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RESUMO DO TRABALHO 

O Coque é uma comunidade localizada na Ilha de Joana Bezerra, próximo a áreas ricas, 

como o bairro de Boa Viagem e o pólo médico da Ilha do Leite. No imaginário 

recifense o nome “Coque”, porém, remete a um lugar “perigoso”, de “gente violenta”. 

Apesar de essa imagem ter um início verificado já no século XVIII, a má fama imputada 

ao lugar e seus habitantes, especialmente na segunda metade do século XX, está 

relacionada à representação da comunidade nos meios de comunicação, que contribuem 

para a construção da realidade. Considerando a construção discursiva das mídias locais, 

esta pesquisa investigou notícias relacionadas ao Coque publicadas no jornal Folha de 

Pernambuco, periódico de caráter sensacionalista, entre os anos de 1999 e 2007. O 

material analisado na pesquisa é composto por 455 matérias, a maior parte delas 

veiculadas entre os dias 1º e 15 de cada mês, todas coletadas no Arquivo Público de 

Pernambuco.  

Nos textos, observamos representações recorrentes sobre o Coque: 1) lugar de lutas 

políticas (protestos, manifestações); 2) espaço físico sem corpo e sem voz (alvo de 

ações do governo); 3) local carente, de pessoas necessitadas (merecedor de piedade e de 

salvação); área violenta (onde acontecem crimes em geral). Apesar da aparente 

representação multifacetada, há uma predominância quantitativa da representação do 

Coque como um local violento.  

Em todos os anos, a maior parte das matérias sobre o Coque está no caderno “Polícia”. 

Mesmo na segunda editoria mais comum, Grande Recife, composta por textos 

relacionados à vida na cidade, o Coque se torna notícia, em grande parte, com assuntos 

relacionados à violência. Mesmo com a diminuição progressiva no número de matérias 

policiais relacionadas ao Coque, não ocorreu um aumento quantitativo de textos em 

outras editorias. Podemos concluir, então, que a principal forma de visiblidade / 

representação do Coque, no jornal Folha de Pernambuco, no período analisado, reforça 

o estigma da violência. 

 

Palavras-chave: Coque, representações sociais, Folha de Pernambuco, violência, 

sensacionalismo 
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1 I�TRODUÇÃO 
 
1.1 Realidades em construção 

 O Coque é uma comunidade localizada na Ilha de Joana Bezerra, no Recife, próximo a 

áreas de grande desenvolvimento econômico, como o bairro de Boa Viagem e o pólo 

médico da Ilha do Leite. No imaginário recifense o nome “Coque” remete a um lugar 

para se temer, e, sobretudo, morada de gente violenta. De acordo com Freitas (2005), 

desde o início do século XVIII essa “fama” já era imputada aos moradores do lugar – na 

época, se estabeleceram no Coque jagunços que vigiavam o transporte da cana-de-

açúcar para o Porto do Recife.  

No século XX, nas décadas de 70 e 80,  o Coque continuou sendo “mal visto” tanto 

devido à ação de movimentos populares resistentes à ditadura militar como pela ação de 

criminosos  –  o mais famosos deles, o jovem conhecido como “Galeguinho do Coque”.  

No final do anos 80, intensificou-se no bairro a atividade de grupos ligados ao 

narcotráfico.  

Não podemos, porém, relacionar puramente esse histórico à imagem negativa que o 

Coque possui atualmente, já que, no Recife e em sociedade urbanas em geral, a maioria 

dos cidadãos não possui acesso direto a grande parte dos acontecimentos. Os relatos 

desses fatos são propagados através dos meios de comunicação, que atuam como 

mediadores entre o ser humano e o seu amplo mundo (MEDITSCH, 1992).   

Os meios de comunicação e o jornalismo atuam como construtores sociais da realidade 

na medida em que recortam a experiência vivida, pautam a sociedade e hierarquizam os 

acontecimentos. As notícias indicam o que é atual e relevante, agendam debates que 

podem proporcionar pontos de vista e intervenções sobre o mundo; participam da 

realidade social em que se inserem, constituindo referentes coletivos, modificando e 

construindo tal realidade (SOUSA, 2002). 

Ao contruir socialmente a realidade, o jornalismo contribui igualmente para a 

construção das chamadas “representações sociais”, símbolos construídos e 

compartilhados por uma sociedade. Sá (1996), referindo-se ao conceito usado por 

Denise Jadelet, afirma que 



... uma representação social é uma forma de saber prático que liga um sujeito a um 
objeto. Com relação ao objeto, que pode ser de natureza social, material ou ideal, a 
representação se encontra em uma relação de simbolização (está no seu lugar) e de 
interpretação (confere-lhe significados).  (p. 32-33) 

As representações sociais estão presentes - e, por vezes, institucionalizadas - nas 

estruturas e comportamentos. As leis e convenções sociais, porém, não são o local 

privilegiados das representações, e sim a linguagem (MINAYO, 1995). Consideramos, 

pois, a análise dos textos jornalísticos  um instrumento para se perceber e construir as 

representações sociais. Essas representações não são espelho da realidade, mas influem 

na forma como esta se constitui1.  

Partindo de tais pressupostos, um dos principais desafios do projeto de extensão Coque 

Vive, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), é intervir nesse espaço de 

interação midiática para construir representações alternativas sobre o bairro do Coque e 

seus moradores, dentro e fora da comunidade, representações que fujam e superem o 

estigma da violência. O presente projeto de pesquisa, ao inventariar e analisar tais 

representações, subsidia teoricamente essas ações ao mesmo tempo que se constitui, por  

si só, em uma intervenção, na medida em que seus resultados contribuirão para as 

atividades de extensão.  

Uma forma de unir pesquisa e extensão é a participação nas etapas da pesquisa, da qual 

sou bolsista, de integrantes do Coque Vive – entre eles, dois jovens moradores do 

Coque que já fizeram parte do curso de extensão promovido pelo projeto (como consta 

no item 2.2, que descreve a metodologia dessa investigação).  

Outro exemplo de possibilidade prática de articulação pesquisa-extensão é a cartilha 

“Educação para as mídias”, publicada pelo Coque Vive em 2009. Ela é composta de 

notícias publicadas no Diário de Pernambuco dos anos de 1970 aos 2000 e é usada nas 

atividades de extensão. Os textos presentes na cartilha foram coletados durante a 

pesquisa “Coque Vive: investigação sobre o repertório sociohistórico de uma 

comunidade da periferia do Recife (PE, Brasil)”, realizada em 2007/2008 no âmbito da 

Coletivo Latinoamericano de Jovens da Faculdade Latino Americana de Ciências 

                                                 
1Sobre a "realidade", tomaremos como pressuposto o teorema de W.J. Thomas (apud MINAYO, 1995), 
segundo o qual se alguém define situações como reais, elas são reais em suas conseqüências. 



Sociais (FLACSO). Produto semelhante poderá ser publicado como resultado do 

inventário a que me propus na presente pesquisa. 

1.2 Extensão e pesquisa 

O projeto Coque Vive, desde 2006 - juntamente com o Núcleo Educacional Irmãos de 

Francisco de Assis - NEIMFA (ONG que atua há mais de 20 anos no bairro) e 

Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis – MABi (coletivo que aglutina 

integrantes de movimentos culturais e das bandas de rock do bairro), desenvolve ações 

diversas na área de comunicação, através, principalmente, de cursos de formação de 

jovens da comunidade.   

As ações de formação têm dado ênfase particular à discussão sobre o próprio sentido de 

ser morador do Coque, problematizando as representações correntes sobre o bairro nos 

meios de comunicação e a própria prática social de seus moradores. O Coque Vive, 

como um todo, incentiva a discussão sobre como os jovens do Coque podem assumir 

um papel mais ativo na construção de seu próprio discurso e representação, adotando 

uma atitude mais reflexiva e explorando meios de comunicação como rádio, vídeo, 

internet, painéis, texto e fanzine, fotografia e grafitagem.  

Como parte desse processo de intervenção no campo da comunicação, nos propusemos 

a entender como foram construídas, historicamente, as representações do Coque. 

Convencidos de que as mídias têm um papel fundamental na construção desse 

imaginário que pesa sobre o bairro, parece-nos fundamental, no atual estágio das 

intervenções, levantar e analisar os conteúdos postos em circulação sobre o Coque pelos 

jornais diários locais.  Pretendemos, com isso, entender melhor como, e em que medida, 

os discursos midiáticos participaram da construção dessas representações sociais, de 

modo que tal compreensão possa não apenas subsidiar a prática extensionista, mas 

também contribuir para as discussões mais gerais sobre o tratamento da violência e da 

pobreza nas mídias. 



2 I�VESTIGAÇÃO 

2.1 Objetivos 

Considerando a construção discursiva das mídias locais, esta pesquisa se propôs a 

investigar as notícias relacionadas ao Coque publicadas na Folha de Pernambuco. O 

objetivo dessa investigação foi delimitar de que forma a Folha de Pernambuco constrói, 

entre os anos de 1999 e 2007, o discurso sobre o Coque. Para tanto, fizemos uma 

Análise Categorial do Conteúdo, classificando as formas predominantes de 

representação do Coque e os espaços destinados ao bairro na Folha de Pernambuco.  

Em uma segunda etapa, que será concretizada como meu trabalho de conclusão de 

curso, serão contrapostas as representações majoritárias às reportagens menos comuns, 

que destoem da linha editorial sensacionalista, a partir do aporte teórico da Análise de 

Discurso Crítica (ADC), “base científica para investigações da vida social que almejam 

contribuir para a superação das relações de dominação” (RESENDE & RAMALHO, 

2006, p.24). Partindo dos pressupostos da ADC, entendemos o discurso como prática 

social historicamente situada que pode contribuir tanto para a continuidade como para a 

transformação de formas hegemônicas de ação. 

2.2 Corpus e metodologia 

O corpus inicial delimitado para o projeto era composto por todas as edições da Folha 

de Pernambuco entre os anos de 1998 (ano de estreia do jornal) até 2007 (último ano de 

uma pesquisa articulada a esta que teve como objeto o Diário de Pernambuco)2. Porém, 

no Arquivo Público do Estado de Pernambuco, onde fizemos a coleta do material para a 

pesquisa, não estão guardadas as edições da Folha de Pernambuco referentes a 1998 e, 

portanto, não há no material por nós coletado matérias publicadas no referido ano.  

Recolhemos, ao todo, 455 textos, todos publicados de 1999 a 2007 e a maior parte (394, 

ao todo), entre os dias 1º  e 15 de cada mês. As matérias veiculadas na Folha de 

Pernambuco que se referiam ao Coque ou à Ilha Joana Bezerra (ambos os termos são 

                                                 
2  Refiro-me à pesquisa de inciação científica intitulada “Discursos midiáticos sobre o bairro do Coque: 
análise do caso do Diario de Pernambuco (1970-2007)”, realizada por Rafael Filipe de Souza, que se 
propôs a dar continuação à investigação realizada, em 2007/2008, como projeto do Coletivo 
Latinoamericano de Jovens da Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO) 



usados para identificar o bairro) foram listadas e fotografadas para documentação e 

análise posterior. Nesta etapa, estiveram presentes, além da bolsista dessa pesquisa, o 

bolsista da pesquisa sobre o Diário de Pernambuco, Rafael Filipe Souza da Silva, o 

mestrando em comunicação pela UFPE João Vale Neto, a bolsista BIA Monick Carla de 

França e Silva e o pesquisador voluntário Gutemberg Vieira de Lima. Todos os 

envolvidos são participantes do projeto de extensão Coque Vive, sendo os dois últimos 

moradores do Coque e egressos dos curso de formação crítica, com foco na educação 

para as mídias, oferecido como parte das atividades extensionista da UFPE. 

O recorte temporal de 15 dias foi escolhido para que pudessemos comparar, 

posteriormente, com os resultados da pesquisa, de mesma natureza, sobre o Diário de 

Pernambuco,  que usou para a coleta do corpus este intervalo de tempo quinzenal. 

Durante a clipagem, identificamos, em caráter inicial, textos considerados de destaque 

para a análise. Algumas dessas matérias foram encontradas acidentalmente ou a partir 

de conhecimentos prévios sobre eventos que marcaram a história do Coque e 

extrapolam as datas pré-determinadas para o recorte do corpus. Por serem 

representativas, porém, foram incluídas no material da pesquisa3.  

Após recolhidos, os textos foram classificados quanto ao assunto que abordam e quanto 

ao espaço/editoria que ocupam no universo do jornal. Mas antes de apresentarmos os 

resultados, faremos uma breve caracterização de nosso objeto de pesquisa, a Folha de 

Pernambuco.  

2.3 �osso objeto: a Folha de Pernambuco 

A Folha de Pernambuco é um jornal relativamente novo. Publicado a partir de 1998, 

surgiu com uma linha editorial de caráter sensacionalista, nos moldes da definição de 

Angrimani (1994). 

Sensacionalismo é tornar sensacional um fato jornalístico que, em outras circunstâncias 
editoriais, não mereceia esse tratamento. Como o adjetivo indica, trata-se de 
sensacionalizar aquilo que não é necessariariamente sensacional, utilizando-se para isso 
de um tom escandaloso, espalhafatoso. (p. 16) 

                                                 
3Os textos coletados que não foram publicados nos primeiros 15 dias do mês servirão como base para a 
análise qualitativa do material. Na parte quantitativa, porém, elas não foram levadas em consideração para 
não haver distorções nos resultados. 



É na exploração das perversões, fantasias, na descarga de recalques e instintos sádicos 
que o sensacionalismo se instala e mexe com as pessoas. (p. 17) 

Sua tiragem diária, que inicialmente era de apenas 7 mil exemplares, em menos de um 

ano já havia subido para 41 mil. Entre as principais causas dessa arrancada estariam o 

preço baixo (um exemplar da Folha custava metade do cobrado pelos outros jornais 

locais) e sua linha editorial dita “popular” ou mesmo “democrática”, nas palavras de 

Paulo Pugliesi, atual editor executivo do jornal: 

Hoje, a classe popular lê jornal. A Folha de Pernambuco permite a democratização    da 
informação, trazendo a todas as esferas sociais notícias de qualidade4. 

A forma como esse recorte se reflete na sua linha editorial, por outro lado, parece 

indicar uma caracterização de “popular” como um público que se coaduna com imagens 

trágicas, assassinatos, homicidas, entre outras formas de visibilidade da violência. 

Segundo Santana et all (2007), no Caderno Policial da Folha de Pernambuco, 

Associado a crimes bárbaros e a exploração da pobreza como um todo aparece o    tema 
da morte e da banalização da violência combinada à condição social das classes mais 
pobres. A incidência do tema da morte em longo prazo acaba por causar nos leitores 
diversas reações e percepções, como o conformismo, imagens distorcidas de sua 
comunidade e do próprio conceito de violência no seu habitat. (p. 03) 

O caderno "Polícia", nos primeiros anos de publicação da Folha de Pernambuco, era seu 

carro-chefe. De 1998 a 2001, as notíciais policiais ocupavam áreas consideradas 

“nobres” num impresso: o primeiro caderno (que, na configuração clássica dos jornais, é 

ocupado com noticias sobre política) e as manchetes da capa. Nas notícias 

policialescas,  o tratamento sensacionalista mistura superexposição da violência (como 

fotos de cadáveres) e criminalização da pobreza. Bairros da periferia do Recife, entre 

eles o Coque, são os principais cenários e assuntos de tais notícias. 

A partir de julho de 2001, houve uma mudança no perfil editorial da Folha de 

Pernambuco, que deslocou as notícias policias mais sensacionalistas para a um caderno 

a parte, reduzido, em formato de revista. E, a partir de 2006, o caderno Grande Recife, 

com textos relacionados ao cotidiano da cidade, deixou de ser o primeiro do jornal, 

                                                 
4Comentário de Paulo Pugliesi ao site-blog de Magno Martins, disponível em 
<http://www.blogdomagno.com.br/templates/blogdomagno/index.php?cod_pagina=29801>, acesso em 
22 abr 2008.  

 



sendo substituído pelo de política, como no modelo clássico dos jornais impressos. 

Essas modificações, porém, não mudaram decisivamente a forma como o Coque é 

representado, como explicaremos a seguir. 



3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As matérias encontradas e catalogadas foram classificadas, neste trabalho, de duas 

formas: por representações comuns (categorias formuladas durante a pesquisa) e por 

editoriais (as categorias em que estão divididos os textos no próprio jornal). 

3.1 Representações 

Nos textos jornalísticos coletados, pudemos observar representações recorrentes e 

interrelacionadas sobre o Coque, a saber:   

3.1.1  Espaço físico sem corpo e sem voz 

No texto, não há referência aos moradores do Coque e o espaço é representado como 

alvo de intervenções urbanas, como no exemplo abaixo:  

É com uma alegria que vemos o empenho do prefeito João Paulo em acabar, de uma vez 
por todas, com as palafitas do Recife. (...) Espero que o prefeito acabe também com as 
palafitas localizadas no Coque, por trás do hospital esperança [sic]. Amém, 
companheiros. (coluna Folha da Cidade, 02 de janeiro de 2004; grifo nosso) 

Também estão nessa categoria matérias sobre fatos que ocorreram “no bairro”, mas que 

não são “do bairro” ou “para o bairro”. Essas matérias se referem, em grande parte, à 

estação de metrô (integrado a um terminal  rodoviario), ao Fórum Rodolfo Aureliano 

(Fórum do Recife) e à Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD)5, 

como podemos ver nos exemplos a seguir: 

Quinze ônibus serão utilizados para transportar cerca de 32 mil pessoas por dia, de 19 de 
outubro a 13 [sic] novembro, período em que a Estação de Metrô do Recife ficará sem 
funcionar. O motivo da interdição são as obras várias, que serão realizadas em 1,28 
quilômetro do trecho que liga a Estação do Recife à Estação Joana Bezerra. (caderno 
Grande Recife, 07 de outubro de 2007; grifo nosso) 

O Juiz da 3ª Vara Criminal do Recife (...) decretou a prisão preventiva do advogado (...). 
O fato ocorreu hoje de madrugada, no Fórum do Recife, na Joana Bezerra. (caderno 
Polícia, 01 de abril de 2001; grifo nosso) 

O Centro Clóvis Scripilitti [da AACD] será a primeira clínica no Nordeste a oferecer 
tratamento de reabilitação para crianças carentes portadoras de deficiência física. Está 
sendo construída no complexo Joana Bezerra (...). (caderno Programa, 03 de dezembro 
de 2003; grifo nosso) 

                                                 
5
Nem todas as matérias sobre esses espaços se enquadram nesta categoria, como fica evidente nos 
exemplos das categorias seguintes.  



 

Nas matérias sobre acontecimentos no Fórum, Metrô e AACD, o espaço do bairro é 

nomeado como “Joana Bezerra”, nunca como “Coque”, apesar de, na maior parte dos 

textos do corpus, os dois termos serem usados como sinônimos. Como “Coque”, porém, 

remete ao nome popular e não oficial da favela, podemos identificar, nessa escolha, uma 

representação que distancia esses locais do espaço da favela e seus moradores. 

 

3.1.2 Lugar de lutas políticas 

Nessas matérias, o Coque surge como espaço em que acontecem protestos e 

manifestações promovidos pelos próprios moradores do bairro. Esses moradores são 

representados de forma aparentemente controversa: por um lado, como pessoas de ação, 

que reivindicam seus direitos, e, por outro, indivíduos vitimizados, que reagem com 

revolta ao acúmulo de agressões sofridas, sejam elas físicas, morais ou econômicas. 

Podemos evidenciar isso nos trechos a seguir, presentes em reportagem publicada no 

caderno Grande Recife em 05 de setembro de 20006.  

Moradores não agüentam mais tantos atropelamentos [Título] 

Eles protestaram, ontem, depois de mais um acidente [Sub-título] 

Cansados de ver tantos atropelamentos, moradores da comunidade do Pantanal, localizada 
embaixo do viaduto Joana Bezerra, realizaram, ontem, por volta das 11h, um protesto 
para chamar a atenção das autoridades. “Queremos que façam alguma coisa. Não agüento 
mais ver os carros passando por aqui em alta velocidade”, disse revoltado o presidente da 
associação dos moradores do Coque, Gilvan Oliveira. [grifo nosso] 

Outro ponto observado é que há uma diferença de tratamento de acordo com a forma da 

ação realizada pelos moradores. Quando o texto se refere a uma manifestação realizada 

em local considerado pertecente à comunidade, não necessariamente ligado à dinâmica 

da cidade como um todo, a descrição da manifestação é feita dando destaque à agressão 

que a motivou e às reivindicações dos moradores/vítimas, como no exemplo anterior7. 

                                                 
6
Alguns textos usados como exemplos estão disponíveis fac-simile, na íntegra, no Anexo 1 deste 
relatório. 

7Vale ressaltar que, de acordo com o texto publicado no jornal, o protesto que noticiado em 05 de 
setembro de 2000 aconteceu abaixo do viaduto Joana Bezerra, ou seja, bloqueou a passagem de veículos 
que passavam por dentro da comunidade do Coque, e não dos que iam da Zona Sul do Recife à Ilha do 
Leite e vice-versa. 



Já quando o texto relata um ato realizado em áreas que passam pela comunidade, mas 

que são identificadas como um espaço da cidade como um todo, como é o caso do 

viaduto Joana Bezerra, o que é considerado de destaque, ou seja, o que está presente no 

título e/ou no lead da matéria, são os transtornos causados pelo protesto, como podemos 

identificar em dois textos publicados no caderno Grande Recife no dia 03 de janeiro de 

2002. O título da matéria principal é “Protesto em avenida pára o Recife” e o subtítulo, 

“Os viadutos Joana Bezerra e Cabanga foram bloqueados por três hora e meia”. O 

primeiro parágrafo cita o motivo do protesto dos moradores, mas ainda segue a linha de 

enfatizar os problemas no trânsito: 

A Ilha Joana Bezerra parou, ontem, à tarde, devido ao protesto dos moradores da favela 
do Coque, que fecharam as cabeceiras dos viadutos Cabanga e Joana Bezerra, em frente 
ao Fórum do Recife. Por volta das 13h10, as duas vias - mão e contramão - foram 
interditadas com pedras, pneus, troncos de coqueiros, caixas e galhos. O movimento 
causou intenso congestionamento nos principais corredores da cidade, que se prolongou 
até às 17h, quando o complexo foi liberado. Os moradores reclamam de freqüentes 
acidentes e mortes e reivindicam a contrução de uma passarela, a instalação de um sinal 
de trânsito ou de lombadas eletrônicas para facilitar a travessia de pedestres. 

 

O foco nos problemas provocados ao trânsito se desdobra, ainda, numa matéria 

vinculada, com o título “Vias engarrafadas por toda a parte”8. Os moradores, então, 

aparecem não como vítimas que reivindicam, mas como agressores da cidade, como 

podemos ver nos trechos a seguir. 

Os empresário José Farias, 45 anos, perdeu o avião que o levaria a Londres, na Inglaterra, 
onde se encontraria com toda a família para passar férias. A estudante Helena Nogueira, 
20 anos, não chegou a tempo para uma entrevista que lhe renderia o primeiro estágio em 
arquitetura. Milhares de exemplos assim demonstram a aflição dos recifenses que ficaram 
mais de três horas presos no interminável engarrafamento que se alastrou pelas principais 
vias da capital por causa do protesto promovido, ontem à tarde, pelos moradoes da favela 
do Coque, na Ilha de Joana Bezerra”. (grifo nosso) 

“As pessoas que fizeram essa confusão não podem imaginar como eu esperei por essa 
viagem. Estou desesperado, não sei o que faço”, lamentou José Farias. (...) "Nunca vi 
nada igual no Recife. Se os manifestantes queriam chamar a atenção de toda a cidade, 
conseguiram. Conseguiram até que eu perdesse a chance de estagirar na minha profisão", 
reclamou Hlena Nogueira. 

 

3.1.3 Local carente e de pessoas necessitadas 

                                                 
8Nessa matéria, não há subtítulo. 



Os moradores são apresentados como merecedores de piedade e 

salvação/assistencialismo, apresentados como vítimas. As matéria tem um tom paternal 

e também recorrem, em muitos casos, ao endeusamento das ações individuais ou de 

entidades beneficentes que visariam sanar os problemas enfrentados pelos moradores, 

como destacamos nos trechos seguintes, das matérias publicadas no caderno Grande 

Recife com os títulos “População carente tira documentos” e “Brinquedos para crianças 

pobres”, respectivamente. 

O Dia das Crianças transformou, ontem, dezenas de pessoas em heróis anônimos. Com 
um pouco de disposição e boa vontade, elas foram esperadas por crianças carentes que, 
todos os anos, sabem onde precisam ficar para ganharem presentes. (...) "Eu queria ganhar 
uma bicicleta", esperou em vão o garoto (...), 10 anos, da favela do Coque. (10 de maio 
de 1999; grifo nosso) 

Repetindo o que já foi feito no Coque, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, em parceria 
com a Folha de Pernambuco, receber cerca de 700 pessoas em Santo Amaro, onde a 
população do local pôde conseguir, sem custos, documentos (...). Segundo o 
desembargador Og Fernandes, um dos responsáveis pelo projeto, este projeto caiu como 
uma luva para os moradores mais carentes da cidade. (13 de outubro de 1999; grifo nosso) 

Nas matérias com esse viés, é comum que os moradores do Coque apareçam dentro do 

universo recifenses dos “necessitados”, em que são incluídos pessoas em situação de rua 

e habitantes de outros bairro/favelas, como Santo Amaro. Podemos identificar, ainda, 

uma representação dos moradores como vítimas da violência, num híbrido entre esta 

categoria e a 3.4, que citaremos a seguir.   

 

3.1.4 Área violenta 

O Coque é representado como espaço onde ocorrem assaltos, assassinatos e crimes em 

geral. Entre as matérias, há algumas em que os moradores do Coque não são citados. 

Esses textos – geralmente, notas – fazem referência à violência, mas têm caráter de 

denúncia e não apontam, em geral, causas, autores ou soluções. Apontam também casos 

gerais, sem particularizá-los, dando o efeito de que o acontecimento é comum e 

rotineiro, como nos exemplos a seguir: 

A Secretaria de Defesa Social precisa tomar medidas urgentes contra a ação desenfreada 
dos bandidos no Metrô, especialmente, na Estação da Joana Bezerra. Os marginais agem 
a qualquer hora do dia, levando pânico aos usuários no Metrô que, diariamente, são 
assaltados. (coluna Folha da Cidade, 11 de junho de 2002; grifo nosso) 



O caso é tão grave que tem gente que já foi roubado mais de uma vez num dia. Antes, 
apenas idosos e mulheres era as principais vítimas na Estação Joana Bezerra no Metrô. 
Agora os larápios atacam homens, mulheres, crianças e idosos, roubando dinheiro, mala, 
bolsas e todos os tipos de vales. Um verdadeiro terror. (Ibidem) 

As matérias aqui classificadas enfatizam o Coque como um lugar de medo, em clima de 

terror: 

Imaginem estas cenas: pessoas andando com armas de grosso calibre em plena luz do dia, 
rivalidade entre gangues que se matam e matam inocentes para assumir o controle das 
"bocas de fumo", uma lista de pessoas que já começaram a ser mortas. (...) Estou falando 
da realidade de um bairro que se tornou "terra de ninguém", ou melhor, terra dominada 
pelo terror das gangues. Um cenário digno dos filmes de "bangue-bangue". (Coluna Jota 
Ferreira, 04 de maio de 1999) 

Em relação aos atos violentos, nas matérias coletadas foram encontradas três formas de 

representação dos moradores do Coque, as quais citamos abaixo, com exemplos: 

A) vítimas impotentes (num híbrido com a categoria 3.3):  

Quem mora no Coque é obrigado a conviver com gente da pior espécie que, sem o 
menor escrúpulo, mata inocentes apenas para demosntrar poder. Lá, entre os marginais, só 
existe uma "lei": "olho por olho - dente por dente". Com toda essa desgraça, os moradores 
do Coque só têm três alternativar "ver, ouvir e calar", se quiserem continuar vivos. Caso 
contrário, abandonar suas casas, deixar tudo de lado e partir em busca de paz em outros 
bairros. (Ibidem) 

B) autores dos crimes:  

Uma perseguição policial, ocorrida na noite do último domingo, terminou com a prisão de 
um rapaz considerado pela polícia como um dos maiores criminosos da comunidade do 
Coque, localizada na Ilha de Joana Bezerra, bairro de São José. (Polícia, 03 de julho de 
2007; grifo nosso) 

C) cúmplices dos criminosos:  

“População do Coque esconde os bandidos” (Capa do jornal / manchete, 26 de fevereiro 
de 2005; grifo nosso)9 

 

3.2 Por editoria 

                                                 
9A frase está entre aspas porque é creditada ao comandante Artut Ferraz. Infelizmente, a matéria à qual se 
refere a manchete não foi localizada no Arquivo Público. 



Apesar da aparente representação multifacetada, há uma predominância quantitativa da 

representação do Coque como um local violento, e os textos policiais ainda são a 

principal forma de visibilidade da comunidade. 
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Mesmo na segunda editoria mais comum, Grande Recife, composta por textos 

relacionados à vida na cidade, o Coque é predominantemente associado a assuntos 

relacionados à violência. Para citar apenas o ano de 2005, em que contabilizamos a 

maior quantidade de matérias na editoria Grande Recife, dos 34 textos publicados, 

quase metade faz referência à violência, como os títulos das reportagens podem 

exemplificar: 

“Plano quer reduzir violência” (13 de julho de 2005) 
“Evento estimula a paz em bairros violentos” (04 de outubro de 2005) 

“Violência, medo e pesadelo” (09 de novembro de 2005) 

Nos últimos anos, observamos, no entanto, uma tendência de redução no número de 

matérias policiais relacionadas ao Coque – o que pode ter ocorrido, por exemplo, pelo 

próprio fato de terem acontecido menos crimes na região, o que torna o lugar menos 

vezes “cenário” e assunto das páginas policiais, ou mesmo por causa nas mudanças 

editoriais pelas quais a Folha de Pernambuco passou, em 2001 e 2006. Mais interessante 

de notar, porém, é que à redução de matérias policiais, não há um proporcional aumento 

quantitativo de textos em outras editorias – o número permanece relativamente estável. 



Podemos concluir, então, que a principal forma de visiblidade / representação do Coque 

se baseia no estigma da violência.  
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5 DIFICULDADES E�CO�TRADAS 

Algumas edições da Folha de Pernambuco que entrariam para o corpus não foram 

encontradas. Às vezes, o jornal estava incompleto, sem apresentar todos os cadernos.   



A�EXO 1: Exemplos de representações recorrentes 

3.1.1 Espaço físico, sem corpo e sem voz 

FOLHA DE PERNAMBUCO, caderno Grande Recife, 07 de outubro de 2007 

 



3.1.2 Lugar de lutas políticas 

 FOLHA DE PERNAMBUCO, Grande Recife, 05 de setembro de 2000 



C) Local carente e de pessoas necessitadas 

FOLHA DE PERNAMBUCO, caderno Grande Recife, 13 de outubro de 1999 

 

 

3.1.3 Área violenta 

FOLHA DE PERNAMBUCO, caderno Grande Recife, 04 de maio de 1999 



FOLHA DE PERNAMBUCO, caderno Grande Recife, 04 de maio de 1999 

 



A�EXO 2: Lista de matérias coletadas 

1999 

Nº DATA EDITORIA PÁG. TÍTULO OBSERVAÇÕES 

001 03/fev/99 Grande Recife 3 Criada a linha Joana Bezerra/Boa Viagem vinculada 

002 03/fev/99 Grande Recife 3 Dicas para o folião box 

003 04/fev/99 Polícia 11 Pergunte ao cobrador para não perder a condução coluna Jota Ferreira 

004 06/fev/99 Grande Recife 4 Contra fotos não há argumentos coluna Folha da Cidade 

005 04/mar/99 Polícia 11 Violência no Coque passa dos limites da tolerância coluna  Jota Ferreira 

006 05/mar/99 Grande Recife 4 Centro de reabilitação de graça para criança carente  

007 08/mar/99 Polícia 11 O submundo do crime no resumo da semana coluna Folha Policial / Jota Ferreira 

008 08/mar/99 Polícia 11 Zelador assassinado dentro da própria casa  

009 13/mar/99 Grande Recife 4 Nova linha nota 

010 12/abr/99 Grande Recife 4 Joana Bezerra // Blitz surpresa prende cabo do exército  

011 12/abr/99 Grande Recife 3 Coque // Comunidade bota a boca no trombone  

012 13/abr/99 Polícia 1 A blitz conjunta do Detran, BPTran e Polícia Civil... capa do jornal /chamada com foto 

013 25/abr/99 Polícia 10 Acusado de matar PM é assassinado  

014 28/abr/99 Polícia 1 Trinta pessoas estão marcadas para morrer no Coque capa do jornal / chamada 

015 28/abr/99 Polícia 12 Coque tem lista de marcados para morrer  

016 01/mai/99 Polícia 1 Eliminado mais um na list de marcados para morrer no Coque capa do jornal / chamada 

017 01/mai/99 Polícia 1 Matança no Coque continua. Executado é sétimo da lista  

018 03/mai/99 Polícia 1 Guerra de gangues deixa mais um morto no Coque capa do jornal / manchete 

019 03/mai/99 Polícia 11 Eliminada a oitava vítima na guerra travada no Coque  

020 03/mai/99 Polícia 11 A "bruxa" anda solta na semana que passou coluna Folha Policial 

021 04/mai/99 Polícia 11 Coque: olho por olho e dente por dente em uma terra sem lei coluna Folha Policial 

022 05/mai/99 Grande Recife 4 Despropriado pela obra do metrô terá casa  

023 06/mai/99 Grande Recife 3 Mãe Odete: 25 filhos e 27 netos. Ufa!  



024 06/mai/99 Grande Recife 3 O jeito é entregar a Deus e ir vivendo vinculada 

025 08/mai/99 Grande Recife 3 Exemplo de mãe // Dar de mamar é com ela mesma  

026 08/mai/99 Polícia 10 Guerra atinge escola e comércio  

027 08/mai/99 Grande Recife 4 Santo Amaro tem justiça nas ruas  

028 09/mai/99 Polícia 1 A morte ronda o Coque capa do jornal / manchete 

029 09/mai/99 Polícia 12 Marcados pra morrer no Coque na mira da bala  

030 09/mai/99 Polícia 12 População vive em pânico vinculada 

031 10/mai/99 Grande Recife 3 Parceria // População carente tira documentos  

032 12/mai/99 Grande Recife 3 Coque // Centro reabilita crianças defeituosas  

033 12/mai/99 Grande Recife 3 Doações fizeram o projeto se concretizar vinculada 

034 05/jun/99 Grande Recife 4 Contra fotos não há argumentos coluna Folha da Cidade 

035 02/jul/99 Grande Recife 4 O povo quer saber... coluna Folha da Cidade 

036 07/jul/99 Polícia 1 O garoto G.N.S,, 2 anos, escapou por pouco... capa do jornal / chamada com foto 

037 07/jul/99 Polícia 12 Cachorro "doido" ataca menino de dois anos  

038 07/jul/99 Polícia 12 Acidente pára trânsito em viaduto  

039 09/jul/99 Grande Recife 4 Despejo atinge 40 famílias  

040 12/jul/99 Polícia  1 Assassinado mais um da lista do Coque capa do jornal / manchete 

041 12/jul/99 Polícia 11 Marcado para morrer, Nego Doido é executado  

042 13/jul/99 Polícia 11 Morre Nego Doido, mais um na lista do Coque coluna Jota Ferreira 

043 14/jul/99 Geral 1 Com medo da violência no Coque, técnicos da Compesa... capa do jornal / chamada com foto 

044 14/jul/99 Geral  2 Polícia até para fechar um cano capa do jornal / chamada 

045 14/jul/99 Polícia 11 Houve um equívoco técnico na publicação da foto... fotolegenda 

046 17/jul/99 Polícia 1 Polícia prende terror do Coque e juiz solta capa do jornal / chamada 

047 17/jul/99 Polícia 11 Polícia prende Guga do Coque, mas juiz solta  

048 17/jul/99 Polícia 11 Na comunidade, ele é apontado como justiceiro vinculada 

049 05/set/99 Polícia 1 Povo paga a bandido para não ser assassinado capa do jornal / manchete 

050 05/set/99 Polícia 10 Lista da morte circula no Coque vinculada 



051 05/set/99 Polícia  10 Comerciantes são alvos preferidos dos marginais vinculada 

052 16/set/99 Grande Recife 1 Coque teve passeata contra a violência capa do jornal / chamada com foto  

053 16/set/99 Grande Recife 3 Favela do Coque grita por paz  

054 17/set/99 Polícia 1 Bala perdida atinge criança no Coque capa do jornal / chamada 

055 17/set/99 Polícia 11 Criança é ferida com bala perdida no Coque  

056 13/out/99 Grande Recife 3 Brinquedos para crianças pobres  

057 02/dez/99 Grande Recife 3 Ano novo com trânsito livre  

2000 
001 07/jan/00 Polícia 1 Mulher é presa com droga na calcinha capa do jornal / manchete 

002 07/jan/00 Polícia 9 Ela guardava droga na calcinha  

003 02/fev/00 Grande Recife 1 Dia de protestos no Recife capa do jornal / manchete 

004 02/fev/00 Grande Recife 3 Povo bota a boca no trombone  

005 02/fev/00 Grande Recife 3 Escola vira palco de revolta  

006 04/fev/00 Grande Recife 4 Quem ficou de fora também tem chance vinculada 

007 04/fev/00 Polícia 10 Coque // Biscateiro fuzilado pelas costas  

008 11/abr/00 Grande Recife 1 Agora, é água demais capa do jornal / chamada com foto 

009 11/abr/00 Grande Recife 4 Água no Coque é um pesadelo  

010 15/abr/00 Polícia 9 Mãe acorrenta filha desobediente  

011 06/mai/00 Polícia 10 Estupro no Coque nota 

012 11/jun/00 Polícia 11 Peixeirada  

013 11/jun/00 Polícia 1 Cuidado com lugares sinistros capa do jornal / manchete 

014 11/jun/00 Polícia 12 Lugares sinistros  

015 11/jun/00 Polícia 12 Áreas mais perigosas da Região Metropolitana do Recife box vinculado 

016 14/jun/00 Polícia 9 Adolescentes perigosos coluna Folha Policial 

017 26/jun/00 Polícia 11 Vigia mata menor de 11 anos coluna Folha Policial 

018 15/ago/00 Polícia 10 Execução no Coque nota 

019 01/set/00 Polícia 10 Joana Bezerra // Aposentado morre ao atravessar pista fotolegenda 



020 04/set/00 Polícia 12 O bairro de São José foi palco... fotolegenda 

021 05/set/00 Grande Recife 1 Grito contra motoristas imprudentes capa do jornal / manchete 

022 05/set/00 Grande Recife 3 Moradores não aguentam mais tantos atropelamentos  

023 09/set/00 Política 5 Pefelistas prometem atenção especial ao bairro do Coque  

024 01/out/00 Polícia 8 Bruxa solta no Grande Recife  

025 07/out/00 Polícia  8 Na Joana Bezerra, a vida falou mais alto vinculada 

026 09/out/00 Polícia 9 Banho de sangue no Coque é um mistério  

027 10/out/00 Geral 2 Estudante de medicina da UFPE desapareceu  

028 11/out/00 Geral 2 Estudante de medicina sumido foi assassinado  

029 08/nov/00 Esportes 2 Joana Bezerra coluna Folha Esportiva 

030 15/nov/00 Grande Recife 1 Despejo - Famílias que... capa do jornal / chamada com foto 

031 15/nov/00 Grande Recife 3 Famílias são retiradas do viaduto capa do jornal / chamada 

032 16/nov/00 Polícia 10 Executado durante papo com amigos  

033 06/dez/00 Polícia 11 Deu bandeira com arma nota 

034 11/dez/00 Geral 2 Estupro nota 

2001 
001 04/mar/01 Polícia 8 Números de assassinatos por bairros tabela 

002 12/mar/01 Polícia 9 Vários tiros silenciam partida de bingo  

003 01/abr/01 Geral 2 Na Rua Lourenço de Sá, no bairro de São José, ... coluna Folha da Cidade 

004 01/abr/01 Polícia  10 Advogado é detido dentro do fórum  

005 07/mai/01 Polícia 10 Ivanildo Amaro de Araújo, 20 anos, bem que tentou... fotolegenda 

006 08/mai/01 Grande Recife 3 Joana Bezerra // Justiça para viciados já funciona  

007 11/mai/01 Polícia 10 Coque nota 

008 09/jul/01 Polícia 9 Comunidades mais perigosas tabela 

009 09/jul/01 Polícia  10 Morta abraçada com a filha  

010 05/ago/01 Polícia 3 Análise foi feita por bairros vinculada 

011 07/ago/01 Cidadania 7 O novo Coque é aqui carta 



012 05/set/01 Polícia 2 Assassinou a amiga da ex-mulher  

013 12/set/01 Polícia 1 Morto com tiro de doze no coração capa do caderno 

014 03/out/01 Grande Recife 3 Regiões político-administrativas tabela 

015 07/out/01 Grande Recife 3 Origem do nome de alguns bairros tabela 

016 08/out/01 Polícia 2 Afogados // Integrante de quadrilha preso ao assaltar ônibus  

017 12/out/01 Grande Recife 3 Trocando brinquedo pelo trabalho  

2002 
001 03/jan/02 Grande Recife 1 PM e moradores em guerra capa do jornal / manchete 

002 03/jan/02 Grande Recife 3 Protesto em avenida pára o Recife  

003 03/jan/02 Grande Recife 3 Vias engarrafadas por toda parte vinculada 

004 03/jan/02 Polícia  4 Ambulante paga com a morte  

005 05/jan/02 Geral 2 Joana Bezerra // Travessia deve ficar pronta em maio  

006 05/fev/02 Polícia 4 Coque nota 

007 06/fev/02 Polícia 4 Jones sai do xadrez para depor  

008 02/mar/02 Grande Recife 3 Hoje tem mutirão na capital vinculada 

009 03/mar/02 Grande Recife 3 Postos de saúde que realizam exame sorológico tabela 

010 06/mar/02 Polícia 2 e 3 Presidiário da Pai ganha licença e assalta ônibus  

011 12/mar/02 Polícia 3 Preso integrante da gangue de Guga  

012 15/mar/02 Polícia 1 Sem passarela juiz morre capa do jornal / manchete 

013 15/mar/02 Polícia 2 e 3 Juiz é atropelado em frente ao fórum e morre  

014 15/mar/02 Polícia 2 e 3 Já morreram cinco moradores vinculada 

015 15/mar/02 Polícia 3 Prefeitura promete iniciar construção da passarela vinculada 

016 15/mar/02 Polícia 3 Maconha nota 

017 04/abr/02 Grande Recife 1 Moradores do Coque terão passarela capa do jornal / chamada 

018 04/abr/02 Grande Recife 3 Sistema viário terá solução  

019 06/abr/02 Polícia 2 Joana Bezerra nota 

020 09/abr/02 Grande Recife 4 Cidadãos apavorados coluna Folha da Cidade 



021 02/mai/02 Polícia 1 Não atendem conselhos e morrem capa do caderno 

022 08/mai/02 Grande Recife 4 Tragédia // Trem do Metrô atropela e mata  

023 09/mai/02 Grande Recife 4 Metrô nota 

024 11/jun/02 Grande Recife 4 Metrô I coluna Folha da Cidade 

025 11/jun/02 Grande Recife 4 Metrô II coluna Folha da Cidade 

026 11/jun/02 Grande Recife 4 Sacerdote budista vai pregar no Coque  

027 15/jun/02 Grande Recife 6 Falha no asfalto engarrafa viaduto Joana Bezerra  

028 01/jul/02 Polícia 4 Coque // Técnico é assassinado a tiros  

029 04/jul/02 Polícia 1 Bandidos tentam assaltar PM e se dão mal capa do jornal / chamada 

030 04/jul/02 Polícia 1 PM reage a assalto e mata ladrão  

031 11/jul/02 Polícia 1 Advogados são assaltados no fórum capa do jornal / chamada 

032 11/jul/02 Polícia 3 Casal de advogados é assaltado  

033 11/jul/02 Polícia 3 Juiz critica falta de segurança vinculada 

034 12/jul/02 Polícia 1 Acusados de atirar em casal são presos no Coque capa do caderno / chamada 

035 12/jul/02 Polícia 3 Presos acusados de atirar em casal  

036 06/ago/02 Geral 2 Joana Bezerra // Encontrada falha na passarela  

037 10/ago/02 Polícia 4 Coque  

038 04/set/02 Grande Recife 3 Crianças são sequestradas no Coque  

039 05/set/02 Grande Recife 4 Encontradas crianças sequestradas no Coque  

040 06/set/02 Grande Recife 3 Natal // Crianças sequestradas voltaram para casa  

041 07/set/02 Cidadania 3 Paz nas Escolas  

042 10/set/02 Polícia 3 Joana Bezerra // Presos e reconhecidos na DP  

043 14/set/02 Polícia 2 Nove bandidos presos em 24 horas  

044 21/out/02 Polícia 1 Bala perdida mata menino de 12 anos em Joana Bezerra  

045 17/nov/02 Polícia 3 Policias participam, indica relatório /Raio-X dos exterminadores ?  

046 28/nov/02 Polícia 3 Policiais integram gangue no Coque  

047 06/dez/02 Polícia 4 Coque // Detido acusado de matar menor  



048 09/dez/02 Polícia 2 Assassinato // Pego em tentativa de fuga  

049 10/dez/02 Polícia 2 Gari nota 

050 12/dez/02 Grande Recife 4 Trabalho infantil atinge 126 mil  

051 14/dez/02  1 Vingança mortal  

052 14/dez/02 Polícia 1 Casal morto.  Conte compromotedora ?  

053 19/dez/02 Polícia 1 Medo ronda Joana Bezerra  

054 19/dez/02 Polícia  4 Coque nota 

055 19/dez/02 Polícia 2 SDS vai contribuir com núcleo de segurança comunitária  

056 19/dez/02 Polícia 2 Metrorec dispõe de seguranças vinculada 

2003 
001 06/jan/03 Polícia 4 Coque nota 

002 10/jan/03 Polícia 3 Motorista é assassinado no Coque  

003 14/jan/03 Grande Recife 3 Polciamento será reforçado em 30%  

004 02/fev/03 Polícia 2 Preconceito gera indignação  

005 02/fev/03 Polícia 2 Radiografia da violência  

006 02/fev/03 Polícia 3 Em busca do resgate da cidadania  

007 04/fev/03 Polícia 4 Coque nota 

008 07/fev/03 Polícia 2 Fugitivo é recapturado durante abordagem  

009 08/mar/03 Polícia 4 São José fotolegenda 

010 
11/mar/03 Polícia 3 

Perigo // Advogado baleado em assalto na Joana Bezerra recebe 
alta  

011 13/mar/03 Polícia 3 São José // Preso em condicional tem cabeça esmagada  

012 14/mar/03 Polícia 3 Terrores da Joana Bezerra no xadrez  

013 14/mar/03 Polícia 1 Presos acusados de assaltar juiz capa do jornal 

014 05/abr/03 Polícia 4 Coque // Policiais prendem terror (grifado no original)  

015 07/abr/03 Grande Recife 4 Santo Amaro nota 

016 10/abr/03 Polícia 3 Espancamento nota 



017 14/abr/03 Polícia 2 Joana Bezerra nota 

018 02/mai/03 Polícia 3 Bandidos atacam na rua Imperial  

019 03/mai/03 Polícia 3 São José // Trio que assalta na Imperial é preso  

020 08/mai/03 Polícia 2 Investigação // Estudante é morto na comunidade do Coque  

021 08/mai/03 Polícia 2 Inquérito nota 

022 10/mai/03 Polícia 3 Afogados // Transeuntes se livram de assaltante  

023 13/mai/03 Grande Recife 1 Violência leva polícia a fazer buscas no Coque chamada de capa / fotolegenda 

024 13/mai/03 Grande Recife 4 Polícia realiza operação no Coque vinculada 

025 15/mai/03 Grande Recife 4 Inferno coluna Folha da Cidade 

026 04/jun/03 Grande Recife 4 Um trânsito infernal coluna Folha da Cidade 

027 14/jun/03 Polícia 4 Joana Bezerra nota 

028 05/jul/03 Polícia 3 PM flagra furto de cargas em BR  

029 14/jul/03 Grande Recife 3 Campanha explicou mudanças  

030 14/jul/03 Grande Recife 5 Acidente nota 
031 21/jul/03 Polícia 4 Coque nota 
032 24/jul/03 Polícia 2 Coque // Presos homens acusados de roubos e homicídios  

033 08/ago/03 Polícia 3 Nem velhinha escapa do tráfico  

034 11/ago/03 Polícia 2 Coque nota 

035 13/ago/03 Polícia 1 O plantão da morte capa do jornal / manchete 

036 13/ago/03 Polícia 1 Homem baleado morre após colisão capa do caderno 

037 13/ago/03 Polícia 2 Moradores pedem policiais na área vinculada 

038 13/ago/03 Polícia 3 Coque // Acusado entrega comparsas  

039 01/set/03 Grande Recife 6 Reciclador é assassinado no Coque  

040 08/set/03 Polícia 2 Coque fotolegenda 

041 09/set/03 Polícia 4 Coque fotolegenda 

042 15/set/03 Polícia 4 São José fotolegenda 

043 07/out/03 Grande Recife 4 Duas estações do metrô vão parar  



044 07/out/03 Polícia 4 Coque // Presos dois rapazes acusados de assalto  

045 14/out/03 Polícia 1 Morte no posto de saúde capa do jornal / manchete 

046 
14/out/03 Polícia 1 

Adolescente é assassinado dentro de posto de saúde na Joana 
Bezerra capa do caderno 

047 14/out/03 Polícia 1 Comunidade aflita vinculada 

048 22/out/03 Polícia 2 Operação relâmpago no Coque  

049 02/nov/03 Polícia 1 Assaltos a ônibus assustam a população capa do jornal / chamada 

050 02/nov/03 Polícia 2 Coletivos: o transporte do medo  

051 02/nov/03 Polícia 3 Câmeras serão instaladas nos ônibus vinculada 

052 02/nov/03 Polícia 3 Joana Bezerra é o terror dos motoristas vinculada 

053 08/nov/03 Polícia 3 Tentam assaltar Goe e são presos  

054 12/nov/03 Economia 4 Obras na linha sul iniciam em janeiro  

055 03/dez/03 Programa 4 AACD promove bazar de Natal  

056 06/dez/03 Polícia 3 Coque // PMs acham criança ferida a faca  no rosto  

057 
08/dez/03 Polícia 2 

Joana Bezerra // Família presencia morte de ambulante dentro de 
casa  

2004 
001 02/jan/04 Grande Recife 4 Amém, Prefeito coluna Folha da Cidade 

002 03/jan/04 Grande Recife 4 Rio Capibaribe coluna Folha da Cidade 

003 10/jan/04 Grande Recife 4 Maus momentos coluna Folha da Cidade 

004 11/jan/04 Polícia 2 Litoral é ponto de partida  

005 04/fev/04 Polícia 2 Joana Bezerra // Flanelinha preso por estelionato  

006 02/mar/04 Polícia 2 Coque nota 
007 02/mar/04 Polícia 2 Joana Bezerra nota 
008 03/mar/04 Polícia 2 Acusado de homicídio volta para a prisão  

009 10/mar/04 Polícia 1 Menor é morto em confroonto com PMs capa do jornal / manchete 

010 10/mar/04 Polícia 1 Polícia apontada por anonimato  



011 15/mar/04 Cidadania 6 Elogios e críticas cartas 

012 01/abr/04 Polícia 4 Preso após molestar gartoto de 5 anos  

013 03/abr/04 Grande Recife 4 Ripa I coluna Folha da Cidade 

014 03/abr/04 Grande Recife 4 Ripa II coluna Folha da Cidade 

015 10/abr/04 Polícia 1 Comerciante passa a madrugada apanhando  

016 10/abr/04 Polícia 1 Comerciante espancado por policiais  

017 10/abr/04 Polícia 2 Acusados desmentem versão vinculada 

018 04/mai/04 Polícia 4 Coque nota 

019 06/mai/04 Polícia 2 Metrô também sofre investida  

020 11/mai/04 Grande Recife 3 Assassinato // Crime chocante volta ao júri  

021 08/jun/04 Polícia 4 Coque nota 
022 11/jun/04 Polícia 4 Coque nota 
023 14/jun/04 Polícia 1 Flanelinha é assassinado em frente à mãe, no Coque capa do caderno / chamada 

024 14/jun/04 Polícia 3 Mãe presencia a morte do filho mas velho  

025 21/jun/04 Polícia 4 Encontrado boiando no Coque  

026 01/jul/04 Polícia 4 Coque // Arrastado de casa e baleado na perna  

027 02/jul/04 Grande Recife 3 SDS: Recife é a cidade mais violenta  

028 02/jul/04 Grande Recife 3 Perigo maior está na zona oeste vinculada 

029 03/jul/04 Polícia 2 Preso por portar armas e munição  

030 08/jul/04 Polícia 4 Assassinado na porta de casa  

031 13/jul/04 Programa 1 Espetáculos e performances na rua  programação 

032 03/ago/04 Polícia 1 Tiroteio no Coque capa do jornal / manchete 

033 03/ago/04 Polícia 1 Bandido morre em tiroteio no Coque  

034 08/ago/04 Polícia 4 Joana Bezerra nota 

035 09/set/04 Polícia 4 Flagrante // Preso assaltando motorista no Coque  

036 15/set/04 Grande Recife 3 Mortes não-naturais por bairro da RMR tabela 

037 07/out/04 Grande Recife 4 Doril coluna Folha da Cidade 



038 03/nov/04 Polícia 1 Chuva de bala capa do jornal / manchete 

039 03/nov/04 Policia 1 Chove bala na comunidade do Coque capa do caderno 

040 04/nov/04 Grande Recife 4 Coque // PM faz operação para prender suspeitos de tiroteio  

041 06/nov/04 Polícia 3 Adolescente é detido com arma  

042 11/nov/04 Polícia 4 Denúncia // Polícia captura mais cinco  

043 01/dez/04 Polícia 4 Imperial // Polícia detém acusados de assalto  

044 07/dez/04 Polícia 2 Adolescente assassinado no Coque  

045 08/dez/04 Grande Recife 4 Coitados coluna Folha da Cidade 

2005 
001 13/jan/05 Grande Recife 4 Calor coluna Folha da Cidade 

002 13/jan/05 Polícia 3 Coque nota 

003 15/jan/05 Geral 2 Joana Bezerra será interditada  

004 10/fev/05 Polícia 1 Feriado de Momo com 42 mortes capa do caderno 

005 14/fev/05 Polícia 3 Coque nota 

006 15/fev/05 Polícia 3 Joana Bezerra fotolegenda 

007 22/fev/05 Grande Recife 1 Dois policiais civis são assassinados no Coque capa do jornal / manchete 

008 22/fev/05 Grande Recife 3 Policiais da GPCA mortos no Coque  

009 22/fev/05 Grande Recife 3 Jovens já eram fichados vinculada 

010 22/fev/05 Grande Recife 3 Falta de agentes facilitou assalto vinculada 

011 22/fev/05 Grande Recife 4 Coque coluna Folha da Cidade 

012 23/fev/05 Polícia 1 Crime no Coque expõe a polícia capa do jornal / manchete 

013 23/fev/05 Polícia 1 Policial do GOE baleado em assalto  

014 23/fev/05 Polícia 2 Viatura com sirene quebrada vinculada 

015 23/fev/05 Grande Recife 3 Delinquência juvenil preocupa SDS  

016 23/fev/05 Grande Recife 3 Três acusados de duplo homicídio estão foragidos vinculada 

017 23/fev/05 Grande Recife 3 Tiros homenageiam policiais mortos vinculada 

018 23/fev/05 Grande Recife 3 Clima tenso no Coque vinculada 



019 23/fev/05 Grande Recife 3 Carreata por melhores condições vinculada 

020 23/fev/05 Grande Recife 3 Coque em números tabela 

021 
24/fev/05 Grande Recife 1 

Capturado - Líder da gangue que matou 2 policiais no Coque é 
preso capa do jornal / manchete 

022 24/fev/05 Grande Recife 3 Preso bandido que matou policiais  

023 24/fev/05 Grande Recife 3 Dois ainda foragidos vinculada 

024 24/fev/05 Grande Recife 3 Ladrão escapa algemado vinculada 

025 24/fev/05 Grande Recife 3 Novo tiroteio suspende aulas vinculada 

026 25/fev/05 Grande Recife 1 Polícia Militar ocupa Coque capa do jornal / manchete com foto 

027 25/fev/05 Grande Recife 3 Polícia militar cerca o Coque  

028 25/fev/05 Grande Recife 3 Polícia vai acabar com feira de carros vinculada 

029 25/fev/05 Grande Recife 3 Operação tabela 

030 25/fev/05 Grande Recife 3 "Não atirei nos policiais" vinculada 

031 26/fev/05 Grande Recife 1 População do Coque esconde bandidos capa do jornal / manchete 

032 27/fev/05 Polícia 1 A polícia desafiada capa do jornal / manchete 

033 27/fev/05 Polícia 1 Onde a polícia teme entrar capa do caderno 

034 27/fev/05 Polícia 2 Acesso limitado pelo medo vinculada 

035 27/fev/05 Polícia 2 Precaução é maior nas áreas vermelhas vinculada 

036 27/fev/05 Polícia 2 Áreas de perigo na RMR fotolegenda 

037 27/fev/05 Polícia 4 Polícia intensifica o patrulhamento vinculada 

038 27/fev/05 Grande Recife 4 Ladrões aos borbotões coluna Folha da Cidade 

039 28/fev/05 Grande Recife 5 PM suspende operação em feirão  

040 04/mar/05 Cidadania 4 Polícia no Coque carta 

041 06/mar/05 Polícia 2 Rua Imperial é um dos lugares mais perigosos vinculada 

042 07/mar/05 Polícia 4 Coque fotolegenda 

043 07/mar/05 Grande Recife 5 Criminoso? // Incêndio destrói barraco no Coque  

044 07/mar/05 Polícia 4 Coque nota 



045 13/mar/05 Polícia 2 Aumenta crime contra policiais  

046 28/mar/05 Polícia 1 Preso um acusado de matar civis capa do caderno 

047 04/abr/05 Polícia 4 Coque // Executado por causa de irmã  

048 09/abr/05 Polícia 2 Executado a caminho de casa  

049 03/mai/05 Grande Recife 4 Cadê a polícia? I coluna Folha da Cidade 

050 03/mai/05 Grande Recife 4 Cadê a polícia? II coluna Folha da Cidade 

051 03/mai/05 Polícia 3 Afogados // Adolescente preso com revólver  

052 10/mai/05 Grande Recife 5 Coque nota 

053 31/mai/05 Grande Recife 1 Mais violência no Coque capa do jornal / manchete 

054 31/mai/05 Grande Recife 3 Operação no Coque assusta moradores  

055 03/jun/05 Polícia 4 Três detidos no Coque  

056 03/jun/05 Polícia 5 Chuva não atrapalha investidas capa do caderno 

057 12/jun/05 Polícia 3 Passionais são grandes ocasionadores de fúria  

058 05/jul/05 Polícia 1 Bailarinas sofrem tentativa de assalto no Coque capa do caderno / chamada 

059 05/jul/05 Polícia 3 Dançarinas sofrem abordagem  

060 13/jul/05 Polícia 3 Joana Bezerra // Menores apreendidos após assalto  

061 13/jul/05 Grande Recife 3 RMR // Plano quer reduzir violência  

062 14/jul/05 Polícia 1 Bala perdida deixa uma adolescente paraplégica capa do jornal / manchete 

063 14/jul/05 Polícia 1 Bala perdida deixa menor paraplégica capa do caderno 

064 15/jul/05 Grande Recife 3 Coque nota 

065 03/ago/05 Polícia 4 Tatuador é assassinado no Coque  

066 03/ago/05 Polícia  1 Tatuador é executado na favela do Coque capa do caderno / chamada 

067 04/ago/05 Polícia 3 Desacato // Adolescentes são capturados no Coque  

068 05/ago/05 Grande Recife 4 Metrô // Terminal Integrado é inaugurado hoje  

069 01/out/05 Polícia 1 Radialistas assaltados no Pina  

070 03/out/05 Polícia 3 Joana Bezerra // Menor pego armado em feira de troca  

071 04/out/05 Grande Recife 1 Caminhada // Evento estimula a paz em bairros violentos  



072 05/out/05 Grande Recife 4 Passarela é inaugurada hoje  

073 06/out/05 Grande Recife 4 Violência // Coque e motos coluna Folha da Cidade 

074 06/out/05 Grande Recife 5 Dois juízes de Direito assaltados  

075 07/out/05 Grande Recife 4 Joana Bezerra nota 

076 09/out/05 Polícia 2 Contraste marca aplicação da lei  

077 11/out/05 Grande Recife 4 Parada perigosa coluna Folha da Cidade 

078 13/out/05 Polícia 1 Adolescente de 16 anos é assassinado no Coque capa do jornal / chamada 

079 13/out/05 Polícia 4 Adolescente assassinado no Coque  

080 15/out/05 Polícia 3 Coque // Ambulante morto durante tiroteio  

081 03/nov/05 Grande Recife 3 Surpresa // Polícia faz operação no Coque  

082 03/nov/05 Polícia 2 Morto com tiros na cabeça e nas costas  

083 03/nov/05 Polícia 4 Joana Bezerra // Ambulante executado perto de casa  

084 04/nov/05 Grande Recife 4 Assim é demais coluna Folha da Cidade 

085 05/nov/05 Grande Recife 3 Joana Bezerra // Operação "varre" feira no Coque  

086 05/nov/05 Polícia 1 Bandidos levam pânico a passageiros  

087 06/nov/05 Grande Recife 4 Solidariedade coluna Folha da Cidade 

088 08/nov/05 Polícia 3 Coque // Segurança furta produtos de supermercado  

089 09/nov/05 Grande Recife 4 Violência, medo e pesadelo coluna Folha da Cidade 

090 09/nov/05 Grande Recife 5 Segurança // Bairros do centro terão reforço  

091 10/nov/05 Polícia 3 Joana Bezerra // Preso após roubar fogão  

092 10/nov/05 Grande Recife 4 Segurança e maconha coluna Folha da Cidade 

093 10/nov/05 Polícia 4 Presos irmãos suspeitos de homicídio  

094 11/nov/05 Polícia 1 Cinco homens assaltam banco  

095 12/nov/05 Polícia 2 PF prende três pessoas com 36,4 kg de maconha  

096 12/nov/05 Polícia 3 São José // Pegos por tentar assaltar loja de celulares no centro  

097 15/nov/05 Polícia 2 Pintor usa vidro para assaltar  

098 01/dez/05 Polícia 3 Detido após assaltar com arma falsa  



099 05/dez/05 Polícia 3 Joana Bezerra // Pego após tentativa de assalto  

100 11/dez/05 Grande Recife 3 Recifes // As faces da riqueza e pobreza  

101 11/dez/05 Grande Recife 3 Ao mesmo tempo perto e longe vinculada 

102 11/dez/05 Grande Recife 3 Atlas pode atrair investimentos vinculada 

103 11/dez/05 Grande Recife 3 Locais mais ricos e mais pobres tabela 

104 11/dez/05 Grande Recife 4 Rico mais rico, pobre mais pobre vinculada 

105 11/dez/05 Grande Recife 4 Renda abaixo de R$ 37,75 tabela 

106 12/dez/05 Grande Recife 1 Habitação: problema que incomoda o Recife capa do jornal / manchete 

107 12/dez/05 Grande Recife 3 Habitação define qualidade de vida  

108 12/dez/05 Grande Recife 3 Casas com água diminuíram  vinculada 

109 12/dez/05 Grande Recife 3 Habitações no Recife (2000) tabela 

110 12/dez/05 Grande Recife 3 Mesma residência serve para várias famílias vinculada 

111 13/dez/05 Polícia 2 Coque nota 

112 14/dez/05 Grande Recife 3 Crianças a mercê da pobreza  

113 14/dez/05 Grande Recife 3 Trabalho infantil tabela 

114 14/dez/05 Grande Recife 3 Infância arruinada pelo trabalho vinculada 

2006 
001 10/jan/06 Polícia 2 Coque // Baleado por causa de uma cerveja  

002 14/jan/06 Grande Recife 4 Coque // Braço direito de traficante capturado em operação  

003 03/fev/06 Polícia 4 Ex-preso é assassinado com três tiros no  Coque  

004 07/fev/06 Polícia 1 Estudante baleada em tiroteio entre PMs e bandidos capa de caderno / chamada 

005 07/fev/06 Polícia 3 Estudante é baleada em troca de tiros no Coque  

006 15/fev/06 Polícia 3 Coque // Menores apreendidos após investida  

007 20/fev/06 Polícia 4 Joana Bezerra // Jovem morto embaixo de viaduto  

008 02/mar/06 Cidadania 8 Falta de segurança mistér  

009 02/mar/06 Polícia 6 Duas irmãs baleadas em casa  

010 05/mar/06 Polícia 1 Ruas do medo capa do jornal / chamada 



011 05/mar/06 Polícia 1 Coque // Desemprego e insegurança marcam comunidade chamada de capa 

012 05/mar/06 Polícia 1 Coque,  Prazeres e Água Compridas // Violência sem limites capa do caderno 

013 05/mar/06 Polícia 3 Coque: desemprego gera violência vinculada 

014 05/mar/06 Polícia 4 PM destaca ações de segurança vinculada 

015 13/mar/06 Grande Recife 4 Tragédia // Barracos pegam fogo no Coque  

016 10/abr/06 Polícia 2 Capturado por tentativa de homicídio  

017 13/abr/06 Polícia 2 Dupla capturada após assalto no centro  

018 04/mai/06 Grande Recife 1 Governo une programas sociais  

019 04/mai/06 Grande Recife 2 Perigo no rio coluna Folha da Cidade 

020 09/mai/06 Polícia 4 Coque fotolegenda 

021 13/mai/06 Polícia 4 Coque // Assassinado perto de casa  

022 15/mai/06 Grande Recife 2 Desembargador assaltado no Coque  

023 07/jun/06 Grande Recife 1 Protesto pára Joana Bezerra capa do jornal / chamada 

024 07/jun/06 Grande Recife 1 Famílias esperam por indenização capa do caderno 

025 05/jul/06 Grande Recife 1 PE: homicídios têm queda de 15 %  

026 05/jul/06 Grande Recife 1 Coque // Polícia prende adolescentes nota 

027 06/jul/06 Grande Recife 4 Menor que assalta juízes é apreendido  

028 08/jul/06 Grande Recife 4 Bandidos coluna Folha da Cidade 

029 12/jul/06 Grande Recife 2 Uma boa coluna Folha da Cidade 

030 12/jul/06 Polícia 3 Traficante de drogas vai para na prisão  

031 13/jul/06 Grande Recife 3 Criança Cidadã // Coque vai receber proposta  

032 14/jul/06 Grande Recife 3 Coque // Criança é atingida em tiroteio nota 

033 02/ago/06 Grande Recife 1 Polícia registra 806 assaltos a ônibus  

034 02/ago/06 Grande Recife 1 Houve queda no número de morte (???)  

035 04/ago/06 Polícia 1 "Vidente" estupra garota de 14 anos  

036 01/set/06 Polícia 3 Joana Bezerra // Colisão deixa dois feridos (???)  

037 05/set/06 Polícia 2 Preso com um revólver 38  



038 06/out/06 Grande Recife 1 Metrô/Ônibus // Joana Bezerra vai ganhar novo terminal capa do jornal / chamada 

039 06/out/06 Grande Recife 1 Joana Bezerra terá terminal integrado  

040 06/out/06 Polícia 4 Coque // Comerciante assassinado em frente a filho (???)  

041 07/out/06 Grande Recife 1 Segurança // Comunidades caminham pela paz  

042 12/out/06 Polícia 3 Coque // Menores são pegos com armas  

043 13/out/06 Polícia 1 Menino de 5 anos morre afogado  

044 10/nov/06 Grande Recife 3 Joana Bezerra // Fórum ganha reforço policial  

045 03/dez/06 Grande Recife 1 Passarelas: espaços esquecidos nota 

046 03/dez/06 Grande Recife 2 Travessia é motivo de insegurança  

047 09/dez/06 Polícia 2 Coque // Jovem é preso com armas  

048 13/dez/06 Grande Recife 3 Frentista assaltado e assassinado  

049 15/dez/06 Polícia 1 Acusado de matar frentista no Coque são presos  

050 15/dez/06 Polícia 3 Roubos e furtos // Presos por matar frentista  

2007 
001 02/jan/07 Polícia 1 Balanço do feriado // Feriadão do ano-novo tem 34 mortes  

002 02/jan/07 Polícia 3 Flanelinha executado no Coque  

003 06/mar/07 Grande Recife 2 Demora coluna Folha da Cidade 

004 14/mar/07 Grande Recife 2 Canais da cidade serão limpos  

005 04/jun/07 Grande Recife 2 Assassinado com oito tiros na comunidade do Coque  

006 12/jun/07 Polícia 2 Ônibus // Quatro coletivos roubados  

007 13/jun/07 Esportes 2 No lugar da violência, a integração  

008 02/jul/07 Polícia 1 Mulher é assassinada a tiros no Coque capa do jornal / manchete 

009 02/jul/07 Polícia 1 Mulher executada no Coque capa do caderno 

010 03/jul/07 Polícia 3 Criminoso do Coque é pego pela PM  

011 03/jul/07 Polícia 1 Assaltante // Nego Giba, do Coque, é preso pela polícia capa do caderno / chamada 

012 06/jul/07 Grande Recife 4 Meninos evoluem na música  

013 08/jul/07 Polícia 1 Coque // Corpo de homem é encontrado em canal  



014 09/jul/07 Polícia 4 Corpo é encontrado em canal  

015 05/ago/07 Grande Recife 4 Crescimento através da arte  

016 13/ago/07 Polícia 4 Jovem é executado no Coque  

017 06/out/07 Polícia 4 Coque nota 

018 12/out/07 Polícia 4 Acusado de vários homicídios é detido  

019 13/out/07 Grande Recife 1 Meninos do Coque emocionam  

020 02/nov/07 Grande Recife 5 Protesto // Chão pintado para alertar sociedade  

021 13/nov/07 Polícia 2 Coque nota 

022 05/dez/07 Polícia 4 Divulgado retrato da dupla que matou universitária  

023 07/dez/07 Geral 1 Presos suspeitos de matar universitária capa do jornal / manchete 

024 07/dez/07 Geral 2 Polícia apresenta suspeitos da morte da universitária  

025 05/fev/07 Polícia 2 Coque nota 

 

 


