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Resumo: O presente trabalho enseja evidenciar de que forma as mídias vêm noticiando 
a morte de jovens da comunidade do Coque (Recife/PE), localizada no centro do 
Recife, durante os anos de 1974-2006 no jornal Diário de Pernambuco.  Parte-se do 
pressuposto que as mídias vêm privilegiando uma abordagem que não apenas informa 
sobre a violência como também instaura-a uma vez que, a vida desses jovens mortos 
não são, efetivamente, notícias Dessa forma, a mídia atua como co-partícipe de uma 
realidade sociocultural violenta, não apenas informando sobre a violência, mas também 
colaborando com ela. 
 

Palavras-Chave: 1.Mídia  2.Violência 2.Jornalismo e construção da realidade social 
 
 
 

1. A mídia como forma de conhecimento do real 

 No prefácio ao livro Micropoderes, macroviolências de Suzana Varjão (2007), 

Tânia Cordeiro faz uma síntese do que são as problemáticas ocultas e as “visíveis, mas 

não tangíveis” dos estudos de mídia hoje. Segundo a pesquisadora (2007, p.15), 

 
A relação entre o campo da comunicação social e o fenômeno da Violência, 

não consiste em objeto prioritário dentro do universo acadêmico. Também 
neste espaço o tema não goza de exuberante prestígio, podendo-se dizer que, 
na hierarquia dos objetos de estudo, o assunto não ocupa posição relevante no 
ambiente acadêmico. 

 
 O problema da escassez de estudos que relacionam violência e mídia, dentro da 

produção acadêmica da Comunicação, apontado por Tânia Cordeiro, não está distante 

da dificuldade de mensurar de maneira mais afirmativa o impacto das mídias na 

construção da realidade social. Mayo (2004) afirma que  

 
Apesar dos evidentes esforços epistemológicos, os questionamentos 
analíticos que tendem à determinação da incidência dos denominados 
“meios de comunicação” na construção da realidade social, não frutificaram 
– se atendemos ao postulado por Wolf  (1994:113) em uma linha ou 
tendência de investigação precisa, se não mais em uma assunção 
generalizada de uma certa “etiqueta” embaixo da qual coexistem  
questionamentos teóricos, freqüentemente heteróclitos (...)  

 
                                                
1 Mestrando, UFPE/PPGCOM – jono.vale@gmail.com 



 Dessa forma, para avaliarmos, na discussão da letalidade juvenil, se a 

comunicação é, de fato, uma peça-chave na medida em que participa da construção das 

representações sócio-culturais que não apenas retroalimentam a violência, mas que 

definem o agendamento e enquadramento do tema, temos que mensurar as próprias 

repercussões simbólicas das mídias na construção da realidade social.  

 Mayo (2004) indica duas hipóteses distintas de conhecimento metodológico 

dentro dos estudos dos meios de comunicação: as hipóteses macrossóciológicas e 

microssociológicas.   Corcuff (2001) afirma que as distinções macro e micro fazem 

parte de uma série de oposições clássicas dentro das ciências sociais, como 

material/ideal, objetivo/subjetivo ou coletivo/individual. Essas categorias remetem, de 

um lado, à herança da filosofia, principalmente do marxismo e da fenomenologia, e do 

outro, à contribuição das ciências sociais de Durkheim (1858-1917). A partir da 

influência desses conceitos, as mídias foram historicamente estudadas a partir de dois 

focos (Vilches: 1993: 135 apud Mayo, 2004, p.12): o de orientação macrossociológicas, 

que estudavam as instituições sociais e as trocas sócio-culturais, incluindo a influência 

das organizações sociais pelas mídias, as audiências massivas, etc e o de orientação 

microssociológicas que priorizavam apreender a organização do trabalho jornalístico e 

as rotinas de produção, tendo como marco teórico de referência os estudos 

etnometodológicos e fenomenológicos. Corcuff (2001, p.7) sinaliza que os trabalhos na 

sociologia francesa dos anos 1980 e inicio dos anos 1990 se caracterizam por uma inter-

abordagem entre os conceitos macro/micro. Essa inter-abordagem diz respeito a romper 

os pensamentos binários e ampliar a necessidade de se compreender os fenômenos 

sociais a partir de patamares mais complexos. De maneira semelhante, Mayo (2004) e 

Corcuff (2001) apontam uma influência comum para a efetiva compreensão do 

construtivismo social na sociofenomenologia de Alfred Schtuz (2003). Para este autor: 

     
Os objetos de pensamento, construídos pelos pesquisadores em ciências 
sociais, baseiam-se em objetos de pensamento construídos pelo pensamento 
corrente do homem que leva sua vida cotidiana entre seus semelhantes e se 
refere a eles. Assim, as construções utilizadas pelo pesquisador em ciências 
sociais são, por assim dizer, construções de segundo grau, sobretudo 
construções de construções edificadas pelos atores na cena social (...) 
 

    Schutz passa a desenvolver a oposição macro/micro a partir de outro patamar de 

argumentação, no momento em que considera a realidade como duplamente produzida: 

através da linguagem, os sujeitos tipificam o mundo social. A contribuição de Schutz foi 

decisiva para a postulação de Berger e Luckman (2004) da objetividade e subjetividade 



da realidade social. Para estes autores, através de processos de institucionalização atores 

sociais enquadram e tipificam de maneira recíproca determinada parte da realidade e 

esta própria tipificação, ao tornar-se instituição, também os tipifica seja individual, seja 

coletivamente. A esse processo, chamado de socialização, instala-se no individuo a 

objetividade de uma sociedade ou de uma parte da sociedade.  

 As mídias por sua vez, funcionam de maneira similar ao processo de 

“socialização” das instituições comuns da sociedade. O exemplo emblemático dentro 

dos estudos de comunicação é o do jornalismo, forma pela qual as mídias se 

consolidaram enquanto parâmetro de identidade (Briggs e Burke, 2004). O jornalismo 

seria uma forma institucionalizada de narrar os acontecimentos da realidade, e que, por 

ser realizada por sujeitos históricos e inseridos na cultura, institui sentidos e promove o 

estabelecimento de valores próprios a essa cultura.  “Portanto, o conhecimento jornalístico 

está em contato direto com as pessoas em seu dia-a-dia e, mais ainda, faz a ponte entre as 

diversas concepções de mundo e as várias formas de saber. O jornalismo (...) integra as 

pessoas de um modo geral.” (Moura, p.44) 

 A esse respeito, um produto cultural como uma notícia relaciona-se com uma 

tecnologia intelectual própria implicada com o jornalismo e uma lógica própria, 

associada ao mercado e as empresas de comunicação.  Essas duas técnicas da produção 

jornalística estão associadas a dar conta do fator tempo: a apreensão do imediato. 

A imediaticidade impele a narrativa jornalística sempre à frente. O 
jornalismo, ao comunicar, está sempre em tensão com o tempo, pois a 
comunicação jornalística, a notícia, caracterizando-se por sua atualidade, 
impede o jornalista de se debruçar sobre o próprio acontecimento [a ser 
narrado], e elaborar os desdobramentos característicos da reflexão. (...) 
Como se pode ver, a reflexão não é uma das características mais acentuadas 
da narrativa e do fazer jornalístico, seu compromisso é comunicar, narrar os 
acontecimentos do mundo (Moura, p.45) 
 

 Assim, tanto a lógica quanto esta “tecnologia intelectual própria” do jornalismo 

caracterizam primordialmente a notícia como uma narração de acontecimentos da 

atualidade de suposto interesse público para este público.  

Narrar – antes de tudo – é conhecer. Os dois são verbos gêmeos, de matriz. 
De gnâ, “saber” do sânscrito dos clássicos hindus, derivou as formas latinas 
gnarus ( o que conhece) e narrãre (tornar conhecido). Toda narrativa, 
portanto, carrega marca de origem.  Nasce como fonte de conhecimento. 
Mas não um conhecimento qualquer. Muito feliz a idéia de que a narração, 
ainda mais numa reportagem, é a aventura do conhecimento percorrido. 
Significa dizer que narrar é uma forma de conseguir saber quando se 
percorre uma dada trajetória, ao sabor dos passos dados, enquanto etapas 
superadas. Contar uma história é um fazer conhecer in progress, em 
andamento (Júnior, 2006, p.125) 
 



 Como se pode perceber, o jornalismo não é apenas um meio de conhecer a 

realidade social, ele é a realidade social uma vez que constitui e é constituído por ela. 

Em outras palavras: ao narrar, ele se narra, como afirma Pereira Júnior (2006,p.27): “A 

notícia não transporta a realidade – ela é a própria.” É na narração, momento em que 

o jornalista constrói o seu percurso, que a realidade se re-cria e se torna inteligível ao 

passo que o próprio jornalista se constrói discursiva e simbolicamente. Dessa forma, 

como destaca Mayo (p.14, 2004) a compreensão das mídias na realidade social é 

decisiva:  

A construção da realidade social só pode ser compreendida mediante certo 
tipo de teoria social capaz de acrescentar a si mesma o estudo da dimensão 
subjetiva da ação individual e da interação social. É precisamente por isso 
que, na complexidade da sociedade contemporânea, a atividade informativa 
não pode considerar-se como produto de uma mera ação coletiva sobre o 
entorno senão como uma ação cujo objetivo último não é senão a construção 
mesma da realidade social: essa mesma realidade que não cessa de objetivar-
se institucionalmente através da prática cotidiana de representação dos 
acontecimentos. 

 
2. Uma problemática de violência e mídia: o significado da morte de jovens do Coque 
no jornalismo 
 

 Posto que a atividade de narração institucionalizada do jornalismo é constituinte 

e constituída pela realidade social, vamos analisar de que forma as mídias vem dando 

visibilidade à morte de jovens brasileiros de bairros pobres e periféricos, como o Coque, 

uma comunidade do Recife que é objeto do preconceito provocado pela atuação 

histórica na comunidade de grupos criminosos ligados, sobretudo, ao narcotráfico. Para 

essa análise, recorremos a notícias publicadas no Diário de Pernambuco, o jornal mais 

tradicional do Estado2, e ao aporte metodológico da teoria semiótica do texto (Barros, 

2007), a partir da escola greimasiana. Para a semiótica, dado seu caráter informativo, o 

jornalismo utiliza-se da terceira pessoa do singular, verbos de citação e convoca atores 

para respaldar a descrição do fato narrado. Ele não instaura o “eu” ou o “tu” no texto, 

antes instaura um “ele”, “escondendo”, portanto, a fonte e o contexto da enunciação 

(cujo correspondente empírico é o jornalista).  Assim, quando se instaura um ator da 

enunciação, por exemplo, a Polícia, temos uma concretização figurativa e temática do 

                                                
2 As notícias analisadas no artigo foram obtidas a partir da pesquisa “Coque Vive: uma investigação do 
repertório sociohistórico de uma comunidade da periferia do Recife”, realizada em 2008, por jovens 
universitários e jovens do Coque, no âmbito do projeto de extensão Coque Vive (UFPE: 
DCOM/PPGCOM) e do Coletivo Latino Americano de Jovens Promotores de Juventude, um projeto da 
Faculdade Latino Americana de Ciências Sociais (FLACSO). Na pesquisa, foram inventariadas mil 
noticias sobre o Coque publicadas, entre 1974 e 2006, pelo jornal Diário de Pernambuco 



enunciador, o jornalista. Em outras palavras, os personagens do texto surgem para que o 

jornalista “fale”.  Vamos à análise da matéria. 

 

Manchete: Adolescente assassinado no Coque 
O estudante J.A.C.O. conhecido como Gustinho, 16 anos, foi assassinado com vários 
tiros, na madrugada de ontem, na rua Miranópolis, no Coque, bairro de São José. O 
adolescente morreu na calçada da escola Anjo Gabriel. Ontem pela manhã, as pessoas 
estavam assustadas com a violência na comunidade. Na madrugada da última segunda-
feira, o desempregado Roberto Cardoso Filho, o Caveirinha, 28, foi arrastado de dentro 
da casa dele e assassinado com mais de seis tiros na rua Ibitinga. Segundo os moradores, 
em menos de um mês já morreram oito pessoas no bairro. A Polícia acredita que os 
crimes tenham relação com o tráfico de drogas na área. 
O vigilante Fernando Antônio Carneiro de Oliveira, 32, pai do menor, contou que o filho 
saiu de casa por volta das 18h30 da última quinta-feira. “Ele disse que iria para a escola e 
de lá para a casa da namorada que fica aqui no bairro”, informou. Segundo Fernando, o 
rapaz estudava no Colégio Municipal Joaquim Nabuco, na rua Imperial. O vigilante 
declarou desconhecer os motivos pelo qual o filho tenha sido assassinado e disse ainda 
que o rapaz não era usuário de drogas. “Nunca vi J. fumando um cigarro de maconha. Se 
ele era viciado eu não sabia”, garantiu. 
O delegado Colombo Sieber, da Delegacia de Afogados, comentou que a equipe de 
investigação esteve no local para ouvir as testemunhas. Segundo ele, os policiais 
receberam a informação de que a vítima costumava praticar pequenos furtos na área e que 
também era usuário de maconha. Por enquanto, a Polícia ainda não tem pistas do autor do 
homicídio. (Vida Urbana, p.04, 22.05.1999) 

 

No texto, um certo jovem, conhecido por Gustinho, foi assassinado em um 

determinado tempo e em um determinado local. Logo depois, outro sujeito, também é 

separado do valor vida. Os moradores são convocados para dizer que já aconteceram 

oito crimes na área e, por fim, a polícia afirma que “os crimes tem relação com o tráfico 

de drogas na área”. Em seguida, o enunciador polemiza convocando dois atores: o pai 

do rapaz e o delegado Colombo Sieber. O primeiro afirma que este era um rapaz 

comum: ia da escola para a casa da namorada e, portanto, não sabia porque o filho havia 

sido assassinado. O enunciador acrescenta que o pai do rapaz não via o filho usando 

drogas, mas que mesmo assim havia a chance dele realmente ser (é possível, segundo o 

texto, que o pai não soubesse). Já a segunda fonte, o delegado, afirma que possui 

testemunhas do contrário: a vitima era usuário de maconha e realizava pequenos furtos. 

Sua morte é, portanto, justificável.  

Ora, encontramos aqui no percurso narrativo da notícia a oposição de morte 

versus vida, em benefício do primeiro. O adolescente está morto, morre junto com ele 

um outro sujeito, segundo os moradores, morrem já oito pessoas. O sujeito Polícia 

decifra as mortes: estão relacionadas ao tráfico de drogas. Nesse sentido, esta afirmação 

do sujeito polícia resolve a questão: eles já estavam condenados, não há surpresa. Foi 

apenas uma impressão equivocada (a do pai do rapaz assassinado) que pôde acreditar 



que eles deveriam estar vivos. Ao final, ao evidenciar que o adolescente era usuário de 

drogas e um pequeno ladrão, sua morte volta a ser justificada (talvez necessária?). 

 Ainda no primeiro parágrafo temos uma escolha interessante por parte do 

enunciador-jornalista. Como se sabe, jovens que não tenham atingido os 18 anos devem 

ser protegidos de exposição pública em quaisquer circunstâncias. Mesmo assim, o 

enunciador revela o apelido desse estudante. A intenção, contudo, não é avisar aos seus 

amigos de colégio que ele está morto. A intenção, segundo podemos perceber ao longo 

de várias matérias coletadas, é identificá-lo como tantos outros jovens e adultos que 

possuem um nome “próprio” ao se envolverem em atividades ilícitas. Temos assim, 

Luciano Barbosa da Silva, o Índio (29/03/2003), Adriano Taenga e Nêgo Bi 

(22.02.2005), Edvaldo Idalino da Conceição, o Boboy (03.01.1998), entre tantos 

outros.Na verdade, essa é a única justificativa para a morte do adolescente estar lado a 

lado com a de Roberto Cardoso Filho, o Caveirinha. São esses apostos que os unem. As 

duas mortes permanecem inexplicáveis, mas necessárias.    

Percebemos, assim, que a matéria se constitui a partir do embate vida versus 

morte, em benefício da última. A questão aqui, de fato, não é a morte do jovem. Não há, 

na verdade, alguém morto naquele texto. Ali há somente algumas linhas fracamente 

unidas, uma ou outra recomendação moral e uma constatação de que esses jovens 

morrem mesmo, sempre morreram, nunca houve um momento anterior no qual eles 

detivessem a vida. É como, se na verdade, não houvesse alguém ali. Um personagem 

que não é personagem, uma figura que não é figura, um nome que não é nome. 

Posto isso, nos perguntamos: quais as conseqüências que uma abordagem 

jornalística que privilegie a morte contra a vida traz para a sociedade como um todo 

e/ou para grupos sociais específicos? Sabemos que essa questão ainda não foi bem 

mensurada, mas, de antemão, identificamos que não haveria “mortes” propriamente 

ditas no glossário de formas midiáticas de apresentar os jovens do Coque porque não 

havia vida antes ali. Assim, cotidianamente, não haverá uma compreensão real do 

sentido da morte desses jovens. Para tanto, vamos tentar percorrer, ainda a partir da 

contribuição metodológica da semiótica, a violência constituída socialmente e a 

violência constituída pelas mídias no que diz respeito às representações em torno dos 

jovens do Coque durante os anos de 1974-2006. 

 

3. A violência que se constitui e é constituída em três décadas 



 Em todo o corpus estudado, notícias como “Adolescente assassinado no 

Coque” se multiplicaram de 1974 até 2006. Este aumento foi considerável e pode ser 

perceber a partir do aumento de manchetes relacionadas à violência e ao assassinato de 

jovens, principalmente na década de 1990. Embora a violência, como fato social, tenha 

aumentado consideravelmente 3 e os jovens pobres da periferia tenham morrido cada 

vez mais, não houve um processo de compreensão real dessas mortes dentro do 

jornalismo. Em outras palavras, o jornalismo continuou a representar estes fatos como 

mortes e violências que não são propriamente mortes e violências, são informações, são 

constatações de que a morte-morte, e não a vida-morte, de fato impera na questão da 

juventude do Coque. Por outro lado, os jovens envolvidos em situações de promoção de 

violências (letais e não-letais) são cada vez mais estigmatizados. Há, de maneira geral, 

um “clamor” incendiário por parte das mídias em “punir” os jovens, doutriná-los dentro 

de uma perspectiva em que aprendam pela punição de seus erros. Esses jovens são 

apresentados na mesma estatura que “loucos homicidas”, “delinqüentes, assassinos 

deliberados e bandidos”. Surgem como um anti-sujeito da comunidade do Coque e 

como tal devem ser realmente combatidos. 

 Nesse aspecto, é curioso perceber que duas décadas antes, nos anos 70, já 

existiam jovens associados à violência e ao narcotráfico (muitas pequenas notícias 

referentes a esse ponto foram encontradas), sendo o exemplo emblemático desse 

período o jovem José Everaldo Belo da Silva, conhecido como “Galeguinho do Coque”. 

Assaltante e homicida confesso procurado pela polícia de vários estados nordestinos, no 

final de 1980, Galeguinho possuía voz privilegiada nas matérias a ele relacionadas4 

(tanto enquanto criminoso, como ex-criminoso – categoria esta que é impossível de se 

encontrar na década de 90 e início do século XXI). Explicando muitas vezes a sua 

própria situação de criminoso ele ‘sensibilizou’ vereadores, delegados e policiais. No 

                                                
3 Vale lembrar que o crescimento da mortalidade por causas externas, no Brasil, figura como a segunda 
causa de mortalidade. Os homicídios já ultrapassam os acidentes de tráfego. Isso faz com que o Brasil 
ocupe o terceiro lugar no mundo em assassinato de jovens entre 15 e 24 anos, especialmente os do sexo 
masculino. Assim como os indicadores de renda, a distribuição da violência também revela um forte 
caráter regional. De acordo com a Pesquisa Mapa da Violência IV (UNESCO, 2004), dos nove estados da 
região Nordeste, dois (Pernambuco e Alagoas) aparece no ranking dos mais violentos. Entre as capitais, 
Recife lidera com 90,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, seguida por Maceió (61,3) e Aracajú 
(54,4). 
4 GALEGUINHO do Coque quer provar que está totalmente regenerado – Diário de Pernambuco – 
Recife,  Polícia, Caderno 1 A, p.12 - 13/12/1982 



entanto, em 1996, o mesmo Galeguinho que chega a ser citado como ex-marginal5 em 

1980, é retomado como um criminoso ébrio, arruaceiro e agiota, que foi “assassinado 

após provocar muito pânico no Coque” 6. Vemos aí que a década de 90 vai se 

reapropriar da questão da violência de uma maneira mais beligerante do que os períodos 

históricos anteriores. 

 Surge, assim, na década de 90, a compreensão dos jovens do Coque a partir de 

uma estratégia de guerra. Os moradores do bairro passam a ser ‘cúmplices’ e 

‘colaboradores’ do tráfico de drogas7, o Coque ganha desenhos de “território8”, seu 

reduto é o dos “marginais que fogem por dentro dos manguezais9”. A Polícia e as 

instâncias e aparelhos governamentais ganham mais destaque e “sobem” na hierarquia 

da ocupação do local de fala: não é de se estranhar que 200 policiais procurem dois 

jovens homicidas fugitivos10 ou que o termo mega-operação 11 policial surja como uma 

resposta natural à violência do bairro.  Vamos analisar, nessa perspectiva, mais uma 

matéria a título de exemplo. 

Olho: Polícia fecha cerco no Coque 
Título: Megaoperação aconteceu, ontem, nas proximidades do Fórum do Recife 
Trinta e duas pessoas detidas, duas armas, um veículo roubado e uma moto com placa 
fria. Este foi o saldo da megaoperação policial realizada, ontem pela manhã, no Coque, na 
Ilha de Joana Bezerra. Batizada de Paz na Comunidade, a operação envolveu 221 
policiais militares e civis armados com metralhadoras e cães farejadores que ocuparam as 
ruas do bairro por volta das 6h procurando prender assaltantes, traficantes e pessoas em 
atitudes suspeitas. O diretor de Polícia Especializada, Gilvan Cavalcanti, disse que o local 
foi escolhido por conta das tentativas de assalto ocorridas nas proximidades do Fórum do 
Recife.  
Com um mandado de busca e apreensão itinerante, os policiais, acompanhados pelo chefe 
da Polícia Civil, Aníbal Moura, e do comandante da PM, coronel Weldon Nogueira, 
tinham autorização para revistar qualquer casa ou estabelecimento. Os policiais 
apreenderam a menor, A.C.F.S., 15 anos, dentro do barraco de Luciano Barbosa da Silva, 
39, o Índio, acusado de traficar drogas. A menor foi encaminhada para o DPCA. O ex-
presidiário Jamesson Ribeiro da Silva, 38, que cumpriu pena de três anos por tráfico de 

                                                
5 Galeguinho do Coque deixou a ‘marginalidade’, convertendo-se ao protestantismo e tornando-se um 
‘operário’. Ver matéria OPERÁRIO denuncia vereador – Diário de Pernambuco – Recife,  Polícia – 
Caderno 1 A, p.19 – 09/12/1982 e “GALEGUINHO do Coque” visita câmera municipal e é saudade por 
vereador. Diário de Pernambuco. Recife, Polícia – Caderno 1, p.14 – 18/03/1976. 
6 GALEGUINHO e Biu viraram lendas. Diário de Pernambuco – 01/09/1996 – Polícia,  Caderno B, 
p.14. 
7 MORADORES do Coque avisam a chegada da polícia com fogos - Diário de Pernambuco – Polícia – 
Caderno B. p.06 - 17/05/96 
8 ROTA do Medo” , Diário de Pernambuco – Recife, Diário Urbano, p.02 - 29/03/2003  
9 ASSASSINOS de policiais ainda soltos – Diário de Pernambuco -. Recife, Vida Urbana /Caderno B, 
p.07 -23/02/2005 
10 MENORES executam policiais no Coque – Diário de Pernambuco  – Recife, Vida Urbana p.01- 
22.02.2005 
11 POLÍCIA fecha cerco no Coque” – Diário de Pernambuco – Recife, Vida Urbana, p.09 - 29/03/2003  



drogas, também foi preso, quanto tentava fugir pelo rio Capibaribe. Segundo a Polícia, ele 
estava armado com uma espingarda calibre 12, carregada. O ex-detento da PAI, Gleidson 
Soares Norberto, 30, andava pelas ruas sem alvará de soltura e foi levado para a 
Delegacia de Roubos e furtos.  
Foi apreendida também uma espingarda calibre 36. Embora não tenham ocorrido prisões 
de criminosos procurados, o chefe de Polícia Civil aprovou aprovou o desfecho da 
operação. “Essa será a primeira de outras grandes operações programadas para a Região 
Metropolitana e Interior”, anunciou. Apesar de assustados, os moradores aprovaram a 
ação. O açougueiro Marivaldo Pedrosa, 40 anos, que trabalha no local há dez, confessou 
sentir-se mais seguro com a presença dos policiais. “Deveriam fazer isso toda semana”, 
comentou. (Diário de Pernambuco, Vida Urbana, p.09, 29.03.2003) 

 

 No texto, o jornalista constrói a matéria a partir de uma oposição entre o 

conceito de prisão e o de liberdade. É importante percebermos que nesse caso, a 

liberdade é o contrário do que pretende o sujeito da ação (Polícia) assim caracterizado 

pelo jornalista. A prisão, por sua vez, faz parte da intenção do sujeito, é o valor 

almejado por este. No nível do discurso, sabemos que “Polícia tenta capturar criminosos 

no Coque”. Isto é, há um percurso da noticia em questão, a polícia tenta por sujeitos 

livres em prisão, mas não consegue. Na notícia, no entanto, o fato da polícia não ter 

conseguido prender os criminosos não aparece de forma negativa. 

  Sabemos que esta matéria é a história de um sujeito (Polícia) que caça outro 

sujeito (criminosos do Coque) por força (“armados”) e por onipotência (“autorização 

para revistarem qualquer casa”) porque este outro sujeito (criminosos do Coque) está 

envolvido em tentativas de assalto [nas proximidades do Fórum do Recife].  O sujeito 

Polícia que cumprir sua missão e para isso realiza várias apreensões: uma menor, um 

ex-presidiário, um ex-detento e uma espingarda. Contudo, não consegue capturar seu 

principal alvo que seriam “criminosos do Coque”. Mesmo assim, o sujeito polícia 

aprova a operação (“o chefe da Polícia Civil aprovou o desfecho da operação”) e 

indicou que outras acontecerão na Região Metropolitana do Recife e no interior. Além 

disso, seqüencialmente, o sujeito polícia é respaldado por um sujeito morador do Coque 

(“açougueiro”) que afirma a necessidade de acontecerem mais vezes (semanalmente) 

operações semelhantes. O jornalista concorda, portanto, também com a operação, a 

partir dessa dupla sanção positiva (chefe de Polícia civil e açougueiro), muito embora 

esteja claro que não foram encontrados os criminosos do Coque.  O fato desses sujeitos 

não terem sido encontrados demonstra mais uma vez como o jornalista alinha-se com a 

posição do sujeito Polícia. Em nenhum momento a notícia questiona o que significam 

trinta e duas pessoas detidas em uma comunidade do Recife. O volume de produtos 

apreendidos “duas armas, um veiculo roubado e uma moto com placa fria” também não 



justifica as outras trinta e duas apreensões. Percebemos assim uma relação triste entre a 

manchete da matéria (“Polícia fecha cerco no Coque”) com a construção do texto. 

Portanto, o resultado da ação do sujeito Polícia foi positivo porque uma ação contra o 

sujeito Coque enquanto “lugar” está em questão. Não foi propriamente contra os 

criminosos, é a favor de qualquer ação repressiva no bairro. Lembramos que o objetivo 

da operação era “prender assaltantes, traficantes e pessoas em atitudes suspeitas.” 

Assim, menores, ex-detentos (nunca ex-bandidos) e armas se juntam na mesma ação da 

Polícia respaldada pelo jornalista. 

 No texto analisado, soma-se ainda ao efeito de objetividade inerente aos textos 

jornalísticos, que implícita a posição do jornalista, uma certa “naturalização” da prática 

policial repressiva, respaldando as ações do sujeito Polícia, a partir dos seguintes 

recursos: 

 
• Quantificação das coisas e pessoas apreendidas: armas, veículos 

roubados, moto e trinta e duas pessoas detidas. 

• Escolha dos termos: “saldo da operação” possui uma conotação 

positiva, uma vez que está relacionado à crédito, à reserva de 

recursos por parte da polícia. É interessante perceber que saldo é 

o contrário do termo baixa, corrente na linguagem beligerante 

para tratar dos que são mortos nas guerras 

• Demonstração do poder policial associando-o à designações 

positivas dos termos “Batizada” e “Paz na Comunidade” 

• Descrição do modo como esse mesmo poder envolve dimensões 

técnicas e estratégicas, a saber: 221 policiais militares e civis, 

armados com metralhadoras, cães farejadores que ocuparam o 

bairro por volta das 06h. Segundo a matéria, a ação policial é 

justificada como reação às tentativas de assalto ocorridas nas 

proximidades do Fórum do Recife. Para tanto, é convocado um 

ator discursivo (diretor de Polícia Especializada) que justifica a 

ação. Há, portanto, também um poder de “revide”, respaldado 

pelo poder legal uma vez que o sujeito polícia possui: “mandado 

de busca e apreensão itinerantes para revistar qualquer área ou 

estabelecimento”. 

 



4. Comunicação e cultura: uma instância social problemática 

Entendemos, assim, que a comunicação é uma instância social problemática para 

a questão da violência letal cometida contra os jovens da comunidade do Coque, uma 

vez que ela não apenas informa ou narra sobre a violência como também naturaliza e 

produz novas violências simbólicas (BORDIEU, 2002). Como afirma Cordeiro (2007): 

 
A hierarquia dos assuntos na mídia não seria motivo de grande 

preocupação, caso não houvesse uma dupla circunstância: o lugar 
privilegiado ocupado pela mídia na hierarquia da sociedade e a 
natureza do papel desempenhado pelos meios de comunicação na 
atualidade. (...) Trata-se de uma esfera capaz de acusar a existência de 
algo a um número incontável de indivíduos que, de outro modo, não 
teriam acesso àquela informação. 
 

 A mídia possui, portanto, uma forma própria de discursar sobre a violência, 

envolvida em questões sócio-históricas que podem ser observadas e evidenciadas. Ela, 

portanto, não é um “espelho” do real, ao contrário, silencia e diminui alguns pontos, 

aumenta outros. É co-partícipe, assim, do que a sociedade constrói institui como 

importante e prioritário de ser pautado nessa questão. A necessidade de se pensar cada 

vez mais sobre o impacto das mídias na realidade sócio-cultural está evidenciada, por 

exemplo, na forma como a mídia repertoriou o Galeguinho do Coque na década de 70 

(ex-marginal, um jovem que, apesar de homicida, se transforma) e como se apropriou 

dele na década de 90 (apenas um homicida). Galeguinho, no caso, é um emblema de 

como a questão dos jovens – que já era um problema histórico – se tornou ainda mais 

complexo, com uma culpabilização cada vez maior dessa juventude e uma naturalização 

dessas mortes na realidade sócio-cultural e no jornalismo. 

 Podemos, contudo, encontrar formas diferentes de se abordar a questão da 

letalidade juvenil dentro do jornalismo. Na matéria especial “Vidas Invisíveis” do 

Jornal do Commercio (31/08/2008) de Eduardo Machado e João Valadares, se evidencia 

a sensação de indiferença para cerca de 400 pessoas que morrem todos os meses, na 

periferia da cidade do Recife. Segundo estes jornalistas, parece haver uma falta de visão 

coletiva que permite dizer que existem pessoas que são simplesmente “matáveis”, cujos 

corpos são apenas dedilhados como “mortes banais” nos cadernos policiais e em 

programas de tevê especializados em exibir essas mortes como um espetáculo do 

cotidiano. Ainda considerando a diferença dessa abordagem seria necessário manter um 

posicionamento crítico para ressaltar que uma reportagem como essa, chamada 

“especial” dentro da esfera de produção jornalística, só ocorre mesmo de uma maneira 



esporádica, aí sim com condições de produção específicas e à custa da banalização 

cotidiana das mesmas mortes (daí sua distinção).   

Percebe-se, portanto, a violência como fundamento constituinte das mídias ao 

reportarem a própria violência. Conectada a essa problemática, é necessário acessarmos 

uma nova dimensão, objeto de reflexões futuras: a das culturas da violência e suas 

distribuições na sociedade. Antes disso, uma nova questão também se faz urgente: 

quando os jovens do Coque, e de outras tantas favelas, começarão, efetivamente, a 

morrer dentro do jornalismo?  
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