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Objetivos
Fortalecer as ações de constituição de um programa integrado de extensão, no âmbito
da política extensionista UFPE & Movimentos Sociais, a partir da articulação sinérgica
das ações do projeto Coque Vive com as ações do Núcleo de Educação e Espiritualidade
(PPGE/UFPE) para promover, discutir e divulgar a problemática da cidade com a
periferia e da periferia com a cidade, tendo como território existencial, a relação de
extensão entre a comunidade do Coque e a UFPE e como eixo de intervenção o tripé
Educação, processos interativos e Saúde.
Objetivos Específicos. • Consolidar o
processo de formação dos estudantes de graduação e pós-graduação nas práticas de
auto-formação e aprendizagem coletiva dentro dos espaços educativos da sociedade
civil, envolvendo professores de três áreas do conhecimento (educação, sociologia e
psicologia), um programa de pós-graduação (educação), o Centro Acadêmico do Agreste
(CAA), o Departamento de Ciências Humanas e Sociais do Institut Universitaire de
Formation des Maîtres de Lyon e o Laboratoire Santé Individu Société – Université
Lumière Lyon 2. • Promover estudos e debates sistemáticos sobre ações educativas em
rede a partir dos eixos temáticos privilegiados, realizando a produção diversa de
dispositivos formativos (oficinas, grupos, encontros, treinamentos, etc), realizando sua
hibridização a partir da articulação dos agentes da Rede Coque Vive (UFPE, MABI,
NEIMFA). • Disponibilizar os conhecimentos e produtos construídos a partir das
experiências vividas, bem como realizar intercâmbios científicos a partir da publicação
de trabalhos e/ou participação/realização de eventos.
Resumo
O presente projeto está vinculado as atividades do Programa de Extensão Observatório
das Periferias e ao Núcleo de Pesquisa Educação e Espiritualidade do Programa de PósGraduação em Educação (PPGE/UFPE) que atua na comunidade do Coque, localizada no
centro do Recife, na perspectiva de problematizar o estigma que a cerceia como um
espaço violento na cidade e criar espaços formativos integrais. Articula três professores
de três departamentos com a meta de integrar conhecimentos e ações dos agentes
sociais, qualificar estudantes e professores e incentivar o protagonismo dos moradores

das periferias. Partindo dos estudos da psicologia sobre os processos interativos intra e
interpessoais e grupais, objetiva colaborar para constituição, implementação e
funcionamento de dispositivos grupais que promovam e divulguem a ação dialógica em
formação humana como um meio de se discutir a problemática da cidade com a favela e
da favela com a cidade, capazes de provocar deslocamentos subjetivos que visam
instaurar a “arte de viver bem”. Neste sentido, busca apoiar, através do trabalho
grupal, um conjunto de ações que visam a formação humana dos moradores das
periferias envolvidos nas intervenções do Observatório das Periferias.

