma enfática que a intenção principal 
do Observatório era que a implantação do PRVV em Recife 
resultasse em dados para se pensar uma política pública de 
redução letal juvenil. 
 

 
 
3.3.2. Estratégias para a análise dos dados coletados 
 

Para analisar os dados coletados durante as entrevistas, nos apoiamos na 

Análise de Conteúdo – AC (BARDIN, 1997), pois esta metodologia de análise se 

fundamenta enquanto técnica para ler e interpretar dados, captando o sentido e 

o significado na compreensão dos dados oriundos de mensagens orais ou 

escritas. Nas palavras de Bardin (1997), a Análise de Conteúdo designa-se 

como, 

 
um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando 
obter, por procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição 
do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 
que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção destas mensagens. (p.37). 
 

 Além disso, a escolha também se deu por entendermos a comunicação 

como um processo dialógico, através do qual os sujeitos interagem com fins de 

obter um entendimento (HABERMAS, 1987b). Nessa perspectiva, 

 
o espaço de uma situação de fala, compartilhado 
intersubjetivamente, abre-se através das relações interpessoais 
que nascem no momento em que os participantes tomam 
posição perante os atos de fala dos outros, assumindo 
obrigações ilocucionárias. Qualquer encontro que não se limita a 
contatos de observação mútua, mas que se alimenta da 
liberdade comunicativa que uns concedem aos outros, 
movimenta-se num espaço público, constituído através da 
linguagem. (HABERMAS, 1997, p. 93). 
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Mas como ressaltamos no primeiro capítulo, a ideia não foi fazer uma 

discusão sobre a ação comunicativa, mas compreender, a partir do pensamento 

habermasiano, como se dão os processos de interação entre sociedade civil e o 

Estado, na intenção de problematizar o papel que as organizações sociais vêm 

desempenhando na formulação, implementação e avaliação de políticas públicas 

direcionadas ao público juvenil.  

Assim, no próximo capítulo apresentaremos os dados que foram 

analisados a partir dos documentos chaves para a compreensão do nosso objeto 

de estudo: o PRVV. Em seguida, no quinto capítulo, apresentaremos as 

concepções extraídas das entrevistas com os gestores e formadores 

encarregados de materializar, na prática, os marcos conceituais e metodológicos 

presentes naqueles documentos. 
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CAPÍTULO IV  
OS REFERENCIAIS NORMATIVOS DO PROGRAMA REDES DE 

VALORIZAÇÃO DA VIDA 

 
 

A pesquisa teve como campo de investigação a organização social 

Observatório de Favelas, criada em 2001, por pesquisadores e profissionais 

oriundos dos espaços populares. A origem dessa organização remete à 

constituição do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré – CEASM criado, 

em 1997, por moradores e ex-moradores da Favela da Maré que, tendo 

alcançado o Ensino Superior, se organizaram em torno da criação de uma 

organização que estivesse voltada para iniciativas no campo da educação e da 

pesquisa sobre a realidade social da comunidade.  

Em 2000 o CEASM realizou aquele que pode ser considerado o primeiro 

censo realizado por uma organização comunitária no Brasil: o Censo Maré 2000. 

Este censo foi base para o levantamento de importantes informações que 

permitiram uma reflexão mais aprofundada sobre a Maré e o desenvolvimento 

de ações focalizadas, tanto por parte do CEASM, quanto por parte das 

organizações governamentais do Rio de Janeiro.  

O censo foi formulado e coordenado por pessoas que mais tarde atuariam 

diretamente na criação do Observatório de Favelas. No processo de 

desenvolvimento do censo foi criado um grupo formado por pesquisadores de 

origem popular, com vínculo universitário, os quais deram origem ao 

“Observatório Social da Maré”, núcleo de referência que serviu de inspiração 

para uma iniciativa independente e, mais tarde, com escala bastante ampliada 

de atuação.  

Foi assim que, em 2001, abrigado como um programa do Instituto de 

Estudos, Trabalho e Sociedade – IETS, e com o apoio institucional da Fundação 

Ford, criou-se o Observatório sob a coordenação de Jailson de Souza e Silva. A 

partir de agosto de 2003, em função da ampliação progressiva de suas ações, 

tornou-se uma entidade autônoma, estando atualmente constituída como uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, com a 
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denominação de “Observatório de Favelas do Rio de Janeiro”, ou, simplesmente, 

“Observatório de Favelas” (FERNANDES et. all. 2009, p. 18). 

O Observatório de Favelas tem se constituído como uma organização 

social de pesquisa, consultoria e ação pública voltada para a produção de 

conhecimentos e de proposições políticas sobre as favelas e outros fenômenos 

urbanos. Sua principal estratégia é a formulação e o desenvolvimento de 

metodologias que possam se tornar políticas públicas, assim como seu 

monitoramento e avaliação. Para tanto, a organização tem como princípio o 

estímulo ao trabalho em rede, entendendo que esse é o melhor caminho para 

formular, implantar e difundir políticas exemplares23, que possam servir como 

referência para a elaboração de ações massivas, abrangentes e regulares. 

O Observatório busca ainda afirmar uma agenda de Direitos à Cidade, 

fundamentada na ressignificação das favelas, tendo como missão a elaboração 

de conceitos, projetos, programas e práticas que contribuam na formulação e 

avaliação de políticas públicas voltadas para a superação das desigualdades 

sociais. Constitui-se, então, como uma rede sócio-pedagógica, com uma 

perspectiva técnica-política, integrada por pesquisadores e estudantes 

vinculados a diferentes instituições acadêmicas e organizações comunitárias. No 

processo de construção de sua identidade institucional, o Observatório de 

Favelas definiu como eixos centrais de atuação o trabalho com três temas 

entrelaçados: Políticas Sociais; Violência Urbana, em particular a letal, e Direitos 

Humanos, sendo os territórios populares o espaço privilegiado de intervenção, 

organizadas a partir de quatro macroestratégias:  

 

 

                                                 
23 O grande exemplo dessa proposição é o Programa Conexões de Saberes, nascido em 2002, com o nome 
de Rede de Pesquisadores Universitários de Origem Popular. No primeiro ano de implantação ele atingia 
sete favelas cariocas e visava formar redes locais de jovens universitários. Em 2003, o projeto foi 
desenvolvido em Niterói e São Gonçalo, pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Em 2004 foi incorporado pelo MEC, com o nome de Conexões de 
Saberes, sendo desenvolvido sempre em parceria com o Observatório de Favelas. Em 2005 conseguiu 
envolver 14 Universidades Federais no processo. Em 2006, chegou-se a 33 Universidades Federais 
integrando o programa, em todas as unidades federativas. Esse programa já foi incluído no Plano Plurianual 
do Governo Federal, o que garantiu sua realização para o ano de 2007. Por esse empreendimento o 
Observatório recebeu, em 2005, o prêmio Tecnologia Social na área de Educação, da Fundação Banco do 
Brasil. (Disponível em: 
http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=2516&Itemid=1).  
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 A formação de quadros técnicos e políticos nas comunidades 
populares;  

 A produção de informações sobre o espaço urbano;  
 A comunicação, através de variadas linguagens, estudos e 

experiências desenvolvidas em favelas;  
 A assessoria a grupos comunitários locais e órgãos públicos, 

em especial na elaboração de diagnósticos sociais e 
implantação de projetos de proteção à vida.  
 

Estas macro estratégias estruturam-se em torno de três vertentes que 

hoje organizam e orientam as ações específicas da organização: Direitos 

Humanos, Desenvolvimento Territorial e Comunicação e Cultura (FERNANDES 

et. al. 2009, p. 18-19). O campo dos Direitos Humanos, em particular, tem sido 

uma área privilegiada de atuação do Observatório, desde a sua fundação. A 

compreensão dos seus gestores é que não há condições, nos grandes centros 

urbanos do País, de tratar das políticas sociais sem considerar o quadro de 

violência, em especial, e as formas de violência que atingem os moradores dos 

espaços populares, em particular.  

Nesse sentido, a instituição tem desenvolvido estudos e proposições de 

políticas a partir do eixo de valorização da vida, visando à formulação de 

estratégias de enfrentamento da violência urbana que reúnam a sociedade civil e 

o Estado e que tenham potencial para se constituir em políticas públicas.  

 
Ao longo de sua história, o Observatório organizou estudos e 
pesquisas voltados para uma melhor compreensão das 
condições de vida e reais demandas de adolescentes e jovens 
envolvidos em redes ilícitas, ao mesmo tempo em que 
reconhecia a necessidade de se pensar políticas estruturantes, 
no campo da segurança pública vista como segurança cidadã, 
ou seja, a segurança em todas as suas dimensões, e colocada 
de maneira igual para todos na cidade. Assim, pensar segurança 
nas favelas representa para o Observatório pensar ações que se 
estruturem a partir da promoção dos direitos em sua 
integralidade e indivisibilidade. Trata-se, em síntese, da 
produção de um olhar sobre o enfrentamento da violência na 
perspectiva dos Direitos Humanos – elemento que estrutura as 
ações e reflexões da instituição. (FERNANDES et. al. 2009, p. 
21). 
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4.1. Linhas de Ação do Observatório de Favelas 
 

O Observatório de Favelas, através dos programas inseridos nas três 

vertentes de atuação - Comunicação e Cultura, Desenvolvimento Territorial e 

Direitos Humanos - têm procurado atingir os seguintes objetivos: 

 

 Formar uma ampla rede sociopedagógica para influenciar nas 
políticas públicas, torná-las efetivas e criar práticas horizontais 
de intervenção social nos espaços populares;  

 Avaliar políticas públicas destinadas aos espaços populares, a 
partir da produção de instrumentos conceituais e metodológicos 
plurais;  

 Elaborar conceitos e informações que rivalizem com as visões 
criminalizantes e homogeneizantes sobre os espaços 
populares; 

 Formular e implantar práticas exemplares em educação, 
geração de trabalho e renda, moradia e regularização fundiária 
urbana, cultura, comunicação e segurança cidadã; 

 Constituir referências inovadoras de produção do conhecimento, 
na rede social e política, para viabilizar propostas de Direito à 
Cidade.  

 
 

No eixo de ação Comunicação e Cultura o Observatório procura criar e 

articular condições, formas e meios para uma comunicação dos espaços 

populares, estimulando a formação de novos atores nessa área nas favelas e 

periferias da cidade. O principal objetivo dos projetos realizados neste eixo é 

contribuir para que as populações desses locais, em toda a sua diversidade, 

elaborem e pratiquem uma “Comunicação Cidadã”, ou seja, uma comunicação 

que, ao resgatar e afirmar memórias e versões de seus agentes duela com 

estereótipos e colabora com a construção de uma cidadania plena e 

participativa. Fazem parte desta linha de ação os Projetos: Cineclube Sem Tela, 

Circulando, Imagens do Povo, Escola Popular de Comunicação Crítica 24. 

                                                 
24 CINECLUBE SEM TELA: é um cineclube itinerante criado em 2007, tornando-se um ponto de difusão 
digital na cidade do Rio de Janeiro. CIRCULANDO: é um evento cultural e de mídias, organizado no 
conjunto de favelas do Alemão pelo Núcleo de Comunicação Crítica do Alemão. O grupo foi criado com o 
apoio do Observatório de Favelas e do Grupo Sócio-Cultural Raízes em Movimento. Entre outras atrações, 
o Circulando expõe fotos sobre a favela, promove oficinas, apresentações musicais e grafitagens. 
IMAGENS DO POVO: constitui-se da Escola de Fotógrafos Populares, da agência e do banco fotográfico 
Imagens do Povo. Os alunos e os fotógrafos formados pela escola produzem e armazenam fotos de espaços 
e temáticas populares. ESPOCC: oferece a jovens e adultos com o Ensino Médio completo, moradores de 
espaços populares do Rio de Janeiro, acesso a diferentes linguagens, conceitos e técnicas na área da 
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 No eixo de ação Desenvolvimento Territorial o Observatório de Favelas 

busca colaborar com um desenvolvimento territorial que propicie aos moradores 

das favelas a condição de cidadãos, tematizados como soberanos em seus 

direitos no espaço urbano. Para isso, realiza diagnósticos sociais e outros 

levantamentos nas favelas e periferias urbanas para formular e implementar 

projetos nesses espaços, propor, subsidiar e avaliar políticas públicas urbanas. 
O principal objetivo neste eixo é mobilizar diferentes atores políticos num amplo 

programa de desenvolvimento integrado, priorizando a redução da 

vulnerabilidade social, econômica e ambiental. Neste campo de ação encontram-

se vários programas como o Conexão de Saberes, a Rede Universitária de 

Espaços Populares e o Memórias do PAC25.  

No eixo de ação em Direitos Humanos o Observatório propõe criar 

metodologias e políticas públicas que sirvam de exemplo para a redução da 

violência letal, principalmente contra o publico juvenil das periferias urbanas, 

como também desenvolver projetos que contribuam com uma política de 

segurança cidadã, baseada na valorização da vida. Os programas inseridos 

neste eixo são: Programa Rotas de Fuga, Programa de Redução da Violência 

Letal contra adolescentes e Jovens (PRVL) e Programa Redes de Valorização 

da Vida. O quadro a seguir apresenta uma descrição analítico-sintética destes 

programas: 

 

 

                                                                                                                                                  
comunicação. O objetivo é formar esses estudantes como comunicadores cidadãos e multiplicadores desse 
conhecimento e prepará-los para a inserção no mercado de trabalho.   
 
25 CONEXÕES DE SABERES: programa elaborado em 2003 tornou-se referência no diálogo entre a 
universidade e as comunidades populares, convertendo-se em uma política pública encampada pela 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação (SECAD), em 
parceria com o Observatório e 33 universidades federais brasileiras. RUEP: esta rede foi uma ação 
formulada em 2003 e implementada em 2004 pela UFF e pela UERJ, com financiamento do Programa de 
Extensão Universitária do Ministério da Educação. Como resultado desse um ano de trabalho, no final de 
2004, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do Ministério da Educação 
(SECAD), em parceria com o Observatório de Favelas iniciaram o programa Conexões de Saberes em 
cinco universidades federais e posteriormente expandindo a 33 IFES. MEMÓRIAS DO PAC: As obras do 
Programa de Aceleração do Crescimento inspiraram o projeto “Memórias do PAC” nas comunidades do 
Alemão, Manguinhos, Pavão-Pavãozinho e Rocinha. O projeto é uma parceria com a Secretaria de Estado e 
de Cultura para avaliar os impactos e resultados das obras de urbanização previstas nas comunidades 
selecionadas, colhendo vivências e percepções de seus moradores.  
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QUADRO 2 – PROGRAMAS NO EIXO DE AÇÃO EM DIREITOS 
HUMANOS 

 
  PROGRAMAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
ROTAS DE FUGA 

Descrição 
 

Objetivo 

Este programa articula uma 
rede de parceiros que atua no 
campo da prevenção e da 
criação de alternativas 
sustentáveis para 
adolescentes e jovens 
inseridos em redes ilícitas. 
Conta com o apoio da 
Organização Intereclesiástica 
de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICCO), 
OIT, UNICEF, Petrobrás, 
Furnas e CESeC. 

Construção de pesquisas e 
metodologias de 
enfrentamento ao trabalho de 
crianças, adolescentes e 
jovens em redes ilícitas, em 
particular, no tráfico de drogas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE 
REDUÇÃO DA 

VIOLÊNCIA 
LETAL CONTRA 
ADOLESCENTES 
E JOVENS (PRVL) 

 
Descrição 

 

 
Objetivo 

Realizado em conjunto com o 
UNICEF, a Secretaria 
Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da 
República, da ICCO e o 
Laboratório de Análise da 
Violência da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro 
(LAV-UERJ). 

Tem por objetivo a produção 
de indicadores visando à 
construção de monitoramento 
da letalidade de adolescentes 
e jovens que possam subsidiar 
políticas públicas preventivas; 
levantamento, análise e 
difusão de metodologias de 
prevenção e redução da 
violência letal desenvolvidas 
em 11 regiões metropolitanas 
com altos índices de letalidade: 
Belém, Belo Horizonte, 
Brasília, Curitiba, Maceió, 
Porto Alegre, Salvador, São 
Paulo, Vitória, Recife, Rio de 
Janeiro. 

 
 
 

 
PROGRAMA 
REDES DE 

VALORIZAÇÃO 
DA VIDA 
(PRVV) 

 
Descrição 

 

 
Objetivo 

Dissemina a metodologia do 
programa Rotas de Fuga, 
articulando instituições 
voltadas para o atendimento e 
a garantia de direitos das 
crianças e dos adolescentes 
em duas capitais: Recife e 
Rio de Janeiro. 

Mobilizar e fortalecer redes 
que atuam no marco da 
Política de Proteção a crianças 
e adolescentes ameaçadas de 
morte, nas duas cidades 
selecionadas; e Incentivar a 
prevenção e a criação de 
alternativas sustentáveis para 
os jovens que querem sair da 
rede ilícita do crime. 
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 Assim, a partir de 2001, o Observatório de Favelas passou a desenvolver 

um conjunto de ações voltadas para uma maior compreensão das condições de 

vida de adolescentes e jovens das periferias urbanas inseridos em redes 

criminosas e pertencentes ao grupo de maior risco de vida. Para isso, em 2003, 

criou o Programa Rotas de Fuga voltado para a pesquisa e a construção de 

metodologias de enfrentamento ao trabalho de crianças, adolescentes e jovens 

em redes ilícitas, em particular, no tráfico de drogas. Este programa contou com 

o apoio da Organização Intereclesiástica de Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICCO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

UNICEF, Petrobrás, Furnas e CESeC e articulou uma rede de parceiros que 

atua no campo da prevenção e da criação de alternativas sustentáveis para 

adolescentes e jovens inseridos em redes ilícitas26.  

Em todas essas articulações o Observatório parte da compreensão de 

que é preciso um maior envolvimento entre a sociedade civil e Estado nas 

questões de violência que atingem crianças e jovens no Brasil, como base para 

a efetivação de políticas públicas concernentes. Como mencionado 

anteriormente, realizamos nossa análise documental a partir dos programas 

desenvolvidos pelo Observatório de Favelas no eixo de ação em Direitos 

Humanos. Asssim, a análise documental propiciou a construção de uma 

descrição contextualizada de cada um destes programas.  

 
4.2. Eixo de Ação em Direitos Humanos – Programa Rotas de Fuga 
 

O Observatório de Favelas desenvolveu, entre os anos de 2004 a 2007, o 

programa Rotas de Fuga. Este Programa previa a elaboração, implementação e 

sistematização de metodologias que contribuíssem para o enfrentamento ao 

ingresso e participação de crianças, adolescentes e jovens em atividades ilícitas, 

em particular, no tráfico de drogas no varejo. De acordo com Fernandes (2009), 

este programa se estruturou a partir dos desdobramentos de uma reflexão que 

se iniciou ainda em 2001, quando a equipe que hoje compõe a organização 

realizou um diagnóstico rápido sobre o trabalho de crianças no tráfico de drogas 

encomendo pela OIT.  

                                                 
26 Disponível em: www.observatoriodefavelas.org.br 
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Esse diagnóstico permitiu a inserção do Observatório em um debate 

pouco amadurecido no cenário nacional, e criou as bases para a formulação do 

programa Rotas de Fuga, que teve início em 2004, estruturando-se em torno de 

quatro linhas de ação, a saber: pesquisa longitudinal, ações de sensibilização, 

ações de prevenção e metodologias para a criação de alternativas sustentáveis. 

  

QUADRO 3 – PROGRAMA ROTAS DE FUGA – LINHAS DE AÇÃO 

 
DESCRIÇÃO 

 
 
I) Pesquisa 
longitudinal 

Pesquisa envolvendo 230 crianças, adolescentes e jovens 
que trabalhavam na rede do tráfico em 34 favelas do Rio de 
Janeiro. Teve como objetivo compreender a dinâmica da 
rede social do tráfico de drogas tendo em vista obter 
subsídios para o desenvolvimento de ações voltadas para a 
prevenção e a criação de alternativas sustentáveis ao 
trabalho de crianças, adolescentes e jovens em redes 
ilícitas. 
 

 
II) Ações de 
sensibilização 

Ações voltadas para a sensibilização da sociedade sobre o 
fenômeno da violência letal contra crianças, adolescentes e 
jovens, visando criar um ambiente favorável à construção de 
alternativas não-violentas e à valorização da vida, 
especialmente no que se refere ao combate ao tráfico de 
drogas no varejo nos grandes centros urbanos. 
 

 
 
III) Ações de 
prevenção 

Ações realizadas por meio do projeto denominado “Rede de 
apoio integral a famílias socialmente vulneráveis”, que 
desenvolveu ações integradas de caráter educacional, 
profissionalizante e psicossocial junto a famílias em situação 
de vulnerabilidade social em áreas do Complexo da Maré. 
 

 
 
IV) Metodologia 

Formulação de uma metodologia destinada à criação de 
alternativas sustentáveis para crianças, adolescentes e 
jovens inseridos em redes ilícitas, e em especial no tráfico 
de drogas, que manifestaram o desejo de sair desta rede. 
 

 

Partindo destas diretrizes o Observatório priorizou, neste programa, duas 

estratégias centrais: 

 

 A integração e o fortalecimento de uma ampla rede que 
materializasse de forma plena o sistema de garantia dos direitos 
da criança e adolescente, e que tivesse o papel logístico de 
atender às demandas de crianças, adolescentes e jovens de 
espaços populares e suas famílias; 
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 A sensibilização, mobilização e articulação de diferentes setores 
da sociedade tendo em vista a elaboração e proposição de 
políticas públicas para o enfrentamento do trabalho de crianças, 
adolescentes e jovens na rede ilícita. 

 

Nesse sentido, um dos desdobramentos do programa foi a articulação da 

Rede Rotas de Fuga, que reuniu organizações do Rio de Janeiro que atuam 

direta ou indiretamente com a temática de adolescentes e jovens envolvidos nas 

redes ilícitas. Essa rede tem exercido um papel importante no que se refere ao 

fortalecimento de ações específicas direcionadas para a criação de alternativas. 

 
Ao longo do ano de 2008 a Rede Rotas se organizou em torno 
da necessidade de maior aproximação e articulação de ações 
em um território específico, tendo sido a Maré a área escolhida. 
Ali se estabeleceu contato com organizações locais, dentre 
ONGs e escolas, que têm possibilitado o desenvolvimento de 
atividades de sensibilização e formação até o momento atual. 
(FERNANDES, 2009, p. 23). 

 

O Programa Rotas de Fuga articula diversas instâncias, dentre elas: 

lideranças comunitárias, Organizações Não-Governamentais – ONGs, governos 

municipal, estadual e federal, órgãos públicos, iniciativa privada, organismos 

multilaterais e fóruns representativos da sociedade civil organizada. Essa 

articulação constitui uma prioridade nos eixos de intervenção deste programa, 

tendo em vista a necessidade de produção de conhecimento e a materialização 

de ações de prevenção e acolhimento juntos aos sujeitos que são os 

destinatários do programa 27.  

Além de priorizar a realização de pesquisas voltadas para uma maior 

compreensão do envolvimento e exploração de crianças e adolescentes na rede 

do comércio varejista de drogas qualificadas como ilícitas, o Rotas de Fuga cria 

estratégias que ampliam as possibilidades de escolha nos campos educacional, 

cultural, social e econômico de crianças e adolescentes, através de alternativas 

voltadas para a saída sustentável de crianças e adolescentes da rede do 

comércio varejista de drogas. O Rotas também promove campanhas de 

sensibilização da sociedade e de atores estratégicos tendo em vista a 

                                                 
27 Disponível em: 
http://www.observatoriodefavelas.org.br/noticias_antigas/arquivos_noticias/File/carta%20de%20principios
%20rede%20rotas%20de%20fuga.pdf 
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mobilização social em torno de políticas de enfrentamento à exploração de 

crianças e adolescentes no tráfico de drogas. Dentro dos seus eixos principais 

de intervenção o Programa Rotas de Fuga coloca como principais objetivos:  

 

 Contribuir para a prevenção e erradicação da exploração de 
crianças e adolescentes no comércio varejista de drogas 
qualificadas como ilícitas;  

 Produzir conhecimento sobre o perfil de crianças e 
adolescentes envolvidos no comércio varejista de drogas e a 
dinâmica de seu envolvimento nessa atividade, tendo em vista a 
elaboração e proposição de ações voltadas para o seu 
enfrentamento;  

 Articular uma rede de atendimento comprometida com a 
prevenção e o afastamento de crianças e adolescentes da rede 
do comércio varejista de drogas;  

 Impactar políticas públicas no que tange a prevenção e o 
afastamento de crianças e adolescentes da rede do comércio 
varejista de drogas. 

 

Estes objetivos também são objeto de ação da Rede Rotas de Fuga que 

articula as entidades governamentais e não-governamentais, mobilizando a 

iniciativa privada e outras instâncias representativas da sociedade civil.  

A partir dos marcos conceituais e metodológicos desenvolvidos no 

programa Rotas de Fuga, o Observatório de Favelas passou a se dedicar, em 

2007, à construção de programas voltados para a redução da violência letal 

contra adolescentes e jovens, especialmente os que vivem nas periferias de 

áreas metropolitanas brasileiras. O reconhecimento da gravidade do problema 

da violência letal entre jovens moradores de espaços populares se colocou como 

o principal desafio para o Observatório e sua rede de parceiros. Em função 

disso, a organização formulou duas novas ações voltadas para o enfrentamento 

da letalidade de adolescentes e jovens: o Programa de Redução da Violência 

Letal contra adolescentes e jovens (PRVL) e o Programa Redes de Valorização 

da Vida (PRVV), implantados ainda no segundo semestre de 2007. 
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4.3. Eixo de Ação em Direitos Humanos – Programa de Redução da 
Violência Letal contra Adolescentes e Jovens (PRVL) 
 

O Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e 

Jovens (PRVL) é uma iniciativa do Observatório realizada em conjunto com a 

UNICEF e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 

República (SEDH). O PRVL foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de 

Análise de Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-UERJ) e 

teve o apoio institucional da Organização Intereclesiástica de Cooperação para o 

Desenvolvimento (ICCO). 

A finalidade do PRVL é a promoção de ações de sensibilização, 

articulação política e produção de mecanismos de monitoramento, no intuito de 

assegurar que as mortes violentas de adolescentes dos grandes centros 

urbanos brasileiros sejam tratadas como prioridade na agenda pública. O 

programa também busca contribuir para a difusão de estratégias pautadas na 

valorização da vida de adolescentes brasileiros, como também com a diminuição 

das taxas de mortalidade por homicídios de jovens.  

As pesquisas da equipe do Observatório de Favelas acerca das mortes 

violentas de adolescentes e jovens começaram, em certa medida, a partir do 

projeto Rotas de Fuga que, entre os anos de 2004 a 2007, analisou as práticas 

características dos atores envolvidos na rede social do tráfico de drogas e 

ofereceu subsídios importantes para a criação de metodologias de auxílio ao 

enfrentamento do ingresso de crianças e jovens nessa atividade. O projeto 

também buscou alternativas sustentáveis para aqueles que desejassem sair 

dessas redes ilícitas. 

 

QUADRO 4 – PRINCIPAIS METAS DO PRVL 
 

 
Articulação em rede 

 
Criação de mecanismos 

de monitoramento 
 

 
Elaboração de 

metodologias de ação 

Articular ações para 
estimular a maior 
participação do poder 
público, da sociedade civil 
organizada e da população 

Criar mecanismos de 
monitoramento de 
informações que 
subsidiem ações de 
enfrentamento e 

Elaborar, sistematizar e 
executar metodologias de 
intervenção direta, com o 
intuito de promover 
condições para o exercício 



78 
 

em geral na segurança 
urbana, em particular na 
prevenção. 
 

prevenção da violência 
letal. 

da cidadania de jovens em 
situação de 
vulnerabilidade social, criar 
alternativas para os que 
estão no tráfico ou em 
outras atividades ilícitas, 
diminuir a violência letal. 

Disponível em: http://prvl.org.br/c/acervo/ 
 

Paralelamente, em 2005, o UNICEF organizou a Consulta Nacional sobre 

Violência contra a Criança e o Adolescente. O diagnóstico resultante auxiliou a 

vertente em Direitos Humanos do Observatório de Favelas a iniciar um diálogo 

ativo com o UNICEF, a fim de construir um programa de caráter nacional voltado 

para o tema dos homicídios de jovens e adolescentes no Brasil. Foi dentro deste 

contexto que em agosto de 2007 o PRVL foi implementado inicialmente em nove 

capitais brasileiras.  

Em outubro de 2008 a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República, através da Subsecretaria de Promoção dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (SEDH/SPDCA), se tornou parceira do PRVL. 

Posteirormente o PRVL passou a contar também com a participação de 

pesquisadores locais para realizar o levantamento de ações públicas e práticas 

sociais de prevenção à violência em 11 regiões metropolitanas com altos índices 

de letalidade, são elas: Belém (PA); Belo Horizonte (MG); Brasília (DF); Curitiba 

(PR); Maceió (AL); Porto Alegre (RS); Recife (PE); Rio de Janeiro (RJ); Salvador 

(BA); São Paulo (SP) e Vitória (ES). Nesse momento, o PRVL estendeu sua 

atuação assumindo o compromisso de priorizar nessas regiões os territórios com 

os mais altos índices de homicídios de adolescentes28.  

 

QUADRO 5 – AÇÕES DE PRVL 
 

EIXO 1 

 
Articulação 
política/advocacy 

Articulação nacional para pautar a letalidade de 
adolescentes como prioridade da Plataforma Nacional 
de Redução da Violência contra Crianças e 
Adolescentes no marco da Agenda Social. 
 

EIXO 2 

                                                 
28 Disponível em: http://prvl.org.br/c/acervo 
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Produção de indicadores 

Construção de um Indicador de Homicídios na 
Adolescência (IHA)29 para todos os municípios 
brasileiros com mais de cem (100) mil habitantes. 
 

EIXO 3 

 
 

Metodologias de 
intervenção 

Levantamento de experiências e políticas locais, 
municipais e estaduais voltadas para a prevenção da 
violência e à redução dos homicídios, realizado ao longo 
de 12 meses, a partir de julho de 2009, por 22 
pesquisadores e estagiários locais – um pesquisador e 
um estagiário trabalhando em dupla nas 11 regiões 
metropolitanas envolvidas no Programa. 
 

 

Com os desdobramentos do PRVL, o Observatório formulou e 

implementou nas cidade do Recife e do Rio de Janeiro o Programa Redes de 

Valorização da Vida (PRVV.) A intenção era estruturar novas práticas concretas 

voltadas para a prevenção da violência letal contra adolescentes e jovens.  
 

4.4. Eixo de Ação em Direitos Humanos – Programa Redes de Valorização 
da Vida (PRVV) 
 

O Programa Redes de Valorização da Vida se insere dentro de uma 

estratégia ampla articulada entre a difusão dos marcos conceituais e 

metodológicos desenvolvidos pelo Programa Rotas de Fuga, vinculada ao 

fortalecimento de organizações parceiras locais e a estruturação de novas 

práticas voltadas para a prevenção da violência letal. A expectativa do 

Observatório quanto à metodologia desenvolvida no programa Rotas foi a de 

que ela fosse difundida e monitorada, cabendo sua execução às organizações 

parceiras voltadas para a intervenção direta junto aos adolescentes e jovens 

envolvidos com redes ilícitas e que buscassem criar alternativas sustentáveis 

para este público. 

Dentro deste contexto, o Observatório estabeleceu uma parceria 

estratégica com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), com o 

intuito de disseminar os marcos conceituais e metodológicos do programa Rotas 

                                                 
29 O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) foi uma parceria entre o Observatório de Favelas, a 
Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (LAV-UERJ). O livro referente ao Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) foi lançado 
em dezembro de 2010.  
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de Fuga como estratégia de fortalecimento da política de proteção a crianças, 

adolescentes e jovens ameaçados de morte no Recife e no Rio de Janeiro. Este 

Programa teve como objetivo o desenvolvimento das seguintes ações: 

 

 Transferir a metodologia a partir de um processo de 
formação; 

 Realizar o monitoramento do processo e a avaliação de 
seus resultados junto à organização receptora;  

 Trabalhar para a articulação, sensibilização e o 
fortalecimento de redes que contribuíssem com as 
políticas de proteção e promoção de direitos de 
crianças, adolescentes e jovens mais vulneráveis à 
violência letal. 

 

Nesse sentido, as ações no Rio de Janeiro e no Recife tiveram por base a 

seleção de uma organização local que estivesse aberta a esses objetivos e, ao 

mesmo tempo, incorporasse o desafio de pensar ações em torno da prevenção 

da violência e a criação de alternativas. No Rio de Janeiro, a organização 

parceira escolhida foi o Instituto Vida Real que atua, desde 2005, na Favela da 

Maré onde desenvolve trabalhos junto a adolescentes e jovens. Trata-se de uma 

organização com excelente reputação na comunidade, mas que carecia de uma 

maior estruturação das suas abordagens metodológicas. Para Fernandes (2009) 

o Instituto Vida Real já mantinha relações de trabalho e de articulação 

identificadas politicamente com os eixos norteadores do Observatório. Nesse 

sentido, a escolha deu-se devido à sua condição de referência na Maré, bem 

como à sua disponibilidade em incorporar os referenciais do programa. 

No Recife, o Observatório de Favelas escolheu a comunidade do Coque 

como área de implementação do projeto Redes de Valorização da Vida, a partir 

de parceria com o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis 

(NEIMFA)30.  

Nesse caso, a esoclha da comunidade do Coque também não foi casual 

já que os indicadores apontam que, ao logo de várias décadas, essa é uma das 
                                                 
30 Vale ressaltar que o Coque tem sido alvo da articulação de diferentes atores sociais, estimulando a 
formação de uma rede de promoção social no bairro e a partir do bairro que envolve associações locais, 
coletivos jovens, Igreja, dentre outros, reunidos na chamada Rede Coque Vive. Em 2008, a ação 
extensionista Formação de Agentes de Mediação Sociocultural - PFAMS, incorporou-se à Rede – já 
composta pela Universidade Federal de Pernambuco, pelo NEIMFA e pelo Movimento Arrebentando 
Barreiras Invisíveis – MABI. Foi através do PFAMS que o Observatório de Favelas entoru em contato com 
esses sujeitos, disseminando o Programa Redes de Valorização da Vida (PRVV).  
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comunidades mais violentas do Recife. A comunidade é comumente associada, 

nos meios de comunicação de massa, à violência e criminalidade. 

Representações que têm sido alvo de preocupação de várias organizações que 

atuam no local, os quais compreendem que essa forma de lidar com os 

problemas do bairro, atrvaés da midiatização da violência, produz efeitos 

perversos na estruturação dos modos de vidas dos sujeitos.  

Na última década, diferentes coletivos locais se articularam e criaram uma 

rede denominada Rede Coque Vive com o objetivo claro de problematizar as 

representações produzidas sobre os espaços e os sujeitos populares, ao mesmo 

tempo em que desenvolve ações de produção de novas representações 

ancoradas na memória e no pertencimento comunitário. Foi a partir destas 

iniciativas que o Observatório propôs a contrução de uma parceria visando a 

materialização dos marcos conceituais e metodológicos do programa Redes de 

Valorização da Vida no Recife. 

 

4.4.1. Os Marcos Conceituais do Programa Redes de Valorização da Vida 
 

Selecionadas as duas organizações, no Rio de Janeiro e no Recife, para 

materializar os marcos do Programa Redes de Valorização da Vida (PRVV), o 

passo seguinte foi promover a formação dos gestores e educadores envolvidos, 

nas instituições parceiras, para disseminar os conceitos e estratégias 

metodológicas. Para isso, estruturou-se um dispositivo denominado de ciclos 

formativos definidos em conjunto com as organizações parceiras. Estes ciclos 

formativos foram conduzidos pela equipe responsável pelo PRVV no Rio de 

Janeiro, servindo basicamente para esclarecer o campo conceitual subjacente 

às abordagens e estratégias do programa. Esse campo apresentava como 

elementos centrais o reconhecimento do adolescente e do jovem como sujeitos 

de direitos e o entendimento de que o trabalho em rede era um aspecto 

indispensável para a criação de alternativas para a saída dos jovens das 

situações ilícitas.  
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QUADRO 6 – SÍNTESE DOS MARCOS CONCEITUAIS DO PRVV 
 

FAVELA E CIDADE 
As favelas foram historicamente objeto de um olhar homogeneizador que se 
manifesta quando, nos estudos e/ou ações nas favelas, se desconsidera a 
especificidade de cada espaço popular, as formas de resolução dos conflitos 
cotidianos e, sobretudo, os diversos grupos sociais que as constituem. Assim, o 
Observatório procura desenvolver uma percepção da favela como lugar da 
diversidade, da alegria e da dor, da criação de sentidos, valores, saberes e práticas. 
 

PRESENTIFICAÇÃO E PARTICULARIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA 

Em diversas metrópoles brasileiras, a população vem estreitando seus tempos e 
espaços existenciais. Movimento que se manifesta através de dois tipos de práticas 
sociais: a presentificação e a particularização. A presentificação pode ser definida 
como uma prática social dominada pela cotidianidade, envolvendo a construção de 
estratégias de vivências centradas no imediato. A particularização significa o 
estreitamento das referências temporais e se associa ao particularismo espacial. O 
pressuposto é que a vivência em um território restrito, sem parâmetros mais 
abrangentes de inserção na cidade, contribui para que o lugar seja o ponto de 
partida e de chegada da existência. Nesse contexto, a proposta de intervenção do 
Observatório prevê a construção de estratégias que possibilitem a ampliação da 
relação dos adolescentes e jovens com o tempo e com o espaço, contribuindo assim 
para a ampliação de suas redes sociais e para o exercício do direito à cidade. 
 

TRABALHO EM REDE 
O trabalho em rede proposto pelo Observatório de Favelas está diretamente 
relacionado à articulação entre os diversos campos da sociedade, a exemplo da 
escola, as instituições presentes dentro e fora das comunidades, à rede de amigos e 
de apoio dos participantes, a família, a rede de serviços oferecidos, entre outros. 
Parte-se da compreensão de que a mudança da realidade local e da cidade implica 
na produção de iniciativas articuladas e abrangentes, que envolvam diferentes 
atores sociais. 
 

TERRITÓRIO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Uma agenda de políticas públicas fundamentada nos direitos dos cidadãos deve 
partir de uma visão clara das obrigações assumidas pelo Estado e, por outro lado, 
das violações ou não realizações de direitos nos territórios. É nesta perspectiva que 
o Observatório entende que os processos de formulação e avaliação das políticas 
públicas devem realizar um cruzamento dos instrumentos de direitos humanos com 
as vivências sociais observadas nos diferentes territórios, respeitando suas 
especificidades e visando o estabelecimento de prioridades. 
 

JUVENTUDE E PROTAGONISMO 
Ao invés de procurar afirmar a existência de um conceito fechado de juventude, o 
Observatório procura entender esse período da vida a partir de uma perspectiva 
plural de múltiplas origens e conformações, concebendo a co-existência de várias 
‘juventudes’. É partindo dessa lógica que concebem também a noção de 
protagonismo. 
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4.4.2. Os Marcos Metodológicos do Programa Redes de Valorização da 
Vida 

 

Os marcos metodológicos do PRVV foram difundidos através de um 

conjunto de atividades que envolveram gestores, técnicos e formadores das 

organizações parceiras, e também através de um trabalho específico 

desenvolvido junto aos adolescentes e jovens através de oficinas temáticas.  

 

QUADRO 7 - SÍNTESE DOS MARCOS METODOLÓGICOS DO PRVV 
 
 

PESQUISA 
OBJETIVO 

Subsidiar na definição de planejamento das demais 
ações do eixo em Direitos Humanos. 
 

 
 
 

SENSIBILIZAÇÃO 

OBJETIVO 
Sensibilizar, mobilizar e articular as diversas esferas da 
sociedade civil e do poder público a contribuir com a 
formulação de políticas públicas para o enfrentamento 
do trabalho de crianças, adolescentes e jovens em 
redes ilícitas e para a valorização da vida. 
 

 
 
 

PREVENÇÃO 

OBJETIVO 
Desenvolver ações que contribuam para a prevenção e 
a redução das situações que inserem os jovens nas 
redes ilícitas e, acolher famílias em situação de 
vulnerabilidade social, e as famílias dos beneficiários 
diretos da ação de criação de alternativas. 
 

 
 

CRIAÇÃO DE 
ALTERNATIVAS 

OBJETIVO 
Promover alternativas que possibilitem que crianças, 
adolescentes e jovens se afastem das redes ilícitas, 
bem como contribuir para a criação de políticas públicas 
de proteção e valorização da vida desses sujeitos. 
 

 

 
4.5. Operacionalização do Programa Redes de Valorização da Vida - Recife 

 

A partir dessas proposições conceituais e metodológicas o Observatório 

de Favelas, no ano de 2007, iniciou a implantação do PRVV em Recife, 

juntamente com o Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis – 

NEIMFA. O NEIMFA é uma organização social que atua há 25 anos na 

comunidade do Coque. Localizada no coração da cidade do Recife, o Coque 
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está situado na Ilha de Joana Bezerra, a cerca de 2,5km do Centro do Recife. O 

bairro surgiu a partir da ocupação irregular e aterramentos do manguezal ao 

longo do século XX (FREITAS, 2005).  

O NEIMFA atua principalmente na área de educação, comunicação e 

cultura. Atende mais de 600 famílias da comunidade do Coque, com ações 

voltadas a todas as faixas etárias, dentre suas ações destacam-se: Formação 

em Valores Humanos e Cultura de Paz; Formação de Educadores Holísticos; 

Formação de Agentes de Desenvolvimento Comunitário; e Formação de Arte-

Educadores Populares. As atividades são abrigadas em sede própria, localizada 

nas imediações da Estação de metrô Joana Bezerra. O quadro de profissionais 

da instituição é composto em sua maioria por voluntários, entre pedagogos, 

médicos, psicólogos, estudantes universitários e moradores do bairro. 

O aumento da violência dentro da comunidade do Coque, nesta ultima 

década, levou esta organização a estreitar seus vínculos com os jovens, criando 

projetos e ações específicas para esse segmento. A ideia era aprender a falar a 

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

apenas se vinculando com os valores juvenis seria possível potencializar ações 

formativas na comunidade (VALE NETO, 2007). A aproximação com o 

Observatório de Favelas foi anterior ao Programa Redes de Valorização da Vida 

tendo se iniciado em 2006, através da colaboração em alguns eventos 

chamados de Ciranda Filosófica, organizados pelo departamento de Filosofia da 

UFPE. As aproximações subseqüentes se deram em razão de uma identidade 

política e social com esta instituição. Foi a partir deste período que houve o 

apoio do Observatório a uma série de iniciativas, debates e movimentos juvenis, 

nos quais o NEIMFA participa ou promove (SENNA; FERRAZ, 2009). A parceria 

no campo da reflexão sobre a violência juvenil foi sendo construída 

gradativamente. 

De acordo com Senna e Ferraz (2009) o programa Redes de Valorização 

da Vida teve a finalidade de difundir, no Recife, a metodologia desenvolvida pelo 

Observatório entre os anos de 2004 e 2007, a partir de um trabalho voltado para 

a prevenção e a criação de alternativas sustentáveis para adolescentes e jovens 

envolvidos nas redes ilícitas. No limite, o que se buscava era contribuir com a 

Política de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, através 

da articulação e do fortalecimento de redes pautadas na valorização da vida. 
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 No próximo capítulo, a partir das entrevistas realizadas, iremos verificar 

como os gestores e os formadores se apropriaram dos marcos conceituais e 

metodológicos do Programa Redes de Valorização da Vida (RVV) e como estes 

foram utilizados como referências para as ações que foram desenvolvidas na 

localidade.  
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CAPÍTULO V  
CONSTRUINDO UMA POLÍTICA PÚBLICA DE REDUÇÃO DA 
VIOLÊNCIA JUVENIL DESDE AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 
 
5. 1.  O diagnóstico sobre a violência juvenil 
 
 Um primeiro ponto privilegiado nas conversas com os sujeitos de nossa 

investigação dizia respeito às questões sobre violência juvenil, tendo em vista o 

foco central do Programa Redes de Valorização da Vida. Ao mesmo tempo, o 

diagnóstico sobre a violência letal juvenil foi o ponto mobilizador da escolha do 

Recife e, mais especificamente, da comunidade do Coque como locus de 

materialização do programa.  

Nosso desejo, então, era compreender como os gestores e formadores do 

Programa Redes de Valorização da Vida (PRVV) percebiam essas questões, 

intimamente relacionadas ao modo como habitamos a cidade e o lugar das 

favelas nesse contexto. Pois, é fato que as favelas têm sido cada vez mais 

caracterizadas pelo que, aparentemente, elas não teriam sejam em termos 

materiais, sejam em termos culturais e mesmo políticos. Os discursos sobre as 

favelas como lugares de carência e de ausência permanecem presentes em 

vários campos discursivos, alimentando diversas formas de preconceito e 

exclusão. O olhar estereotipado e muito focado na questão da infra-estrutura tem 

sido bastante difundido alimentando um discurso de falta e subsumindo o que já 

existe nesses lugares. De acordo com um de nossos entrevistados, o discurso 

da falta e da carência impulsiona uma estrutura de segregação dos sujeitos 

periféricos.   

 

A segregação se constrói discursivamente na sociedade 
como um espaço de falta e carência de um lado e de outro 
lado violência, isso acaba ilhando, ilhando, ilhando porque 
não tem nada pra ser visto lá, porque lá só tem violência. 
Então isso acaba criando essa estrutura de segregação. 
(G2). 
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Como resultado, os próprios moradores desses espaços, por não se 

verem como partes da cidade, não se envolvem politicamente com as questões 

que dizem respeito à vida na comunidade, e consequentemente não reivindicam 

aquilo que é seu de direito – educação, saúde, lazer, saneamento básico como 

bens de cidadania.  

Todos os gestores e formadores abordados foram unânimes em afirmar 

que esta visão estereotipada das favelas e dos espaços populares contrapõe-se 

à ideia de cidade entendida como lugar do encontro e de tensões. Situação que 

provocaria, segundo eles, a dificuldade que os moradores desses locais 

apresentam de construir conhecimento a partir de uma visão própria ancorada 

em suas experiências de pertencimento. Curiosamente, para os sujeitos 

entrevistados, essa seria uma das questões chave para entender o crescimento 

do índice de mortes dos adolescentes e jovens.  

 

Percebe-se que há, na medida em que se vai 
compreendendo os espaços populares e as relações que 
esses locais estabelecem com a cidade, que as demandas 
vão se colocando, algumas especificidades como, por 
exemplo, a questão da violência letal juvenil vai se 
colocando. A gente não tem como separar o olhar que se 
tem sobre as favelas e as questões da violência juvenil por 
exemplo. Essas coisas tão interligadas. (G3). 
  

Por essa razão, dizem os gestores, o Observatório de Favelas 

sistematizou uma série de oficinas que seriam desenvolvidas em 11 capitais 

brasileiras, dentre as quais três seriam da região Nordeste (Recife, Salvador, 

Maceió), gerando um acúmulo de experiências desde a perspectiva das 

organizações sociais que pudessem, posteriormente, contribuir para o 

enfrentamento da violência juvenil através da formulação de políticas públicas 

concernentes.  

Assim, inicialmente, o trabalho foi desenvolvido na Favela da Maré e 

“depois se pensou que deveria ir além do Rio de Janeiro” (G3). Esse foi o 

cenário mais amplo de formulação do Programa Redes de Valorização da Vida 

(PRVV), cuja finalidade era disseminar a metodologia do programa Rotas de 

Fuga no Rio de Janeiro e em outra capital do país que apresentasse um alto 

índice de violência letal juvenil. A questão inicial, portanto, que se colocou para 
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os gestores do programa no Rio de Janeiro era: qual deveria ser essa outra 

capital? A resposta foi: Recife.  

 

Já havia a ideia de se experimentar como é que são os 
espaços populares, as ditas periferias ou favelas na região 
nordestina, nas grandes regiões metropolitanas 
nordestinas. Havia esse interesse nosso de experimentar e 
conhecer isso aqui pra se analisar a maneira como as 
populações tavam reagindo e construindo formas de 
enfrentamento à violência juvenil. (G3). 
 

Mas como é que se decidiu, dentre as várias regiões metropolitanas do 

nordeste, pela região do Recife? Inicialmente, a resposta fornecida pelos 

gestores entrevistados, foi que a escolha pelo Recife e pela comunidade do 

Coque estava relacionada com os vínculos já existentes entre os membros do 

escritório do Observatório de Favelas em Recife com o Núcleo Educacional 

Irmãos Menores de Francisco de Assis (NEIMFA). De acordo com nossos 

entrevistados, algumas pessoas que trabalharam nas oficinas e na coordenação 

do programa Rede de Valorização da Vida estavam envolvidas em um projeto de 

extensão vinculado à Universidade Federal de Pernambuco, promovido pelo 

curso de Comunicação Social em parceria com o NEIMFA. Foi no âmbito das 

ações dessa ação extensionista que o Observatório percebeu que dentre as 

comunidades do Recife que vinham “com um movimento de capilaridade sui 

generis e das relações de vínculos e com uma base bem estabelecida tava o 

Coque” (G1).  

Entretanto, no decorrer das entrevistas, foi ficando claro que o motivo 

efetivo para a escolha dessa localidade envolvia também outros critérios. O 

principal deles, sem dúvida, os próprios índices alarmantes de violência letal 

juvenil, no Estado de Pernambuco, em geral, e particularmente na capital Recife, 

divulgados nos meios de comunicação de massa e nas pesquisas realizadas 

pela UNESCO. Esse foi o elemento decisivo para a implantação local do 

programa Redes de Valorização da Vida 31. 

                                                 
31 O Mapa da Violência IV (UNESCO, 2004), colocava o Estado de Pernambuco entre as capitais com 
maior índice de violência acometendo jovens: os homicídios foram responsáveis por 39,9% das mortes 
envolvendo jovens, porém, em várias Unidades Federadas como Pernambuco, Espírito Santo e Rio de 
Janeiro, foram a causa de mais da metade dos óbitos juvenis durante o ano de 2002.  
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Então eles, eles terminaram decidindo que Recife deveria 
ser uma das cidades. [...] o Observatório tava com um 
projeto junto com o Ministério da Justiça de replicar essa 
metodologia que no entender da gente e no entender deles 
tinha sido bem sucedida lá no Rio. [...] então ele veio 
porque viu que Recife tinha um perfil de homicídios de 
jovens muito grande. (G1). 

 

 A ênfase nas altas taxas de letalidade juvenil foi considerada o ponto 

decisivo para a aproximação do Observatório de Favelas e a cidade do Recife. 

 

O Recife teve esse impulso, o Observatório teve esse 
impulso para abrir o escritório aqui por causa das altas 
taxas de letalidade juvenil no Recife, então a capital 
ganhou uma relevância grande por isso. (G2). 
 

Contudo, o ponto central a ser destacado emerge da intenção mesma de 

replicar uma determinada metodologia, pois como veremos mais adiante essa 

situação será um complicador na implementação do programa aqui no Recife. O 

entendimento era de que o espírito do programa Redes de Valorização da Vida 

consistia na replicação metodológica do programa Rotas de Fuga, vivenciado no 

Rio de Janeiro e considerado um programa de sucesso pelos gestores 

governamentais, particularmente aqueles vinculados ao Ministério da Justiça que 

viam nos resultados alcançados pelo programa Rotas de Fuga uma 

possibilidade concreta de enfrentar o problema do envolvimento dos jovens com 

o narcotráfico em diferentes regiões do país.  

Para isso, a parceria com o Observatório visava apreender o grau de 

alcance dos mesmos resultados fora do Rio de Janeiro. Assim, os gestores 

buscaram localizar uma favela que apresentasse um perfil próximo ao da favela 

da Maré. Uma primeira indicação foi fornecida pelo Mapa da Violência produzido 

pela UNESCO, em 2004, que colocava o Estado de Pernambuco e sua capital 

Recife entre as regiões com maior índice de violência acometendo jovens. 

Desse modo, após o mapeamento das Favelas do Recife, o Observatório decidiu 

pela comunidade do Coque por essa apresentar, na ótica dos gestores, “um 

perfil relevante e pela necessidade do lugar também” (G2), uma vez que, 

historicamente, o Coque tem grande visibilidade na mídia como uma 

comunidade com altos índices de violência envolvendo adolescentes e jovens.  



90 
 

Segundo Senna (2009), a comunidade do Coque, apesar de não ocupar o 

topo do ranking de bairros com maior índice de violência “possui a 

particularidade de ocupar esse lugar no imaginário social do Recife. Dificilmente 

o nome é associado pela mídia a outro elemento que não a violência ou o 

perigo” (p. 09). Essa questão foi ressaltada nas falas da maioria dos nossos 

entrevistados: 

 

Então a gente acabou decidindo que ia fazer lá no Coque. 
[...] por ser a maior favela daqui, a maior comunidade 
carente daqui [...] e como é uma comunidade que tem um 
perfil de violência muito parecido com a Maré aí a gente fez 
esse desafio de tentar levar isso lá pro Coque. (F1). 

 

Vale a pena insistir um pouco nesse aspecto do diagnóstico da violência 

letal juvenil e a escolha do Recife, e dentro deste, a comunidado do Coque como 

lugar possível de replicação de uma experiência social e pedagógica.  

Pois, como ressalta o próprio Observatório, nos marcos conceituais do 

PRVV 32, as favelas têm sido objeto de um olhar homogeneizador que se 

manifesta nos estudos e/ou ações que desconsideram a especificidade de cada 

espaço popular, bem como as formas de resolução dos conflitos cotidianos em 

função dos vários grupos que as constituem. Mais ainda: no eixo que trata 

especificamente da relação Território e Politicas Públicas, o Observatório 

assume a perspectiva de que os processos de formulação e avaliação das 

políticas deveriam realizar um cruzamento com as vivências sociais observadas 

nos diferentes territórios, respeitando suas especificidades no estabelecimento 

de prioridades. Contudo quando se trata de justificar a escolha da comunidade 

para a materialização local do programa, os gestores 

 

Falavam [sobretudo] dessa questão da violência letal, 
dos índices de violência. Então eles [os gestores do 
Rio de Janeiro] achavam que o Coque seria uma 
comunidade com o perfil muito parecido lá com a 
favela da Maré. (F2). 

 

Essa nos parece uma questão problemática na medida em que evidencia 

as razões sensíveis da escolha, ancoradas na ideia de um perfil muito parecido. 
                                                 
32 Ver capítulo quatro, desta dissertação, especialmente p. 76.  
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O que poderia haver de tão parecido entre a comunidado do Coque e o 

complexo da Maré no Rio de Janeiro?  Das falas dos sujeitos entrevistados se 

depreende que a similaridade entre essas duas realidades foi dada, sobretudo, 

pela força normativa da percepção “linear de determinantes sociais”, na qual se 

sobrevaloriza o “uso de estatísticas para produzir dados agregados e para 

apresentar um esquema explicativo causal convicente da realidade social” 

(MARTINS, 2009b, p. 53). Uma estratégia de reconhecimento dos problemas 

sociais, comumente utilizada pelos sistemas de planejamento e gestão pública, 

mas que parece obstruir, em certa medida, uma compreensão mais abrangente 

e complexa dos fenômenos sociais, em nosso caso, a violência letal juvenil.  

Desse modo, chama a atenção uma ênfase, por parte dos gestores do 

Observatório, no caráter territorizalizado das experiências e na articulação de 

redes, mas, ao mesmo tempo, a centralidade dos indicadores e índices 

estatísticos como referência chave para lidar com a “variável contextualização” 

(Idem, p. 54) quando da realização tanto dos diagnósticos que vão conduzir o 

processo de tomada das decisões quanto das próprias ações que serão 

desencadeadas no Recife. 

O problema, como afirma também Sposito (2007a), é que a tematização 

da violência juvenil permanece enredada em “imagens socialmente construídas” 

(p. 08) que se limitam a retratar esta questão apenas a partir de diagnósticos 

apresentados através de índices, indicadores e taxas de violência. Como 

dissemos acima, esse modo de olhar para diagnosticar a violência juvenil e 

decidir as formas de operacionalizar a territorialização de uma ação social e 

educativa para lidar com a questão terá um impacto direto na materialização do 

programa Redes de Valorização da Vida no Recife, sobretudo pelas 

características da intervenção pedagógica da organização social escolhida como 

parceira na execução do programa. 

 
5.2. Um jeito peculiar de trabalhar com a juventude nas periferias 
 

Nessa direção, o segundo ponto explorado nas entrevistas dizia respeito 

ao processo vivenciado, na replicação da experiência, junto à organização local. 

Ao instigar os gestores e formadores do programa Redes de Valorização da Vida 

a falarem sobre esse aspecto, tínhamos como horizonte analítico a observação 
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extremamente crítica de Sposito e Carrano (2003), no artigo Juventude e 

políticas públicas no Brasil, de que as organizações da sociedade civil que vêm 

desenvolvendo programas junto ao Estado, na medida em que buscam replicar 

as estratégias formuladas pelos gestores e técnicos governamentais, na maioria 

das vezes, não contribuem para uma alteração efetiva no perfil dos sujeitos que 

são atendidos por esses programas. Estes autores afirmam que, “as 

organizações não-governamentais e demais grupos da sociedade civil acabam 

por se conformar ao modelo proposto perante o pacote federal de ações”, 

quando muito elas conseguem com muito esforço, “nas estreitas faixas de ação 

autônoma” que dispõem imprimir um contorno mais próximo de seus objetivos 

institucionais (p. 14). 

Assim, queríamos saber em que medida essa situação se altera quando a 

replicação não advém diretamente dos aparelhos governamentais, mas, ao 

contrário, surge como uma articulação entre as próprias organizações sociais, 

com vistas a uma posterior difusão do modelo formativo utilizado pelas políticas 

estatais. Nesse sentido, procuramos aprofundar com gestores e formadores do 

PRVV no Recife os critérios de seleção da organização social que seria 

responsável pela replicação do programa elaborado no Rio de Janeiro. 

Percebemos, de imediato, que havia um interesse efetivo no processo de 

implantação deste programa, em articular uma rede de colaboração mútua e 

dialógica entre as duas organizações.  

Tanto gestores quanto formadores sinalizaram que a relação de parceria 

esteve, desde o início, ancorada em um desejo de ação mútua com 

possibilidades de ganhos e aprendizagens para todos os sujeitos envolvidos 

com a experiência. Isto porque, o próprio Observatório de Favelas partia do 

entendimento de rede como sendo 

 
a articulação entre os diversos campos da sociedade, a exemplo 
da escola, as instituições presentes dentro e fora das 
comunidades, à rede de amigos e de apoio dos participantes, a 
família, a rede de serviços oferecidos, entre outros. Parte da 
compreensão de que a mudança da realidade local e da cidade 
implica na produção de iniciativas articuladas e abrangentes, que 
envolvam diferentes atores sociais em sua construção. Para o 
Observatório a construção, a expansão e o fortalecimento de 
redes formam uma estratégia metodológica essencial. 
(FERNANDES et. all., 2009, p. 29). 
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Assim, em grande medida, através dos dados coletados verificamos que a 

escolha pelo NEIMFA como instituição responsável para implantação do PRVV 

Recife se deu também pelo fato dessa organização compartilhar os 

pressupostos implícitos dessa visão de ação em rede. Nos termos dos nossos 

entrevistados, o NEIMFA foi escolhido por seu jeito peculiar de mover projetos 

sociais e educacionais na comunidade do Coque. De acordo com o gestor (1), o 

NEIMFA tem um trabalho completamente diferenciado de outras organizações 

sociais do Recife. Suas propostas formativas estariam pautadas na valorização 

da vida no sentido mais amplo, ou seja, pautada pela ideia de formação humana, 

o que confluía com os princípios do Observatório.  

 

O NEIMFA ele, ele tem uma valorização da vida e da 
formação humana muito forte. Tanto é que ele tem uma 
base, uma consolidação na comunidade extraordinária. 
Então o NEIMFA ele traz todo esse repertório de 
estratégias, de formações, de saberes acumulados em 
relação a isso, é construídos assim, durante muitos anos. 
Não tem, assim, um olhar segmentado, mas holístico. 
Então é isso que o Observatório se encanta. (G1). 

 

Segundo os gestores, o NEIMFA teria um acúmulo de experiências 

formativas materializadas em 25 anos ininterruptos de atuação na comunidade 

do Coque, priorizando em seus projetos uma perspectiva de formação humana 

integral e multidimensional. Suas ações têm como base o conhecimento das 

comunidades urbanas a partir do olhar dos sujeitos que vivem dentro dessas 

comunidades.  

Além disso, sustenta de forma expressiva uma visão espiritualista e 

humanitária de mundo que tem se revelado, ao longo das últimas décadas, 

como algo fundamental nas ações que desenvolve dentro da comunidade.  

 
Veja, eles têm assim essa visão espiritualista que é 
fundamental porque os moradores dessas populações se 
apegam de uma forma intensa a essa visão espiritual do 
mundo, a essa visão humanista do mundo né. E ao mesmo 
tempo esse apego, o que essa vivência espiritual te dá é 
fundamental pra às vezes suportar situações extremamente 
tensas desses lugares né. (G3). 
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 A compreensão, portanto, é que o NEIMFA abarcaria um “trabalho 

completamente diferenciado” (G1), revelando aspectos importantes para o 

trabalho de valorização da vida que era o eixo articulador do programa. Na ótica 

dos gestores não se tratava, portanto, apenas de escolher uma organização 

preocupada com o enfrentamento da violência juvenil. Esse era um ponto 

consensual. Mas o enfoque diferencial estava em uma organização que tomava 

a vida mesmo como um campo de reflexão e intervenção social e pedagógica 

para lidar com as demandas dos sujeitos moradores nos espaços populares. O 

gestor (1) ressaltou a importância dessa compreensão:  

 

No NEIMFA há um cuidado extraordinário por cada ente, 
por cada pessoa que tá ali. [...] Tu pega o estatuto do 
NEIMFA tu vai encontrar isso. Tu pega o planejamento 
estratégico do NEIMFA tu vai encontrar isso. Tu pega os 
formadores do NEIMFA tu vai encontrar isso. Tu pega a 
cozinheira do NEIMFA tu vai encontrar isso também. É 
surpreendente.  
 

Essa forma de abordar a questão foi usada, inclusive, para problematizar 

o padrão de regulação das atuais políticas públicas de juventude (FREITAS, 

2008; SPOSITO, 2007a; NOVAES, s/d), as quais normalmente não consideram 

as necessidades subjetivas dos jovens inseridos em suas ações, 

fundamentando-se, muitas vezes, na necessidade estrita de “ocupação do 

tempo livre dos jovens” (SPOSITO, 2007a, p. 35). Em outra perspectiva, a 

escolha do NEIMFA esteve relacionada, segundo nossos entrevistados, ao 

modo como essa organização tematiza em suas práticas educativas o papel do 

vínculo social. Para alguns componentes do escritório do Observatório de 

Favelas no Recife essa dimensão foi fundamental na escolha por essa 

organização.  

 

Então o que mais chamou a gente pra lá foi identificar o 
potencial do NEIMFA e de todo o movimento que circulava 
em torno. O NEIMFA tem um modo todo próprio de pensar a 
educação, de realizar suas ações na comunidade. Em todas 
as intervenções que eles realizam o vínculo tem um lugar 
especial. A gente sente que as pessoas estão próximas, de 
verdade, umas das outras. Eles têm uma característica bem 
especifica que é a valorização dos vínculos, entre eles, e 
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isso dá um tom bastante interessante aos projetos que 
realizam. (G2). 

 

Ao mesmo tempo, o NEIMFA estava desenvolvendo, no momento da 

implantação do PRVV, uma série de ações vinculadas a um projeto de extensão 

em parceria com alunos do curso de Jornalismo da UFPE e com um coletivo 

juvenil denominado Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis – MABI33. A 

parceria estabelecida entre estes atores sociais foi denominada, posteriormente, 

de Rede Coque Vive. A articulação com o Observatório se deu também na 

intenção de integrar o programa Redes de Valorização da Vida com a Rede 

Coque Vive.  

 

Eu acho que essa influência tanto do NEIMFA como da 
Rede Coque Vive. Isso foi muito importante pra eles 
escolherem o local e a organização. Porque a gente, o 
NEIMFA tinha já produzido muitas coisas que colavam com 
as propostas trazidas pelo Observatório. (G1). 

 

A partir dos relatos acima apresentados, é possível inferir que o modo 

peculiar de atuação do NEIMFA enquanto instituição social e movimento em 

rede possibilitaram ao Observatório uma série de elementos para desejar 

implantar o PRVV na comunidade. Dentre esses elementos, como dissemos 

acima, destacava-se a valorização da vida.  

 
5.2.1. A valorização da vida como proposta pedagógica 
 

Ao nos reportarmos à proposta pedagógica trabalhada pelo NEIMFA, uma 

questão que foi imediatamente ressaltada pela maioria dos sujeitos 

entrevistados foi o modo peculiar dessa organização em atuar junto a crianças, 

                                                 
33 O MABI nasce de um movimento juvenil, cujos integrantes buscam construir discursos sobre a 
comunidade do Coque, protestando contra a sua estigmatização e criminalização. As origens de grupo 
remontam ao ano 2000 com a formação da banda de rock Bastardos Infames, cujas letras retratavam a 
comunidade e protestavam contra as desigualdades sociais. Com a dissolução da banda outros grupos 
começaram a surgir e, mesmo com as diferenças entre eles, articularam-se criando para si a identidade 
coletiva Movimento Arrebentado Barreiras Invisíveis – MABI. Composto por várias bandas, este 
movimento foi responsável pela organização de três edições de um evento musical de médio porte na 
comunidade chamado Coque em Rock, e, posteriormente, pela organização do Cinzas do Rock, show que 
acontece anualmente nas quartas-feiras de cinzas (AMADOR, 2010).   
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adolescentes, jovens e adultos da comunidade do Coque. Os gestores 

entrevistados fizeram questão de enfatizar que, ao longo de sua existência, o 

NEIMFA tem desenvolvido uma maneira própria de trabalhar com esses sujeitos, 

levando-os a refletir sobre sua condição política e social e a necessidade de 

resgatar e valorizar suas origens.  

 

A matriz, digamos assim humanista, do NEIMFA né, [...] 
Tudo isso levava a uma perspectiva de valorização da vida 
sob outro enfoque né; não só o enfrentamento de homicídios 
através de projetos de qualificação profissional, que é algo 
importante, mas principalmente a preocupação com os 
projetos de vida das populações e dos jovens das periferias. 
(G3) 

 

Isso porque para os gestores do programa Redes de Valorização da Vida 

no Recife, muito mais importante que oportunizar aos jovens a inserção no 

mercado de trabalho, objeto de preocupação da maioria das organizações 

sociais que atuam com os grupos juvenis das periferias urbanas, é a 

possibilidade de construir vínculos que permitam a eles se perceberem como 

sujeitos de um projeto existencial e comunitário. Dessa ótica, 

 

Porque geralmente as instituições elas têm perspectivas às 
vezes até mais políticas no sentido de ativas, pró-ativas, de 
mobilização, de conscientização e tal, mas elas não fazem 
uma conexão mais profunda entre essas formas de 
mobilização políticas e a dimensão mais existnecial dos 
sujeitos atendidos e que passa muito por essa coisa do 
vínculo que no NEIMFA é muito forte. (G1). 

 

Assim, percebemos que para os gestores entrevistados a forma de 

problematizar as questões relativas à realidade social dos moradores das 

periferias também seria um diferencial em termos metodológicos da atuação do 

NEIMFA. Este aspecto gerou o interesse de uma parceria formal entre o 

Observatório e o NEIMFA para a produção de conhecimentos alternativos sobre 

a violência que atinge os jovens das periferias.  

 
Percebemos que o NEIMFA tinha uma visão muito pioneira, 
muito peculiar, que tinha umas perspectivas teórico-
metodológicas muito interessantes, que tava num ponto da 
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discussão sobre a realidade da comunidade que poucas 
outras organizações comunitárias tinham. (G2). 

 

Por isso mesmo, a parceria entre estes atores foi apreendida como uma 

oportunidade para produzir subsídios concretos para se repensar as questões 

juvenis, a partir de um olhar mais interno aos atores no seu cotidiano. Algo muito 

próximo ao que autores como Martins (2009b), preocupados em analisar o lugar 

dos usuários nas políticas públicas de saúde, define como uma “perspectiva 

complexa fenomenológica e interativa de redes”, onde os sujeitos são 

percebidos a partir das “obrigações intersubjetivas e recíprocas, ou melhor, das 

mediações sociais e culturais inscritas na sua condição de pessoa”, mas que, ao 

mesmo tempo, transcende “esta condição para englobar o sistema comunitário e 

a cena institucional onde se desenha luta por reconhecimento político” (p. 54). 

Compreensão que também é partilhada por autores que pesquisam os 

fenômenos juvenis, como Sposito (2007a), para quem certas atribuições 

tomadas como base de configuração dos sujeitos das ações políticas acabam 

funcionando “como modelos normativos, muitas vezes distantes dos jovens reais 

e de seus modos de vida” (p. 11), obstruindo a visão a partir do olhar da própria 

comunidade. 

 

A gente começou uma série de ações iniciais cujo eixo era 
o próprio estigma sobre o Coque como um local violento; 
daí o NEIMFA dialogava com o Redes de Valorização da 
Vida na medida em que se tinha como pressuposto o 
conhecimento dos espaços populares a partir do olhar de 
dentro, a partir do olhar local, da vinculação com a 
comunidade. (G3). 

 

A questão da vinculação com a comunidade, da presença e do tempo que 

se disponibiliza para simplesmente estar com essas pessoas foi um fator central 

na configuração da proposta pedagógica desencadeada. Os processos 

formativos tinham por base a construção e a valorização contínua dos laços 

humanos que se estabelecem nas relações intersubjetivas.  

 

Essa construção de valores vem do encontro dos sujeitos, 
isso é uma coisa que eu aprendi muito com o NEIMFA, 
assim, de... se é pra fazer uma coisa então vamos fazer 
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juntos. Não vamos fazer para. Vamos olhar e fazer juntos. 
(G1). 

 
O NEIMFA consegue associar características de uma 
organização social local com características de grupos de 
produção de conhecimento e reflexão de realidades e 
produção de conceitos né, com um viés espiritualista muito 
forte, não religioso [...] Quando eu digo assim, espiritualista, 
é no sentido de promover uma vinculação muito forte entre 
as pessoas. (G3). 

 

Mas não se trata, aqui, de uma idealização das formas de vida 

comunitárias como uma reação aos problemas provocados pela expansão de 

uma sociedade destradicionalizada. Em nenhum momento, captamos nas 

entrevistas esse caráter romantizado das relações comunitárias. Muito pelo 

contrário. A percepção hegemônica foi a de uma complexa e multifacetada do 

espaço comunitário, sempre tematizado a partir de uma relação indissociável da 

cidade. O problema, para os gestores, não era polarizar a comunidade versus a 

cidade (ou a sociedade), porém resgatar formas de ancoragem da cidadania 

mais sintonizadas com a defesa e a valorização da vida dos sujeitos. 

 

Veja tinha assim uma visão de comunidade que passava 
desenvolvimento pelos sujeitos de formas possíveis de 
transformação da sua realidade. A partir daí, a estrutura 
comunitária era vista como uma formação nitidamente 
política, já que os vínculos comunitários eram ressignificados 
como meio de produzir novas formas de relação com a 
cidade. (G3). 

 

A comunidade não emerge como o “outro nome de paraíso perdido” 

(BAUMAN, 2003, p. 09), mas como espaço concreto de reflexão coletiva sobre a 

realidade; na verdade, como uma experiência que permite vislumbrar modos 

outros de se continuar atuando coletivamente, mediante mudanças significativas 

na vida das pessoas que, por sua vez, passam a se interessar e se sentir 

responsáveis por tudo que simboliza os valores comuns. Dessa ótica, a Rede de 

Valorização da Vida foi percebida como um dispositivo simultaneamente, político 

e pedagógico. Daí o destaque dado à Rede como uma rede viva. Uma rede 

nutrida pelo desejo de fomentar a vida dos sujeitos implicados, o que implica 
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fornecer uma visibilidade positiva à comunidade onde os mesmos encontram-se 

enraizados.  

 
Nós já tínhamos a Rede Coque-Vive, uma rede feita a partir 
desses três sujeitos, o NEIMFA, o MABI e o pessoal do 
projeto de extensão da UFPE. Então o Observatório se 
somou a essa rede gerando a interface com a Rede de 
Valorização da Vida, o que potencializou ainda mais o 
desejo e a capacidade de transformar a visão do Coque 
como um local perigoso, dando visibilidade as diversas 
formas de vida e de viver que os sujeitos dessa 
comunidade carregam consigo. (G2). 

 

A noção de rede, mobilizada pelos sujeitos entrevistados, superava os 

aspectos institucionais ou meramente instrumentais. 

Conforme defende Ilse Scherer-Warren (1999), a rede para eles, era 

muito mais uma rede associativista que se constitue como um “conjunto de 

relações que se podem identificar entre diversos coletivos, gerando o chamado 

tecido social local” (p. 35) Esse tipo de rede tem um papel fundamental na 

democratização da esfera pública na medida em que tem como finalidade as 

interações entre grupos-sujeitos, formando movimentos e ampliando a 

capacidade reivindicativa das organizações. Um sinal dessa ampliação pôde ser 

registrado, durantes as falas, no desejo de romper os limites (in)visíveis que 

cerceiam a comunidade do Coque, ilhando-a, como disse um dos entrevistados. 

Uma metáfora potente para explicitar que “o Coque não termina no viaduto, não 

termina na estação Joana Bezerra. O Coque vai além disso, nos relacionamos 

além disso” (G3). 

De acordo com nossos gestores e formadores, o programa Rede de 

Valorização da Vida promoveu diversas atividades (debates e apresentação de 

vídeos nas escolas da comunidade; passeios com os jovens do programa para 

diversos locais; e ciclos formativos na comunidade e na Universidade) 

importantes na ressignificação dos sentidos de viver a vida em uma comunidade 

periférica, proporcionando aos jovens outros olhares possíveis sobre seu próprio 

pertencimento ao Coque.  

 

A gente abriu possibilidades de eles [os jovens] poderem 
se relacionar com outras pessoas, de eles frequentarem 
outros lugares né, de poder discutir assuntos, a gente foi 
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pra praia, a gente foi pro teatro, a gente foi pro shopping, 
né. Tudo isso pra poder repensar a relação deles com a 
comunidade. (F1). 
 

Assim, não casualmente, o PRVV no Recife priorizou ações no campo da 

comunicação social. Muito provavelmente por compreender que a comunicação 

permite fortalecer a construção de uma opinião pública democrática 

(HABERMAS, 2002) como forma de se contrapor aos processos de 

estigmatização existente em relação aos moradores dos espaços populares. 

Esta percepção perpassou a proposta pedagógica do programa por inteiro, já 

que para os sujeitos entrevistados uma ação sócio-político-educativa era 

também uma ação comunicativa. Para eles, era “preciso partir do discurso dado, 

pronto, aquele fabricado pela mídia” (G1), para depois questionar as fontes de 

sua legitimidade, refletindo e construindo com os sujeitos novas práticas 

discursivas capazes de mover o enfrentamento “dos problemas da vida e 

oferecer a possibilidade de instaurar uma comunicação solidária capaz de 

resistir ao tratamento preconceituoso em relação aos moradores das favelas” 

(F2).  

O papel pedagógico-formativo da comunicação foi claramente indicado 

pelos gestores como 

 
o meio de ação que, para nós, teve o maior potencial para 
encadear processos de aprendizagem, tanto individual 
quanto no nível coletivo. Foi principalmente por meio desse 
tipo de ação que o projeto alcançou seu nível mais elevado 
como pode se perceber nas atividades produzidas pelos 
jovens. (G2). 

 

Dentre essas atividades, os gestores destacaram uma ação muito singular 

que eles denominaram de Cine-Coque. O Cine-Coque, na verdade, era uma 

adaptação do projeto Cineclube Sem Tela34 desenvolvido nas favelas do Rio de 

Janeiro pelo próprio Observatório de Favelas. Esta atividade consistia na 

exibição de filmes com temáticas relacionadas aos marcos conceituais do 

programa Redes de Valorização da Vida. As apresentações eram realizadas na 

praça de eventos da comunidade do Coque e aconteciam duas vezes ao mês. 

                                                 
34 Sobre o Cineclube Sem Tela, ver a nota de rodapé nº 23 no capítulo III, onde apresentamos os 
documentos referentes as linhas de ação do Observatório de Favelas. 
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Após cada apresentação, os jovens participantes do programa promoviam um 

debate com as pessoas do bairro.  

O diferencial da ação no Recife era que esses debates foram filmados 

pelos próprios jovens que, a cada apresentação, iam montando uma espécie de 

documentário com as intervenções públicas dos moradores do Coque. Esse 

documentário, por sua vez, era exibido em outros espaços, como a Universidade 

Federal de Pernambuco e a estação central do metrô, onde os estudantes, 

professores e outros profissionais comentavam e interagiam com as falas dos 

moradores do Coque. Do mesmo modo, essas intervenções eram filmadas pelos 

jovens e depois eram reapresentadas aos moradores da comunidade, criando 

um ciclo de diálogo e debates, ao mesmo tempo, virtual e presencial com fortes 

implicações políticas e pedagógicas pelas possibilidades abertas de confronto 

das visões de mundo e dos valores de sujeitos pertencentes a diferentes 

territórios da cidade, mas afetados por problemas comuns como a violência.  

 

O pessoal daqui reelaborou uma ideia antiga, mas assim, 
que eles conseguiram fazer de uma maneira muito 
brilhante que foi o Cine-Coque. Ele pautava uma série de 
reuniões, justamente debatendo os marcos conceituais do 
Observatório de Favelas dentro e fora da comunidade. Foi 
uma iniciativa muito extraordinária. Gerou uma série de 
repercussões. (G1).  

 

Na concepção de nossos entrevistados o Cine-Coque gerou muitos 

desdobramentos para o programa Rede de Valorização da Vida. Pois, os marcos 

conceituais passaram a assumir um caráter mais concreto, digamos, mais 

existencial. Não se tratava apenas de debater, entre os jovens do programa, os 

significados daquela trama conceitual (direito à cidade, territórios periféricos, 

políticas públicas, direitos humanos, etc.). Através do Cine-Coque essas 

temáticas entravam em um novo circuito social e discursivo ao colocar em cena 

as próprias visões dos moradores sobre suas condições concretas de vida; 

percepções que eram continuamente postas em relação, gerando consensos e 

dissensos, com outras vozes e outros olhares oriundos de outras partes desse 

tecido extremamente complexo que é a cidade do Recife.   

 
A gente sempre escolhia filmes que tivessem a ver com um 
determinado marco conceitual da Rede. E aí via o filme e 
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debatia o marco na praça, no meio da rua, na entrada do 
Centro de Educação da UFPE, na plataforma da estação 
de metrô Joana Bezerra. E aí a gente contava sempre com 
um grupo bem heterogêneo. Às vezes tinha ate crianças 
menores que participavam e davam opinião junto com os 
adultos. Aí captava as falas de pessoas de outras 
comunidades, de outras organizações. Depois tudo isso 
voltava para a comunidade do Coque e os moradores, junto 
com os jovens, debatiam de novo o que as pessoas diziam 
sobre eles mesmos. Então essa experiência produziu frutos 
assim bem interessantes, principalmente na visão das 
pessoas sobre seus próprios problemas e sobre os modos 
de ver e ser visto pelos outros espaços e atores da cidade. 
Foi realmente algo muito enriquecedor do ponto vista 
formativo. (G2).  

 

Assim, para os nossos entrevistados, a produção coletiva de 

conhecimentos, as reflexões nas oficinas de música, de fotografia, de vídeo, os 

ciclos formativos com pesquisadores e militantes de diversas organizações 

sociais e da universidade, mas principalmente as apresentações geradas pelo 

Cine-Coque foram meios fundamentais para ativar uma parte da esfera pública 

local, mobilizando processos intersubjetivos de comunicação ancorados na 

politização do valor da vida em nossa sociedade.  

 
Essa rede foi se ampliando também com os próprios jovens 
em contato com outros jovens da universidade, de outras 
comunidades e organizações [...] A ligação dos meus 
alunos lá do Coque ainda é muito grande com o pessoal da 
universidade, eu acho que mudou bastante assim, a 
relação deles com as próprias pessoas, num sentido geral, 
nesses outros territórios fez com que eles olhassem de 
outro modo a si mesmos. (F1). 

 

A ideia de um trabalho de comunicação comunitária em rede foi essencial 

para a criação de novos conhecimentos e vínculos sociais, mas, sobretudo, para 

a promoção de uma visibilidade e uma discursividade pública ampliada em torno 

de problemas que, na maioria das vezes, são entendidos como específicos de 

determinados grupos sociais. Desse modo, o tema da violência juvenil, por 

exemplo, deixou de figurar como uma questão particular dos jovens. É curioso 

que nos debates públicos, promovidos pelo Cine-Coque, foi se percebendo que 

muitos moradores do Coque também tinham uma visão simplificada e 
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homogeinizadora dos seus jovens. Eles apreendiam que “os preconceitos e 

estigmas não são construídos apenas do lado de fora” (F2).  

 

A reflexão coletiva dos cenários, da realidade e dos 
argumentos que cada um trazia no Cine-Coque acabava 
reverberando no que cada um entendia; era como se a 
gente estivesse também aprendendo a ouvir o outro né; 
aprendendo o que é que a gente tem pra dizer pro outro. 
Essas experiências vivenciadas com varias pessoas que 
passaram pelas várias etapas dialogando, discordando, 
refletindo com essa turma jovem toda né, o gás que essa 
turma jovem traz né, a vontade de fazer, seu jeito de ver o 
mundo, tudo isso produziu muitas marcas né. Até você 
perceber que dentro da comunidade tem modos de olhar 
preconceituosos, fechados, isso também foi importante. Aí 
a gente viu que a questão não é demonizar o outro. 
Colocar o problema da violência juvenil como se fosse uma 
questão do tipo nós e eles. O pessoal começou a ver como 
todo mundo tá enredado, como tem uma interdependência 
entre essas coisas todas e que isso reflete no nosso jeito 
de viver a vida. (G3). 

 

Depreende-se, claramente, dessas falas, a centralidade do olhar a própria 

realidade a partir de uma relação comunicativa com outros olhares possíveis 

sobre a mesma realidade, e como essa experiência tem um papel formativo 

evidente tanto na dimensão pessoal quanto na dimensão coletiva, gerando 

processos coletivos de aprendizagem vitais para a democratização dos espaços 

sociais. Ao mesmo tempo, observamos que se organizar em torno de ações em 

rede contribui efetivamente para alimentar essa visão relacional da realidade, o 

que permite superar a clássica visão dicotômica de sociedade, evidenciando a 

complexidade do social visto como 

 
campo de múltiplas contradições, diversidades e discursos 
plurais, em que opera não apenas a lógica do conflito, mas 
também da cooperação e da solidariedade. (SCHERER-
WARREN, 1999, p. 51). 

 

Nessa mesma direção, o gestor (3) ressaltou que os debates e as 

reflexões realizadas nos ciclos formativos foram relevantes na construção do 

conhecimento tanto para o NEIMFA quanto para o Observatório. Pois, essa 

possibilidade de diálogo inter e intraredes sociais potencializam 
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significativamente o foco e as estratégias metodológicas de intervenção das 

organizações sociais envolvidas.   

 

A gente conclui dentro de uma metodologia interna, de uma 
série de instrumentos que nós registramos, que nós 
analisamos, que nós escrevemos, que a Rede de 
Valorização da Vida, gerida pelo Observatório foi bastante 
subsidiado, digamos assim, por essa relação com o 
NEIMFA naquele lugar que é o Coque porque também eles 
atuam como rede né. (G3). 

 

Uma rede viva na medida em que foi alimentada “por um desejo mútuo de 

se encontrar. Então foi esse desejo que fez com que a gente chegasse mais 

perto dos problemas vividos pela comunidade, em geral, e pelos jovens e 

começasse a construir isso que hoje a gente chama de Rede Coque Vive e 

Rede de Valorização da Vida” (G1).  

Desse modo, é possível afirmar que as experiências que vem sendo 

desenvolvidas pelo encontro sinérgico dessas duas redes, através das relações 

que estabelecem entre si e com os jovens moradores do Coque, funcionaram de 

fato como um dispositivo pedagógico formador de uma vontade e uma opinião 

pública voltada para uma valorização efetiva da vida e não apenas como uma 

estratégia de regulação para atuar sobre a vida dos sujeitos envolvidos direta e 

indiretamente com as suas ações.  

Assim, apesar de possuírem lógicas institucionais e atividades distintas, 

verificamos que os atores coletivos que formaram o programa Redes de 

Valorização da Vida compartilham uma compreensão comum quanto aos 

problemas vivenciados pela comunidade do Coque, relativos à violência letal 

juvenil, bem como sobre a potencialidade que ações formativas ancoradas em 

processos comunicacionais críticos é capaz de produzir, a partir das formas de 

lidar e entrar em relação com os próprios sujeitos.  

Isto é importante, pois torna evidente o papel político e pedagógico das 

redes sociais enquanto dispositivos concretos de ampliação e democratização 

da esfera pública, desde a mobilização da capacidade de fala e ação dos 

sujeitos que são formados nesse processo, e que, por sua parte e na mesma 

medida, renovam e estabelecem a sociedade como a totalidade de relações 



105 
 

interpessoais ordenadas legitimamente (HABERMAS apud BANNELL 2007, p. 

293). 

 
5.3. A construção dos marcos Conceituais e Metodológicos do programa 
Redes de Valorização da Vida em Recife 

 

Contudo, é importante lembrar que, como destaca Maria da Glória Gohn 

(2008a), um dos problemas dos processos educativos desenvolvidos por 

organizações sociais diz respeito à fraca sistematização das experiências 

resultante da baixa articulação teórico-metodológica. Para esta autora, os 

procedimentos metodológicos utilizados pelas organizações sociais “estão pouco 

codificados na palavra escrita e bastante organizados ao redor da fala” (p. 106). 

Gohn (2008b) ressalta ainda que, 

 
a possibilidade de produção de conhecimentos universalizantes 
é pequena; a preocupação com o registro e a sistematização das 
experiências só existe em função dos relatórios que devem ser 
apresentados aos agentes financiadores dos projetos. [pois] A 
oralidade predomina. (p. 97).  

 

Em função dessa crítica, que vez ou outra retorna nos debates sobre o 

papel educativo das organizações sociais e sua capacidade de contribuir, a partir 

de uma massa de conhecimentos acumulados, para a formulação de políticas 

públicas desde essa esfera, resolvemos também questionar os nossos sujeitos a 

respeito dos processos de sistematização dos marcos conceituais e 

metodológicos que foram movidos no âmbito do programa Redes de Valorização 

da Vida no Recife.  

Para nossa surpresa, já que também compartilhávamos com a sensação 

expressa por Gohn (2008a) de que esses espaços apresentam certas 

dificuldades de sistematização e registro de suas experiências 35, ao analisar 

essa experiência específica, constatamos, de fato, um esforço considerável para 

                                                 
35 Durante a nossa formação no Curso de Pedagogia (UFPE), fomos confrontadas, algumas vezes, com a 
dificuldade de observar, analisar e intervir pedagogicamente junto aos espaços organizados da sociedade 
civil, justamente pela escassez e, às vezes, pela completa ausência de documentos formalizados ou não que 
nos permitissem uma visão mais contextualizada dos princípios e valores que movem suas ações 
educativas. E, não poucas vezes, durante as visitas realizadas, não encontramos sequer o registro da 
memória coletiva dessas organizações que ajudam, sem duvidas, a construir uma historia de lutas pela 
melhoria da educação das comunidades populares em nosso país.  
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organizar, sistematizar e difundir os marcos nortadores das ações propostas. 

Desse modo, ao discutir com gestores e formadores sobre os marcos 

conceituais e metodológicos do programa Redes de Valorização da Vida, fomos 

nos dando conta de como a ênfase nos processos comunicacionais pode 

favorecer positivamente a ação formativa das organizações sociais que atuam 

junto aos coletivos periféricos e populares. 

 
5.3.1. Compreensão e difusão dos marcos conceituais: o exemplo das 
noções de Favela e Cidade  
 

Dentre os marcos propostos pelo programa Redes de Valorização da Vida 

destacamos os conceitos Favela e Cidade. Estes conceitos já vêm sendo 

difundidos, há vários anos, nos projetos elaborados pelo Observatório de 

Favelas com a finalidade de mostrar que não existem dois territórios: a favela e a 

cidade. Para os gestores do programa, portanto, existe uma cidade e a favela é 

um território relevante da cidade.  

 
Desde a sua criação, o Observatório de Favelas vem buscando 
estabelecer novos modos de apreensão do fenômeno da 
favelização. Este empenho se origina a partir do reconhecimento 
de que a representação das favelas - e de seus moradores – 
orienta políticas e projetos que, na maioria das vezes, se 
fundamentam em pressupostos equivocados, em geral 
superficiais, baseados em estereótipos que não permitem uma 
compreensão aprofundada sobre a realidade social, econômica, 
política e cultural em sua totalidade e complexidade. 
(OBSERVAÓRIO DE FAVELAS, 2009, p. 02)36. 

 

O Observatório busca, então, romper com a visão de que a favela está 

abaixo de um ideal urbano, que é uma quase cidade ou que só vai virar cidade 

quando o poder público produzir uma intervenção urbanizadora na área.  Para 

isto, o Observatório tem investido em um debate amplo sobre um novo projeto 

de cidade que rompa com a lógica da “cidade partida”, a cisão entre “favela” e 

“asfalto”, argumentando que é preciso reconhecer que só pode haver uma 

cidade, a partir de uma nova apropriação do espaço urbano que incorpore os 

                                                 
 
36 Caderno de Textos produzido para o seminário "O que é a favela, afinal?". 



107 
 

espaços populares no centro de uma agenda política voltada para a superação 

das desigualdades sociais (FERNANDES et. all., p. 28).  

Apesar disso, a favela ainda aparece tematizada com forte viés 

estigmatizante, através de pressupostos centrados em parâmetros negativos 

utilizados com frequência na representação social e na elaboração de definições 

mais concisas sobre as favelas. 

 
Estes pressupostos se sustentam em torno das ideias de 
ausência, carência e homogeneidade, e tomam como 
significante aquilo que a favela não é em comparação a um 
modelo idealizado de cidade. (OBSERVAÓRIO DE FAVELAS, p. 
02, 2009).  

 

Questionamos, desse modo, aos gestores do PRVV no Recife como 

esses marcos foram efetivamente problematizados e incorporados às ações. De 

acordo com o gestor (2), o Observatório tem debatido esse lugar da favela na 

cidade de uma maneira incisiva, porque acredita que a maioria das intervenções 

que ocorrem nos espaços populares fracassa justamente “porque as pessoas 

estão tão impregnadas com o preconceito que elas não conseguem ver o que de 

fato é a favela. As pessoas, elas vivem, elas estão vivas, a vida delas está 

funcionando” (G2).  

A estratégia principal mobilizada pelos gestores do programa consiste em 

ampliar a mobilidade, propiciando aos moradores das favelas a possibilidade de 

circulação em outros espaços da cidade. A finalidade é fazê-los se reconhecer 

nesses outros espaços como integrantes ativos. Para isso, dentre as estratégias 

mobilizadas estão as visitas aos museus, teatros, shoppings, praças, etc., 

sempre com a perspectiva de que as pessoas se apropriem dos diversos 

territórios da cidade. Trata-se, para os gestores    

 
da necessidade de se reconhecer a especificidade de cada 
território e de seus moradores, que devem ter seus direitos 
sociais garantidos, o que passa pelos usos legítimos do 
território pelos diversos grupos sociais. (F1).  

 

Partindo desta compreensão, nossos entrevistados afiramram que essas 

questões foram tematizadas em três atividades: nas oficinas, no Cine-Coque e 

nos ciclos formativos.  Nas oficinas, este marco conceitual foi trabalhado, por um 
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lado, de modo estritamente conceitual, visando mostrar aos jovens que não há 

essa diferenciação do que é a cidade e a favela. A intenção era fazer com que 

os jovens moradores percebecem que todas as pessoas, independente de seu 

lugar de pertencimento, podem circular em outros locais, pois eles fazem parte 

da cidade como um todo. Por outro lado, os formadores elaboravam diversas 

estratégias vivenciais como forma de operar a ideia de direito pleno à cidade. 

Uma dessas estratégias foi a construção de mapas afetivos dos territórios para 

apreender como os jovens construíam uma dada consciência dos outros 

espaços da cidade, desde o seu lugar primeiro de pertencimento: o Coque.  

 

A gente fez vários trabalhos de mapeamento, os percursos 
que os jovens faziam tanto dentro da comunidade deles, 
quanto pelo resto da cidade, se alguém estudava no centro, 
né, esse percurso que é o território deles assim, o que é 
que realmente eles estavam se apropriando como 
territórios da cidade. (F1).  

 

Esses mapas eram utilizados como intercessores das visitas orientadas 

que seriam realizadas na etapa posterior.  

 

Assim primeiro a gente trabalhou pra ter consciência dessas 
saídas deles, pra ver aonde eles iam, se eles iam visitar 
avós, tios fora da comunidade também, né. Se eles se 
sentiam né, incluídos naqueles outros lugares também né, 
por onde eles achavam que não podiam passar. (F2). 
 

Em seguida, para que os jovens se apropriassem ainda mais dos outros 

espaços da cidade, ampliando assim seu sentimento de espaço territorial, os 

formadores fizeram vários passeios aos teatros, parques e outros espaços 

públicos.  

A gente foi com os meninos pra praia, foi com os meninos 
pro teatro, pro museu da abolição, fez um piquenique no 
parque da Jaqueira. Então a ideia era ampliar esse 
universo de cidade que eles tinham acesso através de 
vivências na própria oficina. (G2).  
 
A gente fez passeio pra praia, fez passeio pro shopping, 
pra lugares que eles não costumavam ir sempre e visitou 
também parques e praças. Então a gente tentou 
proporcionar a eles visitas ao teatro, que muita gente não 
tinha ido né, pra poder eles irem se apropriando e 
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conhecendo outros lugares da cidade e pra ver se aquilo se 
tornava território deles também. (F1). 

 

Já nos ciclos formativos esses temas foram trabalhados apenas de forma 

conceitual, através de reuniões sistemáticas com os gestores e formadores do 

PRVV e membros do NEIMFA. Um dos pontos importantes dessa estratégia 

foram ciclos formativos abertos realizados no Centro de Educação e no Centro 

de Artes e Comunicação da UFPE e no próprio escritório do Observatório em 

Recife.   

 

Nos ciclos formativos essas questões emergiram devido às 
perspectivas né, de cada instituição, teve a gente num 
primeiro momento mais interno, e depois a gente ampliou, 
incluiu a universidade, abrindo para estudantes, 
professores, profissionais dos meios de comunicação de 
massa, dos movimentos sociais. Aí a gente fez um debate 
aberto mesmo, alguns com conflitos, com muitos debates 
sobre a criminalização dos moradores das favelas; a gente 
convidava vários atores que não eram da Rede mesmo pra 
debater os temas [...] era assim nesses momentos que nós 
aproveitavamos para trabalhar as concepções mesmo, do 
que a gente entendia do que era Favela e Cidade. (F2). 

 

Uma terceira atividade desenvolvida foi o Cine-Coque. O Cine-Coque 

também pautava uma série de reuniões para debater, junto com moradores da 

comunidade os marcos conceituais do programa Redes de Valorização da Vida.   

 

Uma atividade que a gente fez foi o Cine-Coque, que é 
como se fosse também um ciclo formativo, só que num 
espaço da comunidade voltado pra os jovens. Não era o 
mesmo formato das oficinas né. Aí a gente debatia mesmo, 
puxava o debate o que gerou questões muito legais, 
algumas inclusive ultrapassando ou questionando o que 
nós mesmos colocávamos como eixos conceituais nesses 
debates. (G2).  

 

Desse modo, as discussões promovidas durante as sessões do Cine-

Coque e dos próprios Ciclos Formativos sobre o marco conceitual Cidade e 

Favela provocaram alguns desdobramentos práticos para o Observatório, para o 

NEIMFA e principalmente para o MABI. O MABI acabou por incorporar esse 



110 
 

marco em sua agenda própria de discussões e passou a problematizá-lo em 

outros espaços por onde circula.  

 

Então, lá, por exemplo, lá no Cine-Coque, os jovens do 
MABI, que era essa organização juvenil que era parceira da 
gente, esse grupo escreveu na parede da Biblioteca 
Popular do Coque assim: - a favela não pode mais ser 
definida pelo que ela não tem. E se apropriaram desse 
debate, pra os espaços públicos que passaram a participar, 
levaram consigo esse olhar né. (G3).  

 

Esse é um dado importante na medida em que as falas com os gestores e 

principalmente com os formadores revelaram que, incialmente, havia certa 

pretensão de que os marcos funcionassem como meios de conscientização dos 

jovens.  De certa maneira, partilhava-se o entendimento de que a não 

apropriação da cidade pelos jovens das periferias era algo decorrente da 

incorporação passiva da ideologia dominante. Assim, os formadores almejavam 

desalojar essa consciência, preenchendo-a com novos conteúdos bem ao estilo 

bancário tao duramente criticado pela pedagogia freiriana.  

 

Essa foi uma coisa dura de lidar, porque inicialmente o 
formador ele estava envolvido com uma concepção assim, 
como eu posso te dizer... às vezes, a gente tem um pouco 
essa premissa de conscientização sobre a favela, 
conscientização sobre o espaço e a gente esquece um 
pouco como a gente também tá envolvido nisso, qual é o 
lugar do sujeito nessa historia toda. (G1).  

 

Por essa razão, os gestores e os formadores entendiam que tanto os 

Ciclos Formativos e as Oficinas, quanto o Cine-Coque, ao partirem de uma 

estrutura dialógica aberta à alteridade dos sujeitos envolvidos, propiciou um 

amadurecimento no modo de lidar com os marcos conceituais do programa. 

Como nos disse o formador (1),  

 

houve um momento em que foi preciso ampliar nossa 
compreensão de trabalhar com os marcos. Foi como se, no 
diálogo mesmo, a gente percebesse que a compreensão da 
favela como algo integrado à cidade precisava também ser 
uma experiência coletiva, ou seja, não podia ser um 
movimento que partia apenas da gente pra eles [os jovens]. 
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Pois eles também têm suas próprias compreensões dessa 
relação e como muitos deles mostraram pra gente, também 
tinham muito o que dizer pra nós formadores sobre o que 
significava a favela e a cidade. 

 
Logo, a ideia de que os formadores não tinham como tarefa primeira 

“conscientizar” os jovens, mas mobilizar um conjunto de ações que permitissem 

que eles próprios construíssem os sentidos da relação favela-cidade acabou se 

constituindo em um ganho significativo, rebatendo na noção inicial de replicação 

da experiência.  

Como pretendemos discutir nos próximos tópicos, essa problematização 

em torno dos marcos do programa Redes de Valorização da Vida configura-se, 

na verdade, como uma espécie de ponto de intersecção das questões 

levantadas, explicitando o caráter mediador das organizações sociais e os 

impactos das suas intervenções na construção de políticas públicas, a partir de 

uma esfera pública ativada pela politização das questões e problemas próprios 

aos espaços associativos da sociedade civil organizada. 

  

5.4. A construção das políticas públicas mediadas pelas organizações 
sociais  
 

O Observatório de Favelas defende, explicitamente em seus documentos 

norteadores, que é fundamental que as ações políticas que tenham por alvo os 

espaços populares, considerem os moradores destes espaços como sujeitos de 

direitos. Este reconhecimento passa, portanto, pela efetivação de políticas 

públicas. Fernandes et. all. (2009, p. 32), reforçam este argumento quando 

afirmam que as diferentes formas de violência, opinião e desrespeito aos 

espaços populares e seus moradores, vem confirmar a necessária centralidade 

da formulação de proposições e práticas de garantia, promoção e exercício dos 

direitos dos cidadãos, através de políticas públicas, como forma de impulsionar 

uma sociedade justa e democrática.   

Assim, uma agenda pública fundamentada nos direitos dos cidadãos deve 

partir de uma visão clara das obrigações do Estado, e, por conseguinte, das 

violações ou não realizações de direitos nos territórios.  
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A reflexão acerca da efetivação dos direitos garantidos por lei, 
na perspectiva de elaboração, acompanhamento e avaliação de 
políticas públicas, deve necessariamente contemplar a relação 
estabelecida entre território e cidadania. (Idem, p. 33).  

 

Logo, as lutas pela institucionalização dos direitos geram condições para 

que possam ser exigidos publicamente. Além disso, as estratégias de 

exigibilidade jurídica (ação civil pública, ação popular, etc.) devem ser 

associadas também aos conteúdos sociais e políticos que emanam das 

comunidades, isto é, a realização de direitos implica participação ativa da 

sociedade. Para o Observatório de Favelas, apesar do Estado brasileiro assumir 

quase integralmente a provisão e regulação das políticas públicas, elas precisam 

ainda estar inscritas nos territórios sem o que perdem em legitimidade.  

Deste prisma analítico (e propositivo) é que o Observatório defende que a 

organização de uma agenda de políticas públicas, que leve em consideração a 

integralidade e a indivisibilidade de direitos em um país de tantas desigualdades 

sociais, precisa ser mediada pelas organizações da sociedade civil e não apenas 

ficar ao encargo dos técnicos e planejadores da burocracia estatal.  

 
A política pública deve ter como referência fundamental a 
proteção, promoção e reparação de Direitos declarados e 
garantidos na forma da Lei e, ao mesmo tempo, uma resposta às 
demandas sociais de novos Direitos. Embora o termo público, 
associado à política, tenha forte conotação de uma referência ao 
Poder Estatal, não é este exclusivamente o campo de definição 
e de atuação social. Quando falamos de público não podemos 
nos limitar ao Estado, mas sim alargar o seu horizonte com 
afirmação de ações plurais de empoderamento dos cidadãos no 
âmbito da formulação, execução e avaliação de políticas 
efetivamente públicas. (BARBOSA, 2009, p. 01). 

 

Desse modo, os processos de formulação das políticas públicas devem 

realizar um cruzamento com as vivências sociais observadas nos diferentes 

territórios, respeitando suas especificidades e visando o estabelecimento de 

prioridades e a construção de alternativas coerentes com as demandas 

(FERNANDES et. all., p. 33).  

É partindo desta compreensão que o Observatório tem formulado suas 

ações voltadas aos espaços populares, incluído aqui o programa Redes de 

Valorização da Vida, objeto específico desse estudo. Como já enfatizamos, esse 
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programa teve como alvo montar uma rede de proteção para os jovens 

envolvidos com as redes ilícitas, replicando experiências que contribuíssem para 

a formulação de uma política de redução da violência letal juvenil em âmbito 

nacional.  

Para isso, o Observatório de Favelas, através de uma parceria com a 

Secretaria Especial de Direitos Humanos, selecionou duas organizações sociais 

no Recife (o NEIMFA) e no Rio de Janeiro (o INSTITUTO VIDA REAL) como 

locais para a replicação da metodologia, inicialmente, testada pelo próprio 

Observatório no Programa Rotas de Fuga. Entretanto, a proposta de replicação 

metodológica parece não ter sido, segundo os gestores e formadores do 

programa, bem sucedida no Recife.   

 

Eu acho que esse foi o ponto talvez onde eles [os marcos 
conceituais e metodológicos] tenham sido mais, não diria 
criticados, mas reformulados, porque a gente não trabalha 
com essa perspectiva de replicação. A gente não tem, não 
tem como você replicar, a gente não acredita nisso. Cada 
experiência é uma experiência. O que você pode fazer é 
favorecer os vínculos. É dar condições para que as 
experiências sejam, se estruturem né. Eu acho que nesse 
ponto o Observatório ele, ele reformulou alguma coisa pra 
ele. Porque a gente não trabalha assim. (G1). 

 

Para a maioria dos sujeitos entrevistados, os marcos do programa Redes 

de Valorização da Vida deveriam ter sido pensados juntamente com as 

organizações parceiras, a partir da linguagem própria de cada contexto. Para 

isso, pensam que o Observatório deveria ter realizado mais encontros entre as 

organizações para se construir uma definição compartilhada das metas e 

intenções do programa.   

 

A minha leitura é que nesse ponto, por exemplo, a 
replicação do Rio pra cá falhou. Essa palavra “replicar”, tal 
como ela é usada, ela falhou. Então assim, isso envolve 
outra experiência, outro movimento, outro tipo de 
configuração da, da iniciativa né. Não é que o marco 
conceitual tá equivocado. Talvez até teja. Porque assim, 
talvez o marco conceitual também tivesse que se adaptar à 
linguagem própria das pessoas daqui. Então promover 
mais encontro e intercâmbio, uma troca, efetivaria isso aí, 
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do que propriamente socializar nos encontros e nas 
oficinas um modelo que se replica. (F1). 

 

De acordo com nossos entrevistados, a proposta de subsidiar uma política 

de redução da violência letal juvenil foi outro ponto bastante tensionado. Esta 

proposta gerou opiniões bastante divergentes entre as duas organizações. Se, 

por um lado, o Observatório tinha a finalidade clara de transformar a experiência 

do programa Redes de Valorização da Vida em uma política pública, por outro 

lado, o NEIMFA defendia que uma experiência não pode ser transformada em 

uma política pública porque, enquanto experiência, não tem condições de atingir 

o grau de universalização que se exige de uma política pública.  

 

Por exemplo, a experiência toda do Coque-Vive não tem 
como tu tirar uma política pública disso, qual é a política 
pública que tu vai tirar?Não da certo, primeiro porque a 
gente não ta trabalhando na lógica da obrigação, entende?. 
Agora tu pode valorizar isso. Tu pode ter uma ampla 
valorização, quer dizer, tu pode pegar os princípios, os 
eixos norteadores disso e, sem transformar isso em algo 
fixo, e levar isso pra algo mais amplo, mas mesmo assim 
eu acho isso um pouco complicado. (G1). 

 

As falas indicam claramente o impasse entre as posições. Enquanto o 

Observatório compreende a ação efetivada numa lógica experimental, a 

organização local parte da compreensão que o que foi vivenciado não consiste 

em uma experiência exitosa passível de reprodução, mas que a finalidade da 

experiência seria problematizar as situações vividas como espaço possível de 

produção de condições singulares de natalidade no âmbito de uma experiência 

formativa humanizadora. A nosso ver, não são exatamente visões opostas. No 

entanto, são visões que carregam perspectivas próprias do papel mediador das 

organizações sociais e, consequentemente, do seu lugar na ativação de uma 

esfera pública democrática.   

 

Quando a gente entrou né, nessa conversa com o 
Observatório e do Observatório com o NEIMFA, esse ponto 
foi extremamente tensionado pra equipe do Recife. Eu não 
sei como se reverberou lá no Rio de Janeiro. Porque lá eu 
acho que eles continuam se definindo como uma 
organização que pensa e formula políticas públicas [...] Mas 



115 
 

um dos coordenadores de lá já tava realmente percebendo 
alguma coisa estranha nesse acúmulo de experiências que 
ele tava tendo em várias organizações do Rio de Janeiro e 
tal. (G2).  

 

Este gestor (2), por sua vez também ressaltou que no período em que se 

deu a parceria entre o Observatório e o NEIMFA, este último estava revendo um 

de seus projetos que tinha exatamente por base a questão do controle social das 

políticas públicas como uma tarefa das organizações da sociedade civil. Estas 

reflexões estavam sendo encaminhadas a partir do pensamento do filósofo 

francês Michel Foucault e sobre suas análises acerca do processo de 

governamentalização do Estado.  

 

A organização que a gente escolheu como parceira era o 
NEIMFA que tinha feito um curso de formação de jovens 
lideranças para o controle social das políticas públicas, 
preparando-os inclusive para atuarem nos conselhos e nos 
fóruns deliberativos. Em função dos resultados alcançados, 
eles tavam vivendo um momento de profunda reflexão 
conceitual sobre isso, e essa foi uma reflexão 
extremamente bem feita por parte de A. que é o professor 
da Universidade [...] E que tava exatamente nesse período 
enfocando, a partir de Michel Foucault a questão da 
governamentalização do Estado e do lugar da sociedade 
civil nesse processo. A ideia era pensar como a própria 
racionalidade do Estado expropria do social o lugar que é 
seu. (G2). 

 

Este gestor afirmou ainda que essas reflexões tiveram um grande impacto 

na relação com os gestores do Observatório em Recife, produzindo um debate 

acirrado em torno da ideia de experiências piloto e como essas experiências 

vinham sendo, posteriormente capitaneadas pelos aparelhos governamentais. 

 

Então a gente no Recife ficou extremamente mexido com 
isso, falo da equipe do Observatório daqui. Ficamos 
extremamente intrigados com essas reflexões. Era algo 
extremamente crítico como essa postura de experiência 
piloto, essa conversão de uma experiência piloto em 
políticas governamentais. Então ficamos discutindo entre a 
gente qual era, de fato, a consistência efetiva disso. Foi 
meio difícil pra gente. [...] Essa discussão gerou crises 
pessoais nas pessoas que estavam envolvidas de qual o 
sentido disso do que estávamos fazendo, se realmente 
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será que esse negócio dá certo mesmo, de criar política e 
tal. (G2).  

 

Este debate em torno das questões que envolvem a formulação de 

políticas públicas não teve uma solução conceitual entre o NEIMFA e o 

Observatório “até hoje essa não é uma questão fechada pra ninguém. [...] Esse 

ponto, especificamente, era um ponto mais, um dos pontos mais polêmicos pra 

gente” (G1).  

Mas o fato é que as discussões em torno da percepção, cada vez mais 

nítida, do distanciamento das organizações sociais da lógica comunitária, e cada 

vez mais dentro da lógica de gestão do Estado, suscitaram na equipe do 

Observatório em Recife o interesse em levar essas questões para outras 

organizações parceiras.  

 

Na época a gente tinha muita vontade de ampliar esse 
debate para outras organizações. Porque a gente tava 
vendo as organizações desgastadas nessa fórmula de 
controle social, e todo mundo lotado de reunião, e os 
meninos cheios de reunião em espaços de controle social e 
todo mundo cansado e estressado sem uma agenda 
comum, propositiva. Ao mesmo tempo, tudo cada vez mais 
distante das comunidades, cada vez mais distantes da 
lógica comunitária, e mais dentro dessa lógica de gestão do 
Estado, desgastado, perdidos e cansados. E os 
movimentos em crise sem saber muito pra onde ir. Então a 
gente tinha muito essa de ampliar essa interlocução. (G2). 

 

Como não foi possível um entendimento racional entre o NEIMFA e o 

Observatório a respeito do papel das organizações sociais como mediadoras na 

construção e implementação das políticas públicas, esse debate foi 

gradativamente sendo direcionado para outras organizações parceiras do 

Observatório no Recife, sobretudo aquelas que estavam mobilizadas em torno 

do programa Pacto Pela Vida.  

 

Além do Rede de Valorização da Vida, havia outras ações 
do Observatório em Recifde. Então, esses trabalhos com 
outras instituições que nesse aspecto sim, eles tinham essa 
perspectiva de influir diretamente na política; eles até 
traziam pessoas da esfera política mesma pra discutir isso, 
secretários de segurança, né, pra colocar eles em diálogo 



117 
 

com as instituições, sabe? Pra discutir essa questão de 
política pública. Principalmente, na época tava muito forte 
aqui a criação de políticas públicas de segurança. O tema 
da violência juvenil tava muito focado nesse aspecto de 
produzir politicas de segurança. Daí eles chamavam 
mesmo as organizações pra essa ação junto com o Estado 
no que tava chamando de Pacto pela Vida, fazendo essas 
rodas de diálogos com as outras comunidades né, com 
outras instituições. (F1). 
 
É... a gente teve mesmo vários seminários com as redes 
públicas. Promovemos seminários com as redes públicas 
né, no GAJOPE, na Fundação Joaquim Nabuco né, pra 
que as redes públicas também ouvissem as redes sociais 
né. (G3). 

 

Ainda de acordo com o gestor (3), os debates realizados com essas 

outras instituições resultaram num relatório que foi entregue a Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos, que, como dissemos, era a principal parceira do 

Observatório na execução do programa Redes de Valorização da Vida, e 

bastante interessada em produzir, a partir das experiências no Rio de Janeiro e 

no Recife, subsídios para uma Política Nacional de Redução da Violência Letal 

Juvenil. 

 

E foi o resultado disso, muito do que foi discutido com as 
organizações foi entregue à Secretaria Nacional de Direitos 
Humanos, [...] e agora eu reencontro isso que eu fiz lá no 
Observatorio do Recife, por exemplo, no Ministério da 
Cultura [...] no Ministério dos Esportes, no Ministério da 
Justiça. Muito das discussões e das referencias que foram 
usadas no Rede de Valorização da Vida aparece nas 
diretrizes de ações desses espaços, através desse 
Programa Nacional da Redução da Violência Letal Juvenil 
que foi um fruto direto do programa. (G3).  

 

Diante disso, percebe-se que toda uma discussão em torno das questões 

referentes ao papel mediador das organizações sociais face ao Estado foi sendo 

colapsada por uma necessidade de cumprir as metas previamente estabelecidas 

pelos articuladores do programa. A mesma situação viria a se repetir com outro 

marco conceitual do PRVV em Recife: as questões relativas à Juventude e 

Protagonismo. A proposta inicial do Observatório de Favelas para este marco 

era a de investir na criação e no fortalecimento de dispositivos que incluíssem os 
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jovens no “planejamento e execução das atividades, propiciando não somente a 

expressão de suas demandas, mas também a discussão e co-autoria do 

processo, sugerindo atividades e rumos, a partir do diálogo e da construção 

coletiva” (FERNANDES et. all. 2009, p. 33).  

Entretanto, nossos entrevistados afirmaram que a tensão já instalada em 

torno da ideia de replicação de uma dada experiência, somada ao perfil dos 

jovens que participaram do programa no Recife, um perfil completamente 

diferente do proposto pelo programa no Rio de Janeiro, dificultaram o trabalho 

mais sistemático em torno desses temas, impossibilitando que fossem de fato 

operacionalizados.  

 

Pois é, como eu disse o público aqui era muito diferente né, 
[...] E eu acho que é isso que até dizem que foi meio 
frustrante pra eles assim, porque aqui a gente não 
trabalhou com jovens diretamente envolvidos nas redes 
ilícitas, como no Rio. (F2). 
 
Acho que esse aspecto da Juventude como sujeito 
protagonista que era um marco forte do programa, acabou 
sendo bastante frustrante. [...] porque no Rio eles tavam 
trabalhando com jovens que já estavam envolvidos no 
tráfico e tal. Então realmente foi meio frustrante pra eles 
sim. A gente aqui só embasou teoricamente, mas não 
difundiu muita coisa do ponto de vista pedagógico, como 
ocorreu com as atividades do marco Favela e Cidade, 
porque o público era outro né, a situação era outra. Não 
dava pra fazer o que os marcos conceituais e 
metodológicas pediam nesse aspecto. (F1). 
 

Os jovens participantes do NEIMFA, e integrados ao PRVV, não estavam 

envolvidos nas redes ilícitas do tráfico. Com isso, o trabalho político e 

pedagógico planejado para lidar com essas temáticas tiveram que ser adaptadas 

ao perfil real desses sujeitos. Isto foi relatado por um dos formadores  

 

então a gente trabalhou, mas não exatamente do jeito como 
eles trabalharam lá no Rio, nem como eles queriam que a 
gente trabalhasse com o público, que não era o mesmo, 
então pra difundir essa metodologia foi bem, bem 
complicado, porque a gente meio que criou outra coisa. (F1).  
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Essa impossibilidade de problematizar estes conceitos de forma 

sistemática levou a equipe a tematizá-los a partir do cotidiano dos próprios 

jovens. Isto fica evidente na fala do gestor (3) quando argumenta que os jovens 

foram protagonistas no próprio processo, só que em uma perspectiva diversa 

daquela que foi conceitualizada pelo Observatório: “[...] Os jovens, eles eram 

protagonistas, sim, mas protagonistas deles mesmos por estarem ali e ao 

mesmo tempo estarem procurando alternativas para pensar sua vida na 

comunidade e na cidade” (G3).  

Durante as conversas, com gestores e formadores, percebemos um ponto 

problemático adicional nessa discussão, além do perfil de jovens mobilizados ser 

bastante distinto do que foi projetado. Outra razão das dificuldades para tratar do 

marco Juventude e Protagonismo está relacionada à maneira de ver a condição 

dos jovens das periferias urbanas como marcadas pelo signo do “risco” e da 

“vulnerabilidade” pessoal e social. Para os formadores do NEIMFA, esse modo 

de abordagem das condições de vida dos grupos juvenis periféricos ia de 

encontro a uma percepção verdadeiramente protagônica de suas vidas e de 

suas experiências. 

  

Esse não era o foco do NEIMFA, aqui não se atuava a partir 
da visão de que a condição dos jovens é, a priori, uma 
condição de risco; pra o pessoal do NEIMFA risco e 
vulnerabilidade são dimensões ontológicas, todos os seres 
humanos estão nessa condição, não se trata de uma 
particularidade dos jovens das periferias. Então o próprio 
movimento conceitual da gente era outro. A gente partia do 
pressuposto da valorização da vida em si. Quer dizer, toda 
vida deve ser valorizada, qualquer pessoa deve ser 
valorizada, a gente não abria uma reticência. (G1). 

 

Assim, para os formadores do NEIMFA, do mesmo modo que a favela não 

pode ser conceituada pelo que não tem, os jovens não deveriam ser abordados 

pela linguagem redutora dos riscos que, segundo eles, obstruiria a 

potencialidade instalada em seus modos de vida, criando um olhar negativizado 

a priori. Com isso, a inserção nas ações se daria a partir do viés que estando em 

risco, os jovens das periferias estariam mais propensos ao envolvimento com a 

violência e a criminalidade. O efeito perverso desse tratamento seria o 

desencadeamento de uma lógica preventiva, em que as ações são formuladas 
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para antecipar um possível comportamento transgressor dos jovens. Essa 

lógica, na ótica dos gestores do NEIMFA, precisaria ser superada. Situação que 

também produziu várias tensões com os gestores do Observatorio de Favelas.   

Essa discussão acabou por confluir com as críticas à ideia de replicação 

da experiência, pois para os gestores locais essa forma de conceituação deveria 

ter sido mais discutida, em conjunto, para gerar os consensos necessários à 

ação comum. Curiosamente, o modo encontrado para lidar com essas tensões, 

foi reportar as dificuldades existentes, quando da não replicação dos marcos 

metodológicos do programa, ao fato de se estar trabalhando com uma 

organização social sui generis, uma organização muito peculiar, cuja forma 

singular e jeito próprio de atuar, estariam produzindo essa dissonância.  

No entanto, para os formadores do NEIMFA, a questão tinha um caráter 

mais abrangente que extrapolava a idiossincrasia do seu modo de ser e atuar 

junto aos coletivos da comunidade do Coque. Para eles, os próprios marcos do 

programa não estavam sendo respeitados. Do ponto de vista metodológico, por 

exemplo, previa-se o desenvolvimento de várias atividades, dentre elas: a 

criação de uma pesquisa para obter dados (qualitativos e quantitativos) sobre o 

perfil e as práticas dos adolescentes e jovens da comunidade; ações para 

sensibilizar, mobilizar e articular os diversos setores da sociedade civil; ações de 

prevenção; e, por fim, a criação de alternativas nos mais diferentes campos 

(educação, qualificação profissional, comunitário, etc.). 

O problema é que, segundo os entrevistados, várias dessas ações não 

foram desenvolvidas no Recife, o que dificultou a operacionalização das 

mesmas. Um exemplo claro dessa situação foi a atividade de pesquisa, retirada 

do programa no Recife porque os gestores do Rio acreditavam que os dados 

coletados na Favela da Maré eram suficientes para dar conta das condições dos 

jovens no Recife que, segundo eles, tinham um perfil bastante semelhante. Isso, 

contudo, não se revelou verdadeiro. Na verdade, contribuiu para simplificar as 

questões próprias do contexto local. Como lembra o gestor (4) a não realização 

da Pesquisa, “apesar da insistência dos formadores do NEIMFA”, impossibilitou 

um levantamento mais aprofundado sobre o lugar em que o programa iria ser 

implantado.  

 



121 
 

em primeiro lugar, chegamos para trabalhar em um território 
onde as informações que tínhamos eram apenas intuitivas. 
Ou seja, na minha opinião, a primeira ação deveria ser uma 
pesquisa-diagnóstico para balizar as nossas futuras ações. 
Isso não aconteceu. Inclusive o NEIMFA sempre insistia 
nessa necessidade, mas mesmo assim não foi feita e isso 
repercutiu negativamente nas ações posteriores. (G4).  

 

A falta deste diagnóstico contextualizado fez com que outras questões 

fossem inviabilizadas. O argumento do Observatório era o pouco tempo para o 

desenvolvimento (replicação) do programa, dadas as condições estabelecidas 

com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, e o pouco recurso disponível. 

Assim, como a pesquisa já havia sido efetivada no Rio, os gestores do 

Observatório acreditavam que ela não seria necessária, podendo-se partir direto 

para as outras ações previstas.  

 

A pesquisa era uma coisa que a gente tinha extremo 
interesse de fazer, mas não tinha recurso no projeto pra 
isso e não tinha cronograma, não tinha um período pra 
gente fazer isso. (G2).  

 
A gente não trabalhou com jovens diretamente envolvidos 
com as redes ilícitas, então a pesquisa da gente foi bem, 
bem sutil, bem quase inexistente. [...] E como o público foi 
outro, as ações não podiam obviamente ser as mesmas né. 
(F1). 
  

Os entrevistados relataram ainda que o tempo de duração do PRVV foi de 

pouco mais dez meses. Como não houve condições de se fazer, nesse período, 

um diagnóstico complexo sobre o aumento da violência letal juvenil no contexto 

local, a equipe do Observatório no Recife ainda tentou fazer um mapeamento 

através de dados coletados informalmente com os jovens.  

 

A gente acabou fazendo esse diagnóstico através das 
próprias oficinas e do contato com os jovens, né. Não foi 
feito uma pesquisa de fato. Tanto que a nossa publicação 
final foi a partir de acúmulo reflexivo já dos parceiros 
porque o projeto não teve como abarcar uma pesquisa 
mais profunda. (G2). 
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O impacto nas outras ações foi direto. As atividades propostas de 

Sensibilização, por exemplo, segundo os entrevistados, não ocorreram como 

previsto, pois, como já sinalizado, os jovens inseridos não estavam envolvidos 

com as redes ilícitas.  

 

Essa questão foi pouco trabalhada nas oficinas. A gente 
fez, mas de outra forma né, pela demanda ser diferente. 
Então assim, eu acho que não foi muito, não teve tanta 
necessidade pra se contemplar entendeu? Não é nem que 
não foi contemplada, é que não foi necessário pra, pra 
onde foi inserido esse projeto, não foi necessário isso. (F1). 

 

No que diz respeito ao tema da Prevenção também não houve nenhum 

trabalho específico.  De acordo com o gestor (2), a ideia de prevenção, inclusive, 

gerou muitas discussões para a equipe do Observatório no Recife, porque todos 

achavam um termo infeliz, pois passava uma imagem de algo profilático.  

 

Esse termo prevenção gerou um debate né. Foi como 
quase que a gente visse uma tendência, quer dizer a 
mesma coisa que a gente criticava né, de olhar os jovens 
com potenciais criminosos, aí entra no item prevenção. Por 
quê? Porque ele tá, presume-se que ele tá com a 
possibilidade. Então essa coisa do potencial criminoso que 
a gente, é, discutia, achava isso um problema. (G2).  

 

Para o gestor (1), a forma de atuar do NEIMFA é a partir da construção de 

vínculos com os jovens que participam de seus projetos, enxergando-os como 

sujeitos de direitos e não como sujeitos potencialmente perigosos. 

 
A gente não parte desse pressuposto, dessa coisa da 
vulnerabilidade. Aí sim teve um conflito, porque assim, 
claro que qualquer coisa que se faça é prevenção, mas a 
gente não olha pra pessoa assim, do tipo estou fazendo 
isso porque essa pessoa está com risco disso ou risco 
daquilo. A gente não trabalha assim. A gente trabalha com 
a perspectiva do tipo: eu tô fazendo isso porque eu quero 
fazer, porque o outro quer fazer isso comigo e a gente vai 
fazer junto.  

 

A questão da Criação de alternativas também foi afetada porque não se 

tinha o mesmo público idealizado pelo programa. Desse modo, não havia como 
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implantar o aspecto mais importante da metodologia replicada: a criação de 

alternativas de enfrentamento ao problema selecionado pelo programa. De 

acordo com gestor (2), os jovens diretamente envolvidos com as redes ilícitas 

fazem parte do universo do NEIMFA, ainda que por outros caminhos, como por 

ex-alunos, parentes dos jovens, amigos. Mas esses jovens não quiseram 

participar das oficinas, dos processos formativos propostos pelo programa (G2).  

 

Então a questão da alternativa ficou bem complicado 
porque eles já tinham uma alternativa, eles já tavam 
vivendo. Então a gente tentou encaminhá-los para bons 
caminhos. Só ofereceu um pouco a mais do que eles já 
tinham. (F1). 

 

Podemos concluir que, a partir do tensionamento gerado em torno da 

questão de replicação da experiência, acabou-se subvertendo a lógica inicial do 

programa tal como ela foi pensada no Rio de Janeiro. A experiência no Recife 

seguiu outro caminho.  

 
5.5. O ponto cego na replicação da experiência: quem são os sujeitos do 
PRVV? 
 
 

Desse modo, o programa Redes de Valorização da Vida, quando pensado 

em termos de impactos na vida dos jovens, parece não ter obtido, na ótica dos 

gestores e formadores locais, resultados satisfatórios. Dentre os fatores para 

essa situação está a ausência de uma pesquisa a priori na comunidade para 

delimitar quem seriam os jovens que iriam participar desta experiência. A não 

realização desta pesquisa parece ter inviabilizado o núcleo central da 

experiência: trabalhar com jovens diretamente envolvidos nas redes ilícitas. 

Logo, não havia como replicar os marcos conceituais e metodológicos propostos 

pelo programa.  

Para o formador (1), havia no programa uma demanda que não poderia 

ser contemplada justamente por não se ter o público que o programa propunha. 

 

É, eu acredito que trazia temas interessantes a serem 
debatidos, agora, que contemplava a realidade dos jovens, 
eu acho que não. Pelo menos não dos jovens que eu 
trabalhei. Talvez de outros jovens, de outros lugares, agora 
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aqui eu acredito que não porque era outra situação. [...] 
Faltou muito do que o projeto propõe né. Então eu acho 
que assim, tinha uma demanda a mais no projeto que a 
gente não pôde fazer porque não demandava para os 
jovens que a gente estava trabalhando. 

 

Outro fator que impossibilitou um impacto efetivo do programa na vida dos 

jovens, foi justamente, por este já ter vindo com uma metodologia determinada, 

sistematizada, sem levar em conta as singularidades do local no qual seria 

implementado. Dois de nossos gestores argumentaram que o resultado do 

programa teria sido bem mais satisfatório se tanto os marcos conceituais quanto 

os metodológicos tivessem sido construídos com a organização parceira.  

 

Só surgiria marcos conceituais e metodológicos adequados 
para o Coque se surgissem dentro do Coque porque tem 
particularidades, peculiaridades ali. (G2).  

 

Eu acho que não é assim, não é uma replicação. Não se 
replica. O marco conceitual não é uma coisa estática. E ao 
mesmo tempo, sei lá, quanto mais amplo o marco 
conceitual melhor, tipo: valorização intrínseca da vida 
humana, aí eu acho que é um bom marco conceitual 
porque gera desdobramentos mil né. Embora eu acho que 
o marco conceitual mesmo ele deveria vir do encontro entre 
as organizações. (G1). 

 

A não realização de uma pesquisa-diagnóstico, o não envolvimento dos 

jovens com as redes ilícitas e a ideia de replicação da experiência foram, 

portanto, as principais fragilidades apontadas na operacionalização do PRVV e 

que acabou afetando o impacto gerado na vida dos jovens participantes. Outro 

aspecto ressaltado foi o tratamento conceitual e metodológico da questão dos 

vínculos sociais. Essa não era uma questão posta pelo programa Redes de 

Valorização da Vida, mas muito importante para as propostas formativas do 

NEIMFA, o que gerou também problemas na condução das atividades. Alguns 

formadores que não tinham essa apropriação do lugar dos vínculos na 

construção de uma determinada experiência formativa, simplesmente 

 

Vinham, aplicavam as tarefas das oficinas e iam embora. 
Então, primeiro, já partiu daí o problema, você vai aplica e 
sai de cena né. Então teve isso. [...] Uma vez que eu já fiz 
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minhas atividades e atingi o público tal, aí eu me retiro da 
organização. Não houve por parte dos formadores externos 
essa aproximação, essa preocupação com os vínculos que a 
gente estabelece quando esta é uma, uma relação 
propriamente formativa. Claro, eu não to falando da 
competência do educador na sua área especifica: vídeo, 
fotografia, entende? Eu to falando que como formador que 
não quer apenas reproduzir um conhecimento ou transferir 
um saber-fazer, mas com a valorização da vida dos sujeitos, 
então eu tenho que me preocupar com o modo como eu to 
entrando em relação e alimentando aquela relação no dia a 
dia. (F2). 
 

Atrelada à questão do vínculo, outro ponto enfatizado, foi o tempo 

efetivamente destinado para a execução das atividades formativas do programa, 

visto que para se criar um vínculo formativo faz-se necessário um tempo e uma 

disponibilidade dos sujeitos envolvidos que extrapolam a temporalidade linear 

dos cronogramas de execução comumente elaborados pelos planejadores. 

 

Eu acho que são necessários trabalhos de médio e longo 
prazo. Então, foi bom porque o NEIMFA continua lá. Mas 
se fosse só o programa não teria feito sentido. E pra esse 
público de 12, 13 anos, ou os maiores mesmo, importa 
demais a continuidade pra aquilo ter uma consistência 
maior de transformação na vida deles. (G2).  

 
Um projeto de oito meses, com tempo predeterminado para 
alcançar cada resultado, você vai criar vínculos formativos, 
não vai né. É preciso tempo pra você criar um vínculo e 
não to falando de tempo de relógio, é outra coisa, interna, 
subjetiva. Por isso, eu acho que a gente não chegou de 
fato nos jovens, ficou faltando algo, algo que requer muito 
tempo. (F2). 

 

Por fim, dentre os aspectos negativos ressaltados, os gestores locais 

destacaram a ausência de feedback: “não houve retorno, eu não sei nada do 

que ocorreu com o grupo que trabalhou no programa, nem se a gente ainda tem 

eles lá, é, a gente não tem, isso é uma auto-crítica também porque a gente não 

tem contato com eles” (G2). Com exceção de dois jovens que continuaram nas 

atividades do NEIMFA, pois já estavam vinculados a essa organização, os 

demais não foram alvo de uma atenção, por parte dos formadores e gestores, 

não houve um cuidado com relação ao encaminhamento desses sujeitos.  
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A gente não tem dados qualitativos para dizer se o 
programa causou ou não impacto na vida dos jovens 
porque a gente não teve esse acompanhamento dos 
egressos. Porque dos que participaram a gente só tem hoje 
informação de dois alunos que é B. e S., então os outros a 
gente não acompanhou. [...] Quando o projeto acabou 
esses jovens se afastaram. Não permaneceram na 
instituição. Por isso, de certa forma, eu acho que não 
reverberou essa construção de vínculos, de uma 
aproximação efetiva com os formadores e com a 
instituição. (F2) 

 

Apesar de todas essas críticas, os gestores e formadores pontuaram que 

houve certo impacto na medida em que durante o desenvolvimento do programa 

se iniciou um processo de ressignificação da própria experiência. Um exemplo 

concreto deste tipo de impacto foi o coletivo juvenil Movimento Arrebentado 

Barreiras Invisíveis (MABI).  

 

A partir do PRVV, o MABI estabeleceu uma série de 
relações sociais com a universidade, com o movimento 
Coque Vive. [...] Assim, à medida que a gente ia 
ressignificando o projeto, aí eu acho que deu conta. Tem 
S., tem B. que agora tao atuando intensamente lá no MABI, 
e que foram justamente participantes do Redes. Então, 
teve, sim, um impacto na organização e mobilização de 
outros coletivos juvenis. (G2).  

 

Como indicado, o projeto apresentou algum resultado por ter sido 

ressignificado, de acordo com as necessidades locais, e também devido à 

ênfase dada aos aspectos comunicacionais, através das oficinas que 

mobilizavam várias linguagens para criar formas de resistir e se contrapor as 

representações midiáticas hegemônicas sobre a comunidade. Por isso, os 

gestores afirmam que o programa Redes de Valorização da Vida, em certa 

medida, ajudou a fortalecer os movimentos juvenis locais.  

 

Os jovens se apropriaram bem da discussão, tiveram um 
apoio durante esse ano todo pra organização do Cine-
Clube e tudo, de qualquer maneira fortaleceu eles como 
grupo juvenil né. Alguns se incorporaram ao MABI que atua 
com música, outros foram para Biblioteca Popular, também 
teve os que se inseriram como formadores de outros jovens 
no próprio NEIMFA. Desse modo, o programa teve um 
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impacto ao mobilizar diferentes jovens em ações concretas 
na comunidade. (G1). 

 

Enfim, apesar das tensões geradas em torno da ideia de replicação, 

quando se buscou ressignificar as ações do programa se conseguiu produzir 

algum impacto formativo sobre os sujeitos e, consequentemente, sobre a 

comunidade.  

Desse modo, ao nos ajudar a refletir acerca do papel mediador das 

organizações sociais na formulação de políticas públicas, em geral, e nas 

políticas direcionadas aos jovens, em particular, os dados levantados nos 

permitem construir algumas inferências analíticas importantes. Em primeiro 

lugar, parece ser necessário chamar a atenção para os próprios tensionamentos 

gerados na implementação do programa Redes de Valorização da Vida. Em 

grande medida, a resposta dada pelos gestores e formadores quando 

questionados sobre as razões dessas tensões, foi o jeito próprio da organização 

social escolhida para materializar o programa no Recife. Embora não tenha sido 

objeto de nossa investigação, contatos informais com os gestores indicam que 

não houve problemas na replicação da experiência na comunidade selecionada 

no Rio de Janeiro.  

No entanto, nossa própria compreensão é que essa resposta explica, 

parcialmente, os problemas levantados. Dizemos parcialmente, porque 

acreditamos que os dados coletados indicaram outras variáveis em jogo. Uma 

delas é a própria forma como os marcos conceituais e, principalmente, os 

marcos metodológicos foram sendo construídos no âmbito de uma ação que se 

pretendia uma rede de colaboração. O que, nesse aspecto específico, não 

aconteceu já que os marcos vinham delimitados e sistematizados a partir das 

referências dos gestores do programa no Rio de Janeiro.  

Um segundo fator importante, desvelado pelos sujeitos da pesquisa, diz 

respeito à lógica de ação do programa Redes de Valorização da Vida. Trata-se 

de um programa que, apesar de ser movido por uma organização social junto 

com outras organizações sociais, com a finalidade de influenciar a formulação de 

políticas públicas, carrega uma marca singular. O programa surge já dentro de 

uma parceria com os órgãos governamentais que, ao tomarem conhecimento 

dos resultados obtidos com o programa Rotas de Fugas, vislumbraram a 
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possibilidade de estender essas ações para todo o território nacional na forma 

de uma política governamental. É nesse contexto que, dada a diversidade 

existente em nosso país, elabora-se uma parceria entre a Secretaria Especial de 

Direitos Humanos e o Observatório de Favelas no intuito de replicando a 

experiência em outros contextos e obtendo-se os mesmos resultados, fossem 

extraídas as condições de legitimidade necessárias para a universalização da 

ação.  

Assim, nos parece que o propósito de formular políticas públicas, desde 

as organizações sociais, já estava condicionado por uma demanda do próprio 

Estado, carregando para os marcos conceituais e metodológicos do programa 

em questão, as referências e as lógicas de atuação próprias dos aparelhos 

governamentais, o que contribuiu para alimentar as tensões analisadas. 

Apenas a título de ilustração do argumento, retomamos a questão da 

temporalidade dos programas formativos elaborados. Geralmente, no âmbito dos 

aparelhos governamentais, se pensa a temporalidade como tempo cronológico 

(por exemplo: três meses, um ano, um ano e meio), a partir do qual são 

delimitados os resultados (de curto, médio e longo prazo; ou diretos e indiretos) 

e a própria sequência de atividades a serem vivenciadas pelos sujeitos da ação. 

Por outro lado, no âmbito das organizações sociais, a temporalidade não se 

restringe ao tempo no sentido físico, objetivamente mensurável, mas refere-se a 

um tempo qualitativo, existencial que articula questões como a maturidade dos 

sujeitos e o impacto na apropriação dos conteúdos mobilizados, ou dos 

resultados que, às vezes, só são perceptíveis quando as ações já foram 

encerradas e os sujeitos encontram-se em outras situações de vida onde 

passam a reverberar as questões trabalhadas nas atividades formativas.  

Um terceiro fator percebido nessa relação que se pretende mediadora 

entre os contextos locais e a esfera mais ampla de atuação do Estado é a 

dimensão do vínculo. Dimensão propriamente social e que, embora simbolizada 

na relação entre os formadores e os próprios jovens afetados pela experiência, 

diz respeito ao próprio modo de pensar a esfera propriamente social de nossa 

existencialidade. Os dados indicam que essa constitui uma dimensão vital das 

experiências formativas mobilizadas pelas organizações entrelaçadas pelas 

redes cotidianas dos sujeitos, e que não teria, em princípio, como ser formatada 

univocamentre pelas diretrizes normativas da política.  
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Acreditamos que estas são questões importantes e que deveriam ser 

levadas em conta pelos formuladores de políticas públicas. Ou seja, fazer com 

que os programas e os projetos governamentais se sensibilizem para a 

dimensão do tempo e do vínculo pode ser uma condição sine qua non para o 

alcance político e pedagógico dessas iniciativas. Pois, às vezes, se elabora um 

programa de ação com um tempo determinado de duração, com temas, 

metodologias e atividades específicas, mas é preciso ver se o tempo do 

programa possibilita uma conexão viva com o momento da vida dos sujeitos a 

quem o programa está sendo direcionado. Logo, isto implica valorizar outra 

lógica na formulação, implantação e avaliação dos programas e projetos 

governamentais que é a lógica dos sujeitos ou simplesmente a lógica social. 

Fica ainda, em aberto, a questão relativa à universalização dessas 

iniciativas locais. Será que, de fato, como disseram alguns gestores, não é 

possível transpor aspectos de uma experiência formativa como pretendiam os 

formuladores da ação, ou essa dificuldade se deve, sobretudo, ao modo como a 

própria experiência é abarcada pela lógica burocrática dos aparelhos 

governamentais, o que não impediria de, a partir das experiências mesmas, 

produzir alterações nessas lógicas, tornando-as mais sensíveis e abertas às 

lógicas comunitárias e associativas? 

Embora não tenhamos uma resposta definitiva para essa questão, o fato 

é que, no ano de 2010, as ações, tratadas como um projeto piloto no Rio de 

Janeiro e no Recife entraram no âmbito da esfera pública política, no sentido 

habermasiano, com o intuito de serem transformadas efetivamente numa política 

de governo. As questões conceituais e metodológicas foram rearticuladas 

através de um Termo de Compromisso preparado pelo Conanda (Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), no qual o Observatório de 

Favelas tem um assento, tendo por finalidade comprometer a atual presidente da 

República a adotar as diretrizes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes 2011 – 2020 como uma prioridade política.  

Os cinco eixos que serviram como base de discussão desse documento 

são: 1) Promoção e universalização de direitos em um contexto de 

desigualdade; 2) Proteção e defesa no enfrentamento das violações de direitos 

humanos de crianças e adolescentes; 3) Participação de crianças e 

adolescentes em espaços de construção da cidadania;  4) Fortalecimento do 
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sistema de garantia de direitos; e 5) Gestão da política37. Em vários trechos é 

possível perceber a referência aos marcos operados pelo Observatório de 

Favelas no âmbito do programa Redes de Valorização da Vida, o que mostra a 

força política da experiência mobilizada pelas organizações sociais, mas 

também aponta a necessidade de maiores estudos sobre a hibiridização dessas 

formas de atuação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
37 O conteúdo do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes 2011 – 2020 e a Política 
Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes foi sistematizado por uma equipe técnica do 
Conanda e disponibilizado para consulta pública na internet a partir de outubro de 2010. Este conteúdo está 
disponível no site:  
http://portal.mj.gov.br/sedh/conanda/Politica%20e%20Plano%20Decenal%20consulta%20publica%2013%
20de%20outubro.pdf 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho desenvolvido teve por objetivo problematizar o papel assumido 

na atualidade pelas organizações sociais na formulação e implementação de 

políticas públicas, sobretudo, aquelas direcionadas ao público juvenil.  Nosso 

pressuposto de investigação ancorou-se na ideia de que as políticas públicas 

formuladas por organizações sociais em parceria com o Estado, quando 

consideram os contextos sociais, subjetivos, e existenciais dos sujeitos aos 

quais suas ações são direcionadas, favorecem processos de transformações 

efetivas na vida desses sujeitos. Partindo desta visão, a pergunta que norteou 

esta pesquisa foi entender, em que medida os programas educacionais 

formulados por organizações sociais, em parceria com o Estado, são capazes de 

incorporar diretrizes, princípios de ação relacionados com a experiência 

subjetiva, cotidiana dos sujeitos a quem são direcionados? 

Esta questão se tornou relevante, na medida em que nos possibilitou não 

apenas refletir acerca desta problemática, mas proporcionar subsídios a um 

debate sobre as políticas públicas de juventude que vem sendo formuladas e 

implementadas nos últimos anos pelo Estado.  
Para isso, o percurso que trilhamos ao longo desta pesquisa, focou num 

primeiro momento, uma discussão teórica a respeito das categorias Esfera 

Pública e Sociedade Civil, tomando como eixo da argumentação o pensamento 

do filósofo alemão Jürgen Habermas. A ideia não foi realizar uma análise 

exaustiva desse pensador, bastante complexo e multifacetado, mas extrair um 

caminho de compreensão da configuração das relações que se estabelecem 

entre a sociedade civil e o Estado. Apresentamos também algumas 

contribuições do seu pensamento sobre o papel da educação neste contexto.  

Após esta primeira etapa, passamos a discutir a relação entre Estado, 

movimentos sociais e juventude no Brasil, problematizando especificamente o 

papel mediador das organizações sociais nas duas últimas décadas. A intenção 

foi delinear como as gestões do Governo Fernando Henrique e do Governo Lula 

apreenderam e delimitaram o papel dessas organizações na sua relação com o 

Estado.  

Em nossas análises, delineamos o contexto em que se inscreve nosso 

objeto de estudo específico: a organização social Observatório de Favelas e os 
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programas Rotas de Fuga, Redução da Violência Letal contra Adolescentes e 

Jovens e Redes de Valorização da Vida. O mapeamento analítico desses 

programas foi de extrema relevância, pois, nos permitiu compreender como o 

Observatório de Favelas vem construindo suas ações voltadas a 

problematização da violência letal juvenil. 

Dentre os resultados alcançados, em nossas análises, destacamos aqui 

alguns pontos que tiveram uma reflexão mais aprofundada. Um primeiro ponto 

refere-se à escolha pela capital Recife e pela comunidade do Coque. 

Inicialmente, a resposta fornecida pelos entrevistados foi que a escolha pelo 

Recife e pela comunidade do Coque estava relacionada com os vínculos já 

existentes entre os membros do escritório do Observatório de Favelas em Recife 

com o NEIMFA. Entretanto, no decorrer das entrevistas, foi ficando claro que o 

motivo efetivo para a escolha dessa localidade envolvia também outros critérios. 

O principal deles, sem dúvida, os próprios índices alarmantes de violência letal 

juvenil, no Estado de Pernambuco, em geral, e particularmente na capital Recife, 

divulgados nos meios de comunicação de massa e nas pesquisas realizadas 

pela UNESCO.  

No entanto, o ponto central emergiu da intenção mesma de replicar uma 

determinada metodologia. Uma vez que, o espírito do programa Redes de 

Valorização da Vida consistia na replicação metodológica do programa Rotas de 

Fuga, vivenciado no Rio de Janeiro e considerado um programa de sucesso 

pelos gestores governamentais, particularmente aqueles vinculados ao 

Ministério da Justiça que viam nos resultados alcançados pelo programa Rotas 

de Fuga uma possibilidade concreta de enfrentar o problema do envolvimento 

dos jovens com o narcotráfico em diferentes regiões do país.  

Nesse sentido, o Observatório em parceria com outras organizações 

visava apreender o grau de alcance dos mesmos resultados fora do Rio de 

Janeiro. Para isso, os gestores buscaram localizar uma favela que apresentasse 

um perfil próximo ao da favela da Maré. Num primeiro momento foi usado como 

parâmetro as informações fornecidas pelo Mapa da Violência produzido pela 

UNESCO, em 2004, que colocava o Estado de Pernambuco e sua capital Recife 

entre as regiões com maior índice de violência acometendo jovens. Após o 

mapeamento das Favelas do Recife, o Observatório decidiu pela comunidade do 

Coque por essa apresentar, “um perfil relevante, uma vez que, historicamente, o 
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Coque tem grande visibilidade na mídia como uma comunidade com altos 

índices de violência envolvendo adolescentes e jovens.  

Assim, procuramos aprofundar com nossos entrevistados os critérios de 

seleção da organização social que seria responsável pela replicação do 

programa elaborado no Rio de Janeiro. Percebemos, de imediato, que havia um 

interesse efetivo no processo de implantação deste programa, em articular uma 

rede de colaboração mútua e dialógica entre o NEIMFA e o Observatório. 

Nossos dados coletados indicaram que a escolha pelo NEIMFA como instituição 

responsável para implantação do PRVV Recife se deu também pelo fato dessa 

organização compartilhar os pressupostos implícitos da visão de ação em rede. 

Nos termos dos nossos entrevistados, o NEIMFA foi escolhido por seu jeito 

peculiar de mover projetos sociais e educacionais na comunidade do Coque. A 

compreensão, portanto, é que o NEIMFA abarcaria um trabalho completamente 

diferenciado, revelando aspectos importantes para o trabalho de valorização da 

vida que era o eixo articulador do programa.  

Na ótica dos gestores não se tratava, portanto, apenas de escolher uma 

organização preocupada com o enfrentamento da violência juvenil. Mas o 

enfoque diferencial estava em uma organização que tomava a vida mesmo como 

um campo de reflexão e intervenção social e pedagógica para lidar com as 

demandas dos sujeitos moradores nos espaços populares. A escolha do 

NEIMFA esteve relacionada ainda, segundo nossos entrevistados, ao modo 

como essa organização tematiza em suas práticas educativas o papel do vínculo 

social. Para alguns componentes do escritório do Observatório de Favelas no 

Recife essa dimensão foi fundamental na escolha por essa organização. 

Percebemos que para gestores e formadores, a forma de problematizar as 

questões relativas à realidade social dos moradores das periferias também seria 

um diferencial em termos metodológicos da atuação do NEIMFA.  

Em relação às atividades realizadas ao longo da implantação do 

programa, nossos entrevistados informaram que houve diversas atividades 

(debates e apresentação de vídeos nas escolas da comunidade; passeios com 

os jovens do programa para diversos locais; e ciclos formativos na comunidade e 

na Universidade) importantes na ressignificação dos sentidos de viver a vida em 

uma comunidade periférica, proporcionando aos jovens outros olhares possíveis 

sobre seu próprio pertencimento ao Coque.  
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Dentre essas atividades, destacaram uma ação muito singular que eles 

denominaram de Cine-Coque. O Cine-Coque, na verdade, foi uma adaptação do 

projeto Cineclube Sem Tela desenvolvido nas favelas do Rio de Janeiro pelo 

próprio Observatório de Favelas. Na concepção de nossos entrevistados o Cine-

Coque gerou muitos desdobramentos para o PRVV. Pois, os marcos conceituais 

passaram a assumir um caráter mais concreto, digamos, mais existencial. Não 

se tratava apenas de debater, entre os jovens do programa, os significados 

daquela trama conceitual. Através do Cine-Coque as temáticas entravam em um 

novo circuito social e discursivo ao colocar em cena as próprias visões dos 

moradores sobre suas condições concretas de vida; percepções que eram 

continuamente postas em relação, gerando consensos e dissensos, com outras 

vozes e outros olhares oriundos de outras partes desse tecido extremamente 

complexo que é a cidade do Recife.   

Um outro ponto diz respeito aos marcos conceituais do PRVV. Com o 

propósito de montar uma rede de proteção para os jovens envolvidos com as 

redes ilícitas, o Observatório selecionou duas organizações sociais no Recife (o 

NEIMFA) e no Rio de Janeiro (o Instituto Vida Real), como locais para a 

replicação da metodologia, inicialmente, testada no Programa Rotas de Fuga. 

Entretanto, segundo a maioria de nossos entrevistados, essa proposta de 

replicação metodológica parece não ter sido bem sucedida no Recife.  Para eles, 

os marcos do PRVV deveriam ter sido pensados juntamente com as 

organizações parceiras, a partir da linguagem própria de cada contexto.  

A proposta de subsidiar uma política de redução da violência letal juvenil 

foi outro ponto bastante tensionado. Esta proposta gerou opiniões bastante 

divergentes entre as duas organizações. Se, por um lado, o Observatório tinha a 

finalidade clara de transformar a experiência do PRVV em uma política pública. 

Por outro lado, o NEIMFA defendia que uma experiência não pode ser 

transformada em uma política pública porque enquanto experiência não tem 

condições de atingir o grau de universalização que se exige de uma política 

pública.  

A mesma situação se repetiu com outro marco conceitual do PRVV em 

Recife: as questões relativas à Juventude e Protagonismo. A proposta inicial do 

Observatório para este marco era a de investir na criação e no fortalecimento de 

dispositivos que incluíssem os jovens no planejamento e execução das 
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atividades. Contudo, nossos entrevistados afirmaram que a tensão já instalada 

em torno da ideia de replicação de uma dada experiência, somada ao perfil dos 

jovens completamente diferente do proposto pelo programa no Rio de Janeiro, 

dificultou o trabalho mais sistemático em torno desses temas, impossibilitando 

que fossem de fato operacionalizados.  

No entanto, nossos dados coletados revelaram que o principal ponto frágil 

do PRVV, foi na operacionalização das questões de natureza metodológica. Do 

ponto de vista metodológico, previa-se o desenvolvimento de várias atividades: a 

criação de uma pesquisa para obter dados (qualitativos e quantitativos) sobre o 

perfil e as práticas dos adolescentes e jovens da comunidade; ações para 

sensibilizar, mobilizar e articular os diversos setores da sociedade civil; ações de 

prevenção; e, por fim, a criação de alternativas nos mais diferentes campos. 

Segundo nossos entrevistados, a maioria dessas atividades não foi 

desenvolvida no Recife. A não realização da Pesquisa, impossibilitou um 

levantamento mais aprofundado sobre o lugar em que o programa iria ser 

implantado. A falta deste diagnóstico contextualizado fez com que outras 

questões fossem inviabilizadas. As atividades propostas de Sensibilização, 

segundo os entrevistados, não ocorreram como previsto, pois os jovens 

inseridos no programa não estavam envolvidos com as redes ilícitas. Também 

não teve nenhum trabalho específico sobre o tema da Prevenção.  A questão da 

Criação de alternativas também foi afetada porque não se tinha o mesmo 

público idealizado pelo programa. Desse modo, não havia como implantar o 

aspecto mais importante da metodologia replicada: a criação de alternativas de 

enfrentamento ao problema selecionado pelo programa.  

Nossas análises evidenciaram que, a partir do tensionamento gerado em 

torno da questão de replicação da experiência, acabou-se subvertendo a lógica 

inicial do programa tal como ela foi pensada no Rio de Janeiro. A experiência no 

Recife seguiu outro caminho.  

Quando pensado em termos de impactos na vida dos jovens, o PRVV 

parece não ter obtido, na ótica dos gestores e formadores locais, resultados 

satisfatórios. Dentre os fatores para essa situação está a ausência de uma 

pesquisa a priori na comunidade para delimitar quem seriam os jovens que iriam 

participar desta experiência; o programa já ter vindo com uma metodologia 

determinada, sistematizada, sem levar em conta as singularidades do local no 
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qual seria implementado; o tratamento conceitual e metodológico da questão dos 

vínculos sociais. Apesar desta não ter sido uma questão posta pelo PRVV, era 

muito importante para as propostas formativas do NEIMFA, e isso gerou também 

problemas na condução das atividades. Atrelada à questão do vínculo, está o 

tempo destinado para a execução das atividades formativas do programa, uma 

vez que para se criar um vínculo formativo é necessário um tempo e uma 

disponibilidade dos sujeitos envolvidos que extrapolam a temporalidade linear 

dos cronogramas de execução comumente elaborados pelos planejadores; por 

fim está a ausência de feedback, visto que não houve nenhum estudo posterior 

sobre quantos jovens de fato voltaram para participar de outras atividades no 

NEIMFA. 

Não obstante, nossos gestores e formadores ressaltaram que houve certo 

impacto na medida em que durante o desenvolvimento do programa se iniciou 

um processo de ressignificação da própria experiência. Um exemplo deste 

impacto foi o MABI. Desse modo, apesar das tensões geradas em torno da ideia 

de replicação, quando se buscou ressignificar as ações do programa se 

conseguiu produzir algum impacto formativo sobre os sujeitos e, 

consequentemente, sobre a comunidade.  

Ao nos indagarmos acerca do papel mediador das organizações sociais 

na formulação de políticas públicas, em geral, e nas políticas direcionadas aos 

jovens, em particular, os dados levantados nos permitiram construir algumas 

inferências analíticas importantes. Primeiro, parece ser necessário chamar a 

atenção para os próprios tensionamentos gerados na implementação do PRVV. 

Em grande medida, a resposta dada pelos gestores e formadores quando 

questionados sobre as razões dessas tensões, foi o jeito próprio do NEIMFA. No 

entanto, a nosso ver essa resposta explica, parcialmente, os problemas 

levantados, pois, acreditamos que os dados coletados indicam outras variáveis 

em jogo. Uma delas diz respeito a forma como os marcos conceituais e 

metodológicos foram sendo construídos no âmbito de uma ação que se 

pretendia uma rede de colaboração. E que, nesse aspecto, não se constituiu já 

que estes marcos vieram delimitados e sistematizados a partir das referências 

dos gestores do Observatório no Rio de Janeiro.  

Outra questão que observamos, refere-se à lógica de ação do PRVV. 

Trata-se de um programa que, apesar de ser movido por uma organização social 
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em parceria com outras organizações sociais, com a finalidade de subsidiar a 

formulação de políticas públicas, carrega uma marca singular. O programa surge 

já dentro de uma parceria com os órgãos governamentais que, ao tomarem 

conhecimento dos resultados obtidos com o programa Rotas de Fugas, 

vislumbraram a possibilidade de estender essas ações para todo o território 

nacional na forma de uma política governamental. Assim, nos parece que o 

propósito de formular políticas públicas, a partir das organizações sociais, já 

estava condicionado por uma demanda do próprio Estado, carregando para os 

marcos conceituais e metodológicos do PRVV, as referências e as lógicas de 

atuação próprias dos aparelhos governamentais, o que contribuiu para alimentar 

as tensões analisadas. 

Queremos ressaltar também aqui, a questão da temporalidade dos 

programas formativos elaborados. Geralmente, no âmbito dos aparelhos 

governamentais, se pensa a temporalidade como tempo cronológico (três 

meses, um ano, um ano e meio), a partir do qual são delimitados os resultados 

(de curto, médio e longo prazo). Por outro lado, no âmbito das organizações 

sociais, a temporalidade não se restringe ao tempo no sentido físico, 

objetivamente mensurável, mas diz respeito a um tempo qualitativo, existencial 

que articula questões como a maturidade dos sujeitos e o impacto na 

apropriação dos conteúdos mobilizados. 

Outro fator percebido nessa relação que se pretende mediadora entre os 

contextos locais e a esfera mais ampla de atuação do Estado, é a dimensão do 

vínculo. Dimensão propriamente social e que, embora simbolizada na relação 

entre os formadores e os próprios jovens afetados pela experiência, diz respeito 

ao próprio modo de pensar a esfera propriamente social de nossa 

existencialidade. Nossos dados indicam que essa constitui uma dimensão vital 

das experiências formativas mobilizadas pelas organizações entrelaçadas pelas 

redes cotidianas dos sujeitos, e que não teria, em princípio, como ser formatada 

univocamentre pelas diretrizes normativas da política.  

Assim, cremos serem estas questões essenciais e que deveriam ser 

levadas em conta pelos formuladores de políticas públicas. Fazer com que os 

programas e os projetos governamentais se sensibilizem para a dimensão do 

tempo e do vínculo pode ser uma condição sine qua non para o alcance político 

e pedagógico dessas iniciativas.  
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Por fim, acreditamos ser importante fazer pesquisas que possam 

investigar quais os impactos que os jovens que participaram do PRVV, 

perceberam na sua vida durante o desenvolvimento do programa. Outra questão 

refere-se à necessidade de aprofundar como as diretrizes deste programa vão 

ser materializadas de fato do ponto de vista governamental. Como ressaltamos 

ao final de nossas análises, alguns indícios sobre a materialização destas 

questões podem ser observadas no Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes 2011 – 2020. Esse plano foi formulado pelo Conanda e 

colocado para consulta pública em outubro de 2010. Daí a necessidade de um 

estudo mais aprofundado para verificar o que realmente foi incorporado desta 

experiência na proposta elaborada pelo Conanda.  
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ANEXO I 
 
 

ROTEIRO PARA AS ENTREVISTAS 
 
 
 

 Entrevistas com os Gestores do Programa Redes de Valorização da 
Vida (PRVV) em Recife. 

 
 

• Identificação do sujeito entrevistado: 
 

1. Como conheceu o Observatório de Favelas? 

2. Como surgiu a idéia de implantar o RVV em Recife e no Coque? 

3. O que fez você se interessar em fazer parte da equipe gestora deste 

Programa? 

4. Houve algum processo de formação para participar da gestão do RVV? 

Como? 

5. Quais foram os critérios de seleção da organização social responsável 

pela implantação do RVV em Recife? 

6. Você já conhecia a instituição escolhida pelo Observatório de Favelas? 

Qual era a relação? 

 

• Compreensão dos Marcos Conceituais: 

          Partindo dos Marcos Conceituais do RVV: 

 

7. Qual a sua compreensão de Favela, Cidade e Território? 

8. Como a questão das Políticas Públicas foi tematizada em Recife? 

9. Como se deu o trabalho em rede em Recife? 

10. Como se deu a relação Juventude e Protagonismo? 

 

• Compreensão dos Marcos Metodológicos: 

 

O RVV propôs como Marcos Metodológicos a criação de pesquisa, 

sensibilização de diversas instâncias da sociedade civil, prevenção de situações 
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que inserem crianças, adolescentes e jovens no tráfico de drogas e a criação de 

alternativas que possibilitem a saída desses sujeitos deste contexto.  

 

11. Em sua opinião essas propostas foram contempladas no programa em 

Recife? Como? 

 

• Impactos na vida dos sujeitos: 

 

12. As propostas do programa contemplavam a realidade social dos 

participantes?  

 

13. Que impactos gerados pelo programa podem ser observados na vida dos 

participantes? 
 

14. Na sua compreensão, as questões de presentificação e particularização 

da existência foram trabalhadas no programa? Como?  
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 Entrevistas com os Formadores do Programa Redes de Valorização 
da Vida (PRVV) em Recife. 

 
 

• Identificação do sujeito entrevistado: 
 

01. Como conheceu o Observatório de Favelas? 

02. Como surgiu a idéia de implantar o RVV em Recife e no Coque? 

03. O que fez você se interessar em fazer parte da equipe formadora deste 

Programa? 

04. Houve algum processo de formação para participar como oficineira do 

RVV? Como? 

05. Quais foram os critérios de seleção da organização social responsável 

pela implantação do RVV em Recife? 

06. Você já conhecia a instituição escolhida pelo Observatório de Favelas? 

Qual era a relação? 

 

• Compreensão dos Marcos Conceituais: 

          Partindo dos Marcos Conceituais do RVV: 

 

07. Qual a sua compreensão de Favela, Cidade e Território? 

08. Como a questão das Políticas Públicas foi tematizada em Recife? 

09. Como se deu o trabalho em rede em Recife? 

10. Como se deu a relação Juventude e Protagonismo? 

 

• Compreensão dos Marcos Metodológicos: 

 

O RVV propôs como Marcos Metodológicos a criação de pesquisa, 

sensibilização de diversas instâncias da sociedade civil, prevenção de situações 

que inserem crianças, adolescentes e jovens no tráfico de drogas e a criação de 

alternativas que possibilitem a saída desses sujeitos deste contexto.  

 

11. Em sua opinião essas propostas foram contempladas no programa em 

Recife? Como? 
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• Impactos na vida dos sujeitos: 

 

12. As propostas do programa contemplavam a realidade social dos 

participantes?  

 

13. Que impactos gerados pelo programa podem ser observados na vida dos 

participantes? 
 

14. Na sua compreensão, as questões de presentificação e particularização 

da existência foram trabalhadas no programa? Como?  
 
 

 
 
 
 
 


