
 

  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA – MESTRADO 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: HISTÓRIA E ESPAÇOS 

LINHA DE PESQUISA: CULTURA, PODER E REPRESENTAÇÕES ESPACIAIS 

 

 

 

 

  

 

 

 

O JORNAL TRIBUNA DO NORTE E A PUBLICIDADE DO CRIME  

NA ESFERA PÚBLICA (1950-1970) 

 

 

 

 

 

 

ARLAN ELOI LEITE SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2015 



 

  

ARLAN ELOI LEITE SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O JORNAL TRIBUNA DO NORTE E A PUBLICIDADE DO CRIME  

NA ESFERA PÚBLICA (1950-1970) 

 

 

 

Dissertação apresentada como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre no Curso de Pós-

Graduação em História, Área de Concentração em 

História e Espaços, Linha de Pesquisa Cultura, 

Poder e Representações Espaciais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, sob a orientação do 

Prof. Dr. Helder do Nascimento Viana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2015



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Catalogação da Publicação  

   Biblioteca Central Zila Mamede – Setor de Informação e Referência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silva, Arlan Eloi Leite. 

      O Jornal Tribuna do Norte e a publicidade do crime na esfera pública (1950-

1970) / Arlan Eloi Leite Silva. – Natal, RN, 2015. 

      246 f. 

 

      Orientador: Helder do Nascimento Viana. 

Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Arte – Programa de Pós-graduação em 

História. 

 

1. Publicidade política - Dissertação. 2. Opinião pública - Dissertação. 3. 

Publicidade do crime - Dissertação. 4. Jornal Tribuna do Norte – 

Dissertação. I. Viana, Helder do Nascimento. II. Título. 

  

RN/UF/BCZM                                                         CDU 9:32.019.5 



 

  

O JORNAL TRIBUNA DO NORTE E A PUBLICIDADE DO CRIME  

NA ESFERA PÚBLICA (1950-1970) 

 

Dissertação apresentada por ARLAN ELOI LEITE SILVA como requisito parcial para 

obtenção do grau de Mestre no Curso de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, pela comissão formada pelos professores: 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Prof. Dr. Helder do Nascimento Viana - UFRN 

(Orientador) 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Marcos Luiz Bretas da Fonseca - UFRJ 

(Avaliador Externo) 

 

 

 

 

________________________________________________ 
Prof. Dr. Raimundo Nonato Araújo da Rocha - UFRN 

(Avaliador Interno) 

 

 

 

_______________________________________________________ 
Prof. Dr. Francisco das Chagas Fernandes Santiago Júnior - UFRN 

(Suplente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natal, 19 de agosto de 2015 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais Antônio e Herondina, e à minha 

irmã Fernanda, com gratidão; à minha prima e grande 

amiga Allana (1982-2015), com infinita saudade, dedico 

este trabalho.                                                          

 



 

  

AGRADECIMENTOS 

  

 

Agradecer é um gesto sublime porque não somos e não realizamos nada sozinhos. 

Entretanto, a nossa memória é limitada e, às vezes, seleciona, recorta e apaga determinadas 

reciprocidades, momentos e até pessoas que nesta longa caminhada da vida se articularam 

conosco. Por isso, de antemão, eu já começo pedindo perdão pelo esquecimento e pela falha 

que possivelmente venho a cometer. 

Agradeço à minha família pelo apoio irrestrito e pelo amor que divide comigo desde 

que nasci. Sou grato, em especial, à minha irmã Fernanda que, em alguns momentos críticos 

que passamos normalmente na vida, ela dizia que eu não iria perder o meu mestrado. E 

quando nosso pai se submeteu a uma cirurgia cardíaca, no período em que eu estava 

finalizando o trabalho, foi a minha irmã que me deu o maior apoio moral e também braçal 

para juntos conciliarmos os cuidados com o nosso genitor e a minha escrita do último capítulo 

desta pesquisa. Meus pais e minha irmã, amo vocês! 

Aos meus amigos e amigas mais chegados. Em especial à minha grande amiga 

Fabíola Barreto, que realizou com primor a revisão desta dissertação. Um dia quando perdi a 

prova do Exame Nacional do Ensino Médio, a fim de cursar Direito na UFRN, foi Bibi quem 

me incentivou sobremaneira a tentar a seleção de mestrado em História e Espaços. Inclusive 

ela tomou emprestado livros na Biblioteca Central Zila Mamede, os quais faziam parte do 

programa da prova, já que eu não possuía mais cadastro naquela época e ainda não era 

servidor desta universidade. E assim com a ajuda dessa amiga e de outros amigos consegui ser 

aprovado para a turma de 2013. Sou grato, outrossim, aos amigos Flademir Dantas e 

Anderson Soares, porque juntos criamos um grupo de estudo para essa referida prova do 

mestrado. Os amigos são patrimônios em minha vida! 

Agradeço aos meus colegas da turma Patrícia, Sandra, Khalil, Paulo Rikardo, 

Sabrina, Débora, Camila, Renan, Avohanne, Cristiano, Renata, Tyego, João Gilberto, Arthur, 

Marileide, Priscilla, Carolina, Aldenise, João Fernando e Leonardo, os quais compartilharam 

comigo momentos de aprendizados, desafios e também diversão. E quero registrar meus 

agradecimentos especiais às duas amigas Marileide e Aldenise. Esta última, que chamamos 

carinhosamente de Nise, dividiu comigo um estudo sobre a problemática do espaço prisional 

do Rio Grande do Norte, embora eu tenha enveredado pela pesquisa sobre a Tribuna do Norte 

e a publicidade do crime. Nise, por exemplo, foi quem me trouxe as fontes do governo de 

Sylvio Pedroza no que tange às estatísticas criminais do começo dos anos 1950, bem como o 



 

  

relatório do interventor Rafael Fernandes sobre a Colônia Agrícola Penal potiguar em 1940. 

Aos amigos e amigas, desejo muito sucesso! 

Ao meu orientador, Prof. Dr. Helder Viana, por ter aceito a minha pesquisa e ter me 

orientado tão bem na construção e finalização desta pesquisa. Helder, antes de tudo, é um 

grande ser humano. E um grande profissional e pesquisador da História. Tenho a honra de 

registrar o quanto sou orgulhoso pelas ideias, sugestões, correções e observações críticas que 

ele realizou ao longo do estudo e escrita desta dissertação. A nossa parceria foi muito 

profícua, sobretudo, porque mantivemos o diálogo constante tanto pelas conversas presenciais 

quanto pelos e-mails trocados e mensagens de cunho acadêmico compartilhadas por meio da 

rede social WhatsApp. Ao historiador Helder, a minha entusiasmada gratidão, o meu respeito 

e a minha amizade! 

Ao Prof. Dr. Raimundo Nonato, porque me conhece de perto desde 2004 quando fui 

seu bolsista no Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária e por ter me orientado na 

pesquisa monográfica quando finalizei a graduação em História. Além disso, foi o Prof. 

Nonato quem aprovou, inicialmente, o meu projeto de mestrado e me fez proveitosas 

sugestões e correções na problematização desta pesquisa. Logo em seguida, tive a outra grata 

satisfação de ficar sob a orientação do Prof. Helder, que era o segundo na linha de orientação. 

Ao historiador Raimundo Nonato, muito obrigado por tudo! 

Minha gratidão ao Prof. Dr. Francisco Neto, da UFCG, meu grande amigo e colega 

da turma de História UFRN 2002, pelas inúmeras contribuições, sugestões e observações 

desde quando eu estava construindo o meu projeto de mestrado. Agradeço também ao Prof. 

Dr. Marcos Luiz Bretas, da UFRJ, pela atenção e sugestões ao meu trabalho quando nos 

encontramos pessoalmente no XVII Simpósio Nacional de História ocorrido na UFRN em 

2013, tendo a honra de tê-lo em minha banca de defesa como avaliador externo. De igual 

modo, sou grato à Profa. Dra. Tânia de Luca, da UNESP, pelas contribuições primorosas à 

minha pesquisa sobre imprensa escrita quando fui seu aluno em um minicurso ministrado na 

UFRN em 2014.  

Aos docentes do Programa de Pós-Graduação em História e Espaços, especialmente 

aos professores Durval Muniz, Márcia Vasques, Renato Amado, Santiago Júnior, Henrique 

Alonso, Raimundo Arrais e Muirakytan Macedo, pelo aprendizado compartilhado conosco. E 

agradeço, outrossim, ao amigo Luann Alves, secretário da Pós em História, que é meu colega 

nos serviços administrativas da UFRN, pela presteza e agilidade na realização das atividades 

do programa. 



 

  

Sou grato aos colegas de trabalho da Biblioteca Central Zila Mamede da UFRN, 

especialmente às minhas amigas Clediane, Anioly e Elisângela, que dividem comigo as 

atividades do nosso Setor de Repositórios Digitais, pelo apoio e companheirismo sempre 

demonstrados ao longo desse período de curso, qualificação, finalização e defesa desta 

dissertação. Igualmente agradeço às nossas colaboradoras Rita, Carla, Eduarda e Natália. 

Além disso, sou grato a elas pelas correções normativas do trabalho e pelas ideias vividas 

entre nós tanto no âmbito profissional quanto no acadêmico, já que fui contemporâneo de uma 

turma de mestrandas no local de trabalho. A estas, minha gratidão e meus votos de muito 

sucesso! 

A todos os demais amigos e amigas, mesmo sem mencioná-los um a um, porque 

poderia cometer injustiça com alguém, pela torcida e pelas várias palavras de ânimo e força 

que me concederam ao longo desses dois anos de pesquisa e escrita. O meu trabalho só foi 

possível pela coletividade que, de algum modo, articulou-se com a minha solidão. E nisso 

reforça a ideia de que não somos e não realizamos nada sozinhos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O insignificante cessa de pertencer ao silêncio, ao rumor 

que passa ou à confissão fugidia. Todas essas coisas que 

compõem o comum, o detalhe sem importância, a 

obscuridade, os dias sem glória, a vida comum, podem e 

devem ser ditas, ou melhor, escritas.”  

                              (Michel Foucault, 2003, p. 213) 

 



 

  

RESUMO 

 

 

O estudo objetiva analisar o processo da publicidade do crime no período pós-Segunda 

Guerra Mundial no Brasil, considerando o jornal Tribuna do Norte como um dos principais 

vetores dessa produção na esfera pública do Rio Grande do Norte. A discussão teórica reuniu 

os sociólogos Jürgen Habermas e John Thompson, entre outros, os quais lançam ideias sobre 

a relação da imprensa com o espaço público. O recorte compreende de 1950, ano de fundação 

do periódico, a 1970, no contexto do AI-5. Esse período assinalou a consolidação do referido 

veículo de comunicação na conjuntura do populismo de Aluízio Alves, bem como sua 

articulação com as mudanças políticas antes e depois do golpe militar de 1964. A publicidade 

do crime é buscada como uma construção histórica, envolvendo procedimentos jornalísticos, 

sujeitos e espaços. A publicidade compreende questões comerciais e políticas quando 

determinados acontecimentos são transformados em um evento público. Nesse sentido, o foco 

desta pesquisa é a publicidade em sua dimensão política. Quanto à metodologia, trata-se de 

um estudo empírico, de ordem documental e de base qualitativa, com abordagem descritiva e 

interpretativista, conforme a historiadora Tânia de Luca. O corpus de análise foi composto de 

notas, manchetes, notícias, reportagens, propagandas comerciais, textos imagéticos, entre 

outros gêneros. Os capítulos reúnem o estudo sobre as construções e transformações do 

jornalismo populista; a publicidade do crime em tempos democráticos; além de o golpe 

militar de 1964 e as transformações da publicidade do crime. Os resultados da análise revelam 

que a Tribuna do Norte, embora tenha adotado modelos mais liberais da imprensa norte-

americana, permaneceu, durante esse recorte, contemporizando com padrões conservadores e 

autoritários dos velhos impressos potiguares. Quanto à prática política, apesar dos interesses 

mercadológicos diversos, foi elemento importante na trajetória desse jornalismo ambíguo, 

inclusive influenciando, de maneira significativa, as confecções da notícia de crime.  

 

Palavras-chave: Publicidade política. Opinião pública. Publicidade do crime. Jornal Tribuna 

do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The study aims to analyze the crime of the advertising process in the post-World War 

II period in Brazil, considering the Tribuna do Norte newspaper as one of the main vectors of 

this production in the public sphere of Rio Grande do Norte. The theoretical discussion is 

based on sociologists Jürgen Habermas and John Thompson, among others, that bring ideas 

about the relationship between the press and the public space. Our research in the journal is 

during the period from 1950, the year of the creation of this press, to 1970, in the context of 

AI-5 law. This period is considered the consolidation of this periodic in the populist context 

of Aluízio Alves, as well as the articulation with political changes after and before military 

coup in 1964. The publicity of crime is showed as a historical building, involving journalistic 

procedures, subjects and spaces. The publicity is related to commercial and political questions 

when some facts turned into a public event. In this sense, this research focuses on the 

publicity in its political dimensions. Related to the methodology, it is an empirical and 

qualitative study, based on literature, with a descriptive and interpretative approach, according 

to historian Tânia de Luca. The corpus of analyze is composed by notes, titles, news, reports, 

advertisements, image texts, among another textual genres. The chapters present a study about 

the building and changes of the populist journalism; the publicity of crime in democratic 

times; besides the military coup in 1964 and the changes of publicity of crime. The results of 

analyzes show that Tribuna do Norte, although has adopted more liberal pattern from North 

American presses, during the analyzed period has yet conservative and authoritative patterns 

from old potiguar presses. In this period, the political practice, in spite of diverse commercial 

interests, was an important element in the trajectory of this ambiguous journalism that has 

influencing, in a significant way, the production of news of crime. 

Keywords: Political advertising. Public opinion. Crime advertising. Tribuna do Norte 

newspaper. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

“Tem sangue no jornal”1 

 

 

 A partir de 1994, as notícias policiais em Natal, veiculadas por emissoras de televisão, 

começaram a fazer parte do meu cotidiano de estudante do ensino fundamental. Patrulha 

Policial e Aqui Agora foram programas televisivos de um jornalismo policial que explorava 

sangue e mortes no Rio Grande do Norte. Nesse cenário, a linguagem sensacionalista 

procurava envolver o objeto “ensanguentado” da informação com o sujeito do outro lado da 

tela. (ANGRIMANI SOBRINHO, 1995). Quanto aos repórteres, esforçavam-se para 

emocionar, sensibilizar, dramatizar, denunciar e chamar a atenção de um público, diverso em 

sua formação social, para os crimes de roubos, furtos e, mormente, contra a vida. 

Essas narrativas traziam também o humor sobre os dramas alheios por meio de falas, 

gestos e imagens. Assim, indivíduos esfaqueados, alvejados por munições de diferentes 

calibres ou suicídios espacializavam um cenário de sangue, horror e violência. Além disso, os 

sujeitos acusados dos crimes de roubo com violência (assaltos) e os menores de idade 

infratores recebiam uma publicidade hostil e estigmatizadora desse jornalismo tragicômico, 

por exemplo. Em tempo, o programa policial televisivo, outrora Patrulha Policial, passou a 

ser Patrulha da Cidade, o qual é exibido atualmente pela emissora de televisão Ponta Negra, 

sediada em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Nesse sentido, será que o jornalismo 

policial da Tribuna do Norte2, no final dos anos 1960, influenciou essa prática jornalística 

contemporânea sobre o crime? É o que vamos ver no decorrer desta pesquisa. 

 Ainda no contexto dos anos 1990, as minhas memórias de garoto dão conta de um 

horripilante espaço prisional. A Colônia Penal Dr. João Chaves, penitenciária localizada na 

Zona Norte de Natal, era um palco para notícia policial recorrente na televisão. As grandes 

reportagens reconstruíam os horrores das rebeliões, fugas e assassinatos naquele mundo 

murado. O “Caldeirão do Diabo”, uma espécie de vulgo dado pelos jornalistas à penitenciária 

João Chaves, era o título sensacionalista que abria as reportagens mais dramáticas, beirando a 

uma produção cinematográfica com direito à trilha sonora.  

                                                           
1 Verso da música “Disco Voador”, uma composição do cantor Raul Seixas. Disponível em: 

<http://letras.mus.br/raul-seixas/1251735/>. Acesso em: 1 jun. 2015. 
2 Jornal que circula no Rio Grande do Norte, exceto às segundas-feiras. 
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 Para fazer a cobertura, alguns repórteres eram escolhidos pela emissora a fim de 

adentrarem nos espaços e submundos da prisão. Em tempo de rebelião, que era um 

acontecimento comum naquele período, a reportagem começava com os passos do jornalista, 

com microfone na mão, da rua para a penitenciária. Logo se erguiam as torres de vigia, os 

muros acinzentados e mal rebocados e o grande portão que separava o mundo social da vida 

entre grades. Os corredores meio que labirintais refaziam uma geografia espacial, que 

desembocava no complexo das celas lúgubres e cubiculares. O cenário era um verdadeiro 

pardieiro entrelaçado com sujeitos de ânimos exaltados. As rebeliões quase sempre 

resultavam em assassinatos cruéis e grandes manchas de sangue pelo chão.  

 Nesses casos, as matérias expunham corpos dilacerados, cortados e, às vezes, sem 

cabeça sobre o piso esburacado da cela ou enterrados, como prática de ocultação cadavérica 

observada pelos autores do homicídio. E toda essa dramaticidade era fechada com a entrevista 

dos presos. De repente, surgiam na tela homens malvestidos, meio esqueléticos, sujos, com 

mensagens pelo corpo em forma de tatuagens e com um falar carregado de expressões, gírias 

e palavras forjadas em um mundo social refeito por ferros, paredes, cubículos e vigilância 

sistematizada. Nessas entrevistas, os presidiários podiam falar de suas vidas, fazer suas 

reivindicações e até mesmo detalhar os crimes cometidos, embora a voz desses encarcerados 

fosse mediada, editada e controlada pela imprensa televisiva.  

 O acesso ao jornal impresso não era corriqueiro em minha época juvenil. A despeito 

disso, houve um assassinato de um homem nas imediações da lagoa de captação do conjunto 

Santarém, que ficava próxima à minha residência. O corpo foi encontrado na parte da 

vegetação da lagoa. Lembro-me que a vizinhança comentou várias vezes esse crime, inclusive 

a minha família também participava das conversas. O homicídio virou, por semanas, o 

assunto do momento. A esse respeito, um jornal impresso de Natal foi comprado e pude 

presenciar a reportagem sobre o fato. Havia uma fotografia preta e branca do cadáver, o qual 

se encontrava de bruços e com marcas de perfurações provocadas por munições de arma de 

fogo. A imagem não era projetada em cores, assim como acontecia nas matérias da imprensa 

televisiva. O que me chamava atenção era a necessidade de ver o corpo do homem pelo 

menos no jornal impresso, já que não fomos, minha família e eu, até o local do encontro de 

cadáver.  

 Em dezembro de 2006, na condição de policial militar recém-formado, fui trabalhar no 

Presídio Provisório da Ribeira. Nos primeiros serviços, fiquei como sentinela do prédio que 

estava vazio por conta de uma reforma. Posteriormente, começaram a vir os presos, bem 

como se iniciou a instalação dos serviços administrativos do presídio. Ainda no período do 
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prédio vazio, pude ter acesso ao complexo de celas. Estavam reformadas, pintadas e limpas. 

Mas confesso, devido à memória construída a partir da imprensa televisiva sobre a prisão, que 

a sensação foi de desconforto e aversão. Silêncio, grades, cadeados, paredes formando 

cubículos e corredores sombrios me ofereceram uma experiência nunca vista até então. Eu 

estava literalmente em um espaço prisional mesmo que ainda vazio. Nesse sentido, a imprensa 

já havia me trazido informações prévias desse lugar e a prisão já existia em minhas memórias 

de garoto natalense. 

 Ademais, as vezes que transitava pela Avenida Itapetinga, no conjunto Santarém, era 

impossível não observar as velhas guaritas da Colônia Penal João Chaves, além das imagens 

reconstruídas pelos jornais policiais da cidade. Contudo, estar como um soldado armado com 

fuzil, tirando quarto de horas na torre de vigia do presídio da Ribeira, era outra visão e outra 

sensação. Eu estava no alto e podia ter um olhar sobre os espaços periféricos e centrais do 

presídio. A expectativa era de sobressalto e prontidão. A qualquer momento eu poderia 

enfrentar uma fuga, uma rebelião ou um resgate de presos por grupos de criminosos. O 

silêncio da guarita engendrava temores e tensão o tempo todo. As sombras da noite, o frio e a 

solidão da torre de vigia aumentavam o desafio de manter a segurança da prisão.   

 Em outras situações, o caminhar pelos corredores do complexo de celas não seria o 

mesmo. Os cubículos estavam cheios de presos. Precisei escoltar, por algumas vezes, o agente 

penitenciário e o preso serviçal que realizavam a entrega das refeições diárias aos apenados. O 

clima era tenso e delicado. Percorrer o espaço de arma na mão e com muito cuidado para não 

se encostar às grades faziam parte da rotina de um soldado no interior da prisão. Parece que 

eu encarnava um algoz diante de homens animalizados pela aversão a um sujeito fardado. Os 

olhares pesados materializavam essa ideia sobre mim. À noite e na madrugada a fio, durante o 

serviço de guarda, ouvir os detentos conversando ou fumando cigarros poderia sinalizar um 

momento de tranquilidade. Porém, se eles fizessem muito barulho ou guardassem silêncio 

deveria ter alguma coisa errada. Uma fuga poderia estar sendo planejada ou executada, por 

exemplo. 

 Aquela velha prisão da Ribeira – com seus corredores de celas sombrias e presos de 

cabeças raspadas, tatuados como formas de falar ao mundo, sendo alguns deles esqueléticos, 

de feições assustadoras e olhares sisudos – plasmou-se como uma experiência ímpar na vida 

de um militar recém-formado. Contudo, a prisão e o seu mundo segregado já existiam em 

minhas memórias antes de ser uma sentinela que se vestia de cinza. A imprensa construiu uma 

ideia, uma visão e uma forma de representar a prisão em Natal. O jornal impresso e/ou 

televisivo havia me servido de mediador para que eu pudesse conhecer, mesmo que de 
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maneira parcial e distorcida, os sujeitos acusados de crimes e o mundo murado. Eu nunca me 

dirigia à prisão, não a visitava e nem realizava trabalho social por lá até que a profissão de 

policial militar3 me permitiu prestar serviço na guarda nesse espaço de exclusão.  

 Antes de enveredarmos pela problemática da imprensa escrita e da publicidade do 

crime, tentamos construir um projeto que pudesse dar conta do espaço prisional em um dado 

contexto do Rio Grande do Norte, cuja temática versava sobre Uma colônia agrícola para 

recuperar os apenados: projetos e práticas prisionais na Colônia Penal João Chaves (1968-

1978). No entanto, com o aprofundamento das discussões e leituras em torno desse objeto, 

descobrimos, frustradamente, que os documentos administrativos da Colônia Penal João 

Chaves não estão disponíveis ao público. Por isso, este pesquisador – e uma colega de turma 

do mestrado, Aldenise Lira, que também pesquisa sobre a prisão – enviou um ofício à 

Secretaria de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte – SEJUC, que é responsável pelos 

presídios, a fim de saber o destino e o possível acesso a tais documentos históricos. 

O referido ofício foi preparado pela secretaria da nossa Pós-Graduação em História e 

Espaços. Nesse processo, no entanto, apesar de termos ido à SEJUC mais de uma vez, não 

obtivemos nenhuma resposta concreta sobre o paradeiro dessas fontes. Se foram destruídas ou 

estão depositadas em um arquivo restrito ao público não sabemos até hoje. É lamentável o 

suposto desaparecimento da documentação administrativa daquela penitenciária. Dessa forma, 

nossa pesquisa com a problemática sobre o espaço prisional acabou sendo prejudicada. Por 

essa razão e em virtude do período de qualificação deste estudo, optamos por reformular o 

problema e o recorte, além de elegermos um dos impressos de Natal como fonte e objeto da 

pesquisa. Além do mais, o sistema prisional potiguar, como um todo, apresenta supostos 

graves problemas de precariedade e desestruturação em nossa contemporaneidade. O que não 

deixa de ser uma questão histórica, a julgar pelas discussões dos problemas que já envolviam 

as prisões norte-rio-grandenses nos Relatórios dos Presidentes de Província e Governadores 

do Rio Grande do Norte (1835 a 1930)4. 

 Em 16 de março de 2015, o sistema prisional do Rio Grande do Norte entrou numa 

grave crise. Rebeliões coordenadas nos diversos presídios da grande Natal, incêndios a ônibus 

em via pública e destruição dos prédios tanto da penitenciária de Alcaçuz quanto dos vários 

centros de detenção provisória pela cidade marcaram uma onda de motim e provocaram uma 

grande sensação de insegurança para a população. Por conseguinte, o Governo do Estado, no 

                                                           
3 O autor deste trabalho foi Policial Militar do Rio Grande do Norte no período de 31 de julho de 2006 a 23 de 

abril de 2013. Foi licenciado a pedido (exonerado) por ter sido aprovado e nomeado em Concurso Público 

Federal.  
4 Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte>. Acesso em: 10 maio 2015.  
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dia seguinte, decretou situação de calamidade do sistema prisional5. Assim, medidas de 

emergência foram tomadas no sentido de reunir uma força tarefa, inclusive com a intervenção 

da Força Nacional, a fim de amenizar o caos instalado. Esses fatos foram amplamente 

publicados pela imprensa televisiva, escrita e virtual. Dessa vez até as redes sociais, a 

exemplo do WhatsApp, contribuíram não só para alertar a população em pânico mas também 

para criar situações alarmistas e divulgar falsas informações. Havia outro caos e clima de 

medo provocados pelas redes sociais.  

 Um mês depois, o Secretário de Justiça e Cidadania, Edilson França, criticou 

duramente o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Ele chegou a afirmar que não há 

sistema prisional no estado, o que existe é um aglomerado de presos jogado nas unidades a 

própria sorte porque não são cumpridos os artigos da lei de execuções penais e por não haver 

um direcionamento de políticas públicas prisionais no estado. Os presos, dessa forma, ganham 

força. Além disso, o trabalho de ressocialização também não funciona. Os prisioneiros sofrem 

com a falta de médico e até de alimentos, por exemplo6. Desse modo, a prisão norte-rio-

grandense, contemporânea a esta pesquisa, entrou numa fase de grande desestruturação e 

revelou o grave problema histórico e social com que o estado e a sociedade potiguar lidam 

com esse sistema e seus integrantes encarcerados. 

Por sua vez, a imprensa, em seus diversos veículos de divulgação e apropriação da 

crise prisional, serviu de instrumento de intervenção. Nessa direção, mobilizou notícias e 

ações no espaço público tanto informando, expondo, cobrando das autoridades como 

alarmando a situação. Por isso que se torna relevante pensar historicamente as práticas sociais 

e culturais da reconstrução do crime e da prisão, lugar para onde se destinam os criminosos, 

na publicidade da imprensa. A esse respeito, por meio de um recorte histórico e de uma 

problemática sobre determinado jornal impresso de Natal, a nossa pesquisa tenta se propor a 

tal empreitada.  

 A partir dessas experiências construídas pela minha subjetividade e por meio das 

práticas sociais, pretendo compreender a formação e transformação do jornal Tribuna do 

Norte, que pouco a pouco foi servindo também de interlocução entre a sociedade e os grupos 

marginalizados em suas práticas contraventoras e/ou criminosas. E essas práticas foram sendo 

(re)elaboradas por procedimentos materiais do jornal, investimentos financeiros, modelos 

tipográficos adotados, ideias sociais partilhadas pelos grupos condutores da impressa escrita, 

                                                           
5 Disponível em: <http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2015/03/governo-do-rn-decreta-

calamidade-apos-onda-de-rebelioes-em-presidios.html>. Acesso em: 28 abr. 2015. 
6 Disponível em: <http://gazetadooeste.com.br/secretario-de-justica-critica-sistema-penitenciario-do-rio-grande-

do-norte/>. Acesso em: 28 abr. 2015.  
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relações políticas travadas em diferentes contextos, bem como pelas transformações sociais e 

culturais.  

Quanto ao surgimento de notícias sobre crime no jornal, não foi algo isolado e 

repentino. No entanto, uma série de contribuições e práticas se somou, deslocou-se e se 

transformou na temporalidade histórica, a fim de articular o trabalho da imprensa na 

reconstrução dessas práticas divergentes no espaço público. Espaço esse que se ampliou pela 

intervenção do jornal impresso.  

Além do mais, não podemos analisar o jornal Tribuna do Norte sem inseri-lo na 

problemática da política populista brasileira, da qual Aluízio Alves, fundador desse impresso, 

foi um dos políticos praticantes. Um dos primeiros trabalhos que se debruçou sobre o 

populismo como um movimento político e social, mormente no Brasil entre 1930 a 1964, 

apontou que há uma dificuldade em construir um conceito que abarque os vários populismos. 

Embora pesquisas recentes indiquem que esse populismo não está resumido apenas ao recorte 

temporal acima (TRINDADE, 2004), em linhas gerais, ele surgiu no contexto das crises 

políticas dos grupos oligárquicos na transformação de uma sociedade que se urbanizava.  

Outrossim, o populismo foi entendido como um instrumento “concreto de 

manipulação das massas populares, mas foi também um modo de expressão de suas 

manifestações”, em um processo de desenvolvimento urbano e industrial. (WEFFORT, 1980, 

p. 62). Nesse sentido, os meios de comunicação foram explorados, a exemplo dos periódicos, 

na construção e transformação desse populismo. Esses meios de comunicação puderam, entre 

outras ações, auxiliar a política populista na disseminação de “modelos culturais urbanos”. 

(MELO, 1981, p. 99). 

Já no Rio Grande do Norte, temos a pesquisa de Pereira (2006) sobre memória política 

e populismo envolvendo Aluízio Alves. Além das fontes orais, o trabalho articulou o estudo 

sobre a Tribuna do Norte, ao lado dos periódicos A República e Diário de Natal, a fim de 

resgatar a problemática política, principalmente na campanha eleitoral de 1960, quando esse 

autor considerou a consolidação do populismo aluizista. Desse modo, o impresso Tribuna do 

Norte foi inserido à discussão para, por meio dele, reconstituir o populismo no estado. No 

entanto, Pereira (2006) não questionou o jornal como um dos elementos de intervenção 

pública na construção e transformação desse populismo potiguar, embora reconheçamos que 

tal procedimento não era o foco do referido trabalho. A despeito disso, alinhamo-nos à 

assertiva de que Aluízio Alves, desde 1942, quando movimentou uma campanha de 

assistência social aos flagelados da seca daquele ano, começou, assim, seus “caminhos 

tipicamente populistas” na formação de um eleitorado, o qual deu sua primeira resposta no 
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pleito de 1946, momento em que Alves elegeu-se deputado federal. (PEREIRA, 2006, p. 

176). Dessarte, podemos seguir nossa problematização de que a Tribuna do Norte, desde 

1950, foi também uma instituição que se articulou ao populismo aluizista.  

No que diz respeito às fontes históricas, constroem categorias espaciais e exigem 

operações teórico-metodológicas próprias para que sejam estudadas as relações entre a 

imprensa escrita e a publicidade do crime. No entanto, o estudo sobre os periódicos e as suas 

práticas na publicidade do crime é praticamente ausente na historiografia potiguar. Por 

exemplo, começando pela historiografia tradicional do Rio Grande do Norte, temos, em 

destaque, os trabalhos de Lyra (2008) e Cascudo (1999). Nesse caso, tanto um quanto o outro, 

dentro de suas formações e distintos interesses – o primeiro autor como um político ligado às 

oligarquias tradicionais da cidade, e o segundo estudioso também ligado a uma elite 

intelectual e política – articulavam-se na construção de uma história tradicional e com forte 

respaldo do poder público, uma vez que eram publicações patrocinadas pelo estado ou 

prefeitura.  

Desse modo, determinados grupos sociais, a exemplo dos sujeitos criminosos na 

imprensa, e alguns espaços da cidade não obtiveram visibilidade na narrativa sobre uma Natal 

de grandes acontecimentos patrióticos, de heróis e de figuras políticas e literárias. Nessa 

produção historiográfica, a prisão, lugar destinado aos criminosos, foi tratada como algo 

isolado, que não fazia parte do cotidiano da cidade. Uma prisão colonial, como foi a Fortaleza 

dos Reis Magos, era um local escuro, fétido e deplorável, assim como a cadeia da capital, 

localizada no centro da urbe, também foi vista como um espaço de punição dos criminosos e 

um ponto de partida para as execuções das penais de morte que ocorreram em Natal durante a 

década de 1840. (CASCUDO, 1999). Quanto aos jornais que circulavam na cidade, 

contemporâneos à pesquisa de Câmara Cascudo no final da década de 1940, como o jornal 

católico A Ordem, não serviram de fontes para se refletir sobre a criminalidade e a prisão.  

Ademais, nos estudos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em História e 

Espaços da UFRN, não há, até o presente momento, nenhuma pesquisa sobre o papel da 

imprensa escrita e a publicidade do crime no Rio Grande do Norte. São trabalhos que 

recortam determinados problemas urbanos, discussões sobre as práticas sociais e culturais nos 

espaços da cidade, memória, personalidades, música, boemia, política, escravidão, 

modernidade em Natal etc. Desse modo, a relação dos impressos com os sujeitos criminosos e 

marginalizados está ausente dessa historiografia norte-rio-grandense contemporânea. 

Entretanto, existem trabalhos que utilizaram a Tribuna do Norte a fim de discutir certos 

recortes da história urbana de Natal. Em “O campo e o jogo: uma história do Estádio Castelão 
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(1963-1991)”, defendido em 2012 por Pablo Souza, por exemplo, elegeu-se o impresso 

Tribuna do Norte como uma das fontes dessa pesquisa, ao lado dos jornais A República e 

Diário de Natal.  

Em outros programas de pós-graduação desta Universidade, a prisão norte-rio-

grandense emerge como um problema a ser discutido no campo do Direito, das Ciências 

Sociais e do Serviço Social. São trabalhos que enfatizam o poder punitivo do estado sobre os 

indivíduos presos, as questões criminais como fenômenos sociais, as controvérsias das leis 

que regem o sistema prisional, bem como as defasagens e desestruturações desse sistema no 

Rio Grande do Norte. Entretanto, não há, na UFRN, nenhum trabalho encontrado que realize 

a discussão sobre a imprensa escrita e a publicidade do crime no campo das ciências humanas.  

Nessa direção, no acervo digital do Repositório Institucional (RI) desta Universidade, 

encontram-se algumas pesquisas de pós-graduação que levantaram problemáticas sobre o 

jornal Tribuna do Norte. Em Agnez (2011), trabalho defendido em Estudos da Mídia, há uma 

pesquisa sobre a rotina e a cultura profissional no que tange à integração da equipe de 

jornalistas da Tribuna do Norte, como o maior jornal de circulação contemporâneo, com as 

novas tecnologias da comunicação, do impresso articulado ao jornal digital. Em Oliveira 

(2013), que foi uma pesquisa desenvolvida em Estudos da Linguagem, a discussão enfatizou 

os “Classificados” do jornal Tribuna do Norte, no recorte de 1951 a 2010, sobretudo em sua 

mudança de “Oportunidades” para “Classificados”, investigando os aspectos macroestruturais 

do gênero, bem como os elementos microestruturais.  

Ainda no RI, na pesquisa de Luciano (2013), em Estudos da Linguagem, verifica-se a 

ocorrência do discurso humorístico por meio do gênero discursivo da charge. Para tanto, 

foram analisadas dez charges referentes à gestão da prefeita de Natal, Micarla de Souza, 

publicadas pela Tribuna do Norte durante o ano de 2012. Sendo assim, os resultados da 

pesquisa apontaram para as relações existentes entre sujeitos e sentidos, nas quais o discurso 

chargístico é forjado a partir de dizeres e discursos outros. E, em Ciências Sociais, o trabalho 

de Araújo (2013) problematiza a violência social em Natal por meio das representações 

midiáticas na contemporaneidade. A Tribuna do Norte, entre outros jornais, foi tomada como 

documento para o estudo. Nessa perspectiva, foram traçadas diferentes estratégias discursivas 

que permitiram perceber interesses ideológicos de classe e segregações sociais e espaciais, as 

quais implicaram significativamente nas construções sociais dessa violência.  

Os trabalhos de pós-graduação, em pauta, realizaram determinados recortes do jornal 

Tribuna do Norte, sobretudo nas problemáticas da Linguística, dos Estudos da Mídia e das 

Ciências Sociais. Contudo, não houve uma problematização da história desse impresso e 
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como ele publicou o crime em seus vinte primeiros anos de intervenção no espaço público. O 

jornal dos Alves foi apreendido, por exemplo, para se discutir a violência social na cidade, 

neste contexto do século XXI, entretanto, ainda falta ver como esse periódico reconstruiu, 

historicamente, o crime e de que forma essa violência social foi (re)constituída pela palavra 

impressa. Não objetivamos ver, simplesmente, o crime em si, como um fenômeno social e 

histórico, mas queremos discuti-lo como uma prática jornalística. O crime é recontado pelo 

jornal em um dado contexto, articulado a problemáticas políticas, sociais e culturais7. 

No tocante ao jornal Tribuna do Norte, discutido entre os trabalhos sobre a relação do 

populismo com os meios de comunicação, temos a pesquisa de Melo (1981). Nesse estudo, 

articulado à historiografia marxista brasileira, o impresso de Aluízio foi debatido como um 

instrumento que criou para Alves “uma imagem de homem político sério e competente junto 

aos setores da população” a fim de legitimá-lo no seio da opinião pública. Ademais, a Tribuna 

do Norte teria sido um órgão que ajudou seu proprietário a chegar ao poder, com 

“parcialidade” e “passionalismo” às claras. Desse modo, “era muito mais um panfleto que um 

jornal”. (MELO, 1981, p. 103).  

Nossa pesquisa, entretanto, questiona essa análise reducionista e apressada sobre o 

jornal de Alves. Reconhecemos, nesse processo, as limitações teóricas e metodológicas 

levadas a efeito no estudo sobre o populismo desse político potiguar, uma vez que na obra de 

Melo (1981) existe um capítulo dedicado a Aluízio. Isso posto, queremos problematizar a 

Tribuna do Norte, nesse contexto do populismo em transfiguração, como um elemento de 

intervenção que não se reduziu somente à prática política, mas foi além na reconstituição de 

uma Natal em transformação histórica e dos vários grupos sociais nela inseridos, inclusive das 

camadas populares e seus indivíduos sob processos de estigmatização pela palavra impressa. 

A Tribuna do Norte foi também ativa na reconstrução da ocorrência dos crimes, como um 

ponto de tensão e conflito na “emergência” das chamadas “classes populares” no espaço 

urbano. (WEFFORT, 1980, p. 61).  

Além disso, na historiografia brasileira, há uma produção significativa sobre a 

criminalidade como objeto de estudo, tanto das fontes judiciais, dos processos-crime, quanto 

dos jornais. Nessa direção, estudos levantados a partir das últimas décadas do século XX 

procuraram discutir a violência como forma de conservação da ordem e também de ruptura e, 

nessa temática, surgiram discussões sobre os atos criminosos de escravos como resistência à 

                                                           
7 Confira CANCELLI, Elizabeth. A cultura do crime e da lei: 1889-1930. Brasília: Editora Universidade de 

Brasília, 2001. Nesse estudo, a autora aborda a produção do crime também pela imprensa, articulando questões 

de direito e prática cultural. 
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escravidão. Quanto às fontes utilizadas, foram os registros policiais do Rio de Janeiro no 

século XIX, por exemplo. Além disso, na década de 1960, foram iniciados os estudos sobre os 

“homens pobres livres” em suas práticas cotidianas e divergentes da ordem estabelecida. 

(BRETAS, 1991). Daí decorreu uma série de análises, no campo das ciências humanas, sobre 

a criminalização do negro, das mulheres e dos imigrantes. Em relação às fontes eleitas para 

essas pesquisas, continuaram sendo os processos criminais até a década de 1990. (BRETAS, 

1991).  

Em outros trabalhos brasileiros sobre o uso das fontes judiciais, principalmente os 

processos-crime, há o estudo sobre a repressão e resistência no Rio de Janeiro do século XIX. 

(HOLLOWAY, 1997); o cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle époque. 

(CHALHOUB, 2001); os populares e o cotidiano do amor na capital carioca na transição do 

século XIX para o XX. (ESTEVES, 1989); e a pesquisa nos arquivos da justiça criminal e a 

história da violência no Rio de Janeiro (BRETAS, 2002). Para historicizar a questão do crime, 

como interesse da imprensa, é a última década do século XIX o ponto de partida para as 

investigações policiais, a fim de desvendar “crimes fantásticos”, veiculados pelos jornais e 

revistas inglesas. “O crime aparece nos romances policiais como um fenômeno urbano”. 

(FONTELES NETO, 2009, p. 7).  

Nos programas de pós-graduação de universidades brasileiras, alguns estudos se 

propuseram a demarcar a imprensa como fonte para investigar as sociabilidades urbanas e a 

questão do crime. Por exemplo, em uma pesquisa sobre a modernização urbana de Joinville, 

no recorte de 1951 a 1980, a imprensa foi eleita como fonte privilegiada para compreender as 

diferentes formas de sociabilidade e sensibilidade no espaço da cidade, tentando reconstituir 

uma “história dos marginais”, ou seja, da utopia da cidade planejada à ampliação das suas 

“margens”. (GRUNER, 2002). Em outra pesquisa, a imprensa foi selecionada para entender 

as representações sobre o crime e os criminosos no Rio de Janeiro, no período de 1900 a 

1920, por meio das reportagens policiais. E nessa produção dos impressos sobre os crimes, 

havia diversos interesses e divergentes representações. (OTTONI, 2012).  

Já no estudo que prioriza a problematização da notícia de crime no jornal O Estado de 

S. Paulo, no recorte entre o final do século XIX e começo do XX, os criminosos são 

retratados como seres “bárbaros” incompatíveis com uma sociedade baseada na ordem. 

(PORTO, 2003). A esse respeito, Fonteles Neto (2015), em sua tese de doutorado, realizou 

um estudo sobre a história social dos noticiários criminais construídos pelos jornais de 

Fortaleza durante a década de 1920. Nesse caso, os periódicos são as fontes e o objeto da 

pesquisa, que constitui-se na produção dos crimes impressos. Na metodologia, o autor 
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começou pela discussão sobre as inovações técnicas e variadas estratégias editoriais dessa 

imprensa em um dado espaço urbano e social a fim de compreender a narrativa dos crimes e 

das investigações policiais com o intuito de seduzir os leitores. Além disso, há uma 

articulação do tripé cidade-crime-imprensa. Quanto à elaboração da crônica policial, passava 

também pela reconstrução de uma “cidade despoliciada” por parte desses impressos.  

O ponto em comum entre esses quatro trabalhos de pós-graduação é o estudo sobre o 

crime como parte das sociabilidades urbanas por meio dos impressos. O periódico, assim, não 

é o objeto da pesquisa no sentido de tentar, primeiramente, situá-lo na história da imprensa 

brasileira; de fato, são discussões que, apesar de buscarem levantar as condições materiais dos 

jornais e as relações políticas naquele contexto delimitado, não discutiram como essas práticas 

se articularam, significativamente, na publicidade do crime, por exemplo.  

A despeito disso, esses estudos nos ajudam a ampliar a problematização sobre a 

publicidade do crime na Tribuna do Norte. Desse modo, a elaboração da notícia de crime 

pode ser encarada como uma prática política e cultural na temporalidade histórica. A 

aproximação de imprensa e literatura, o sensacionalismo empregado nas narrativas, 

especialmente nos crimes de sangue, os investimentos do vocabulário forjado nas ruas e 

articulado nas reportagens policiais são alguns dos métodos e sentidos que puderam nortear, 

sobremaneira, o nosso trabalho a partir das referidas pesquisas. Ademais, a problematização 

lançada sobre a relação da imprensa com a opinião pública serviu ainda de orientação ao 

nosso estudo. 

Para Barbosa (2007), construir a história da imprensa é o mesmo dinamismo de se 

fazer a escrita da história. E esta deve ser percebida como processo complexo que articula 

relações sociais, culturais, as falas e os não ditos. Ao historiador é dada a responsabilidade de 

questionar sobre os silêncios e identificar naquilo que não foi dito as motivações muitas vezes 

de ordem política. Outro detalhe importante nesse ofício de fazer a história é o cuidado que se 

deve ter com generalizações, visto que “Particularizar é um dos princípios orientadores da 

teoria da história”. (BARBOSA, 2007, p. 15), porque cada produção social apresenta uma 

conformidade histórica e uma trajetória própria. Mesmo a Tribuna da Imprensa, cuja 

fundação teve a participação de Aluízio Alves, tendo sido o jornal modelo para a criação da 

Tribuna do Norte, em Natal, esses dois periódicos, surgidos no período democrático 

1949/1950, apresentaram histórias distintas e interesses diversos em suas trajetórias como 

veículos de comunicação.  

Os meios de comunicação, inclusive a imprensa escrita, desenvolveram-se articulados 

aos processos de consolidação do Estado-nação, apresentando atribuições administrativas, 
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políticas e econômicas. (GIDDENS, 2008). Na Europa, as inovações nos meios de transporte, 

atingindo as massas, na segunda metade do século XVIII, a disseminação de estradas com o 

uso de carruagens sobre rodas, a padronização de horário como instrumento de ordenação do 

tempo-espaço, bem como a “combinação da estrada de ferro com o telégrafo foi o que tornou 

este complexo possível”. (GIDDENS, 2008, p. 196). Ou seja, os meios de transporte e 

comunicação possibilitaram a dinâmica do Estado-nação, que segundo Giddens (2008), tem 

um alcance administrativo correspondente à sua formação territorial.  

Outro procedimento que diferencia o Estado absolutista do Estado-nação é que este 

último deu início à coleta sistemática de estatísticas oficiais, as quais fizeram parte do poder 

administrativo como meios de autorregulação desse Estado. (GIDDENS, 2008). Além disso, a 

vigilância de informações, que é um processo associado ao desenvolvimento do capitalismo 

industrial, também se estendeu ao controle de determinados espaços e grupos sociais. Desse 

modo, foram criadas “organizações mediadoras em locais específicos para separarem certos 

indivíduos do resto da população”, que se tornou uma prática de “segregação”. (GIDDENS, 

2008, p. 203).  

Segundo Giddens (2008, p. 214), “a segregação é uma forma de regionalização” e sua 

abrangência não está restrita aos mecanismos do encarceramento forçado. “Ocultamento e 

revelação apresentaram um novo significado e uma nova ressonância no ambiente criado do 

moderno urbanismo”, que está ligado a uma sociedade em que a complexidade da vigilância é 

fundamental para as “operações de poder”. No Brasil, no contexto da consolidação do Estado-

nação no século XIX, os meios de comunicações oficiais também se articulavam com a 

imprensa escrita particular para a expansão do poder administrativo8.  

Além do mais, em outros estudos históricos interessados em problematizar a questão 

prisional e de criminosos na condição de prisioneiros, sobretudo no século XIX, vemos a 

importância do jornal como fonte para tratar desses temas. Nesse sentido, em pesquisa 

realizada por Perrot (1992) sobre os criminosos e a prisão – como sistema de exclusão social 

na França do século XIX, no contexto dos movimentos de 1848, os quais contribuíram para o 

aumento do número de presos nos cárceres –, a imprensa escrita tornou-se fonte privilegiada 

                                                           
8 No Rio Grande do Norte, a imprensa escrita surgiu na década de 1830, ligada aos grupos políticos que 

disputavam o poder no governo provincial. O primeiro órgão jornalístico foi O Natalense, fundado pelo padre 

Francisco de Brito Guerra, em 1832. Era um periódico que, desde suas primeiras edições, publicava, na primeira 

página, “os editais, decretos, circulares, resumos de expediente do governo provincial”. (FERNANDES, 2006, p. 

43). Sendo assim, o governo provincial imprimia as leis em tipografias particulares, principalmente em Recife, 

ou em outros jornais que circulavam pela cidade do Natal. (FERNANDES, 2006). A imprensa particular também 

se valia dos investimentos do governo para manter-se em atividade. 
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para a reconstituição desses fatos. Apesar de a autora não estar preocupada em discutir as 

ideias e práticas do jornal para dar publicidade à prisão e aos seus prisioneiros, para ela, o 

século XIX, aos poucos, edificou a prisão, o espaço destinado aos criminosos, que 

conhecemos hoje. (PERROT, 1992).  

Além disso, a autora explica que os documentos utilizados para analisar uma revolta 

ocorrida em 3 de julho de 1848, na prisão de Embrun, foram os periódicos voltados aos 

interesses dos grupos revoltosos, como L’Union dauphinoise e Gazette des tribunaux. 

(PERROT, 1992). Nessa pesquisa, a prisão é vista como um “espaço extralegal sujeito ao 

arbítrio do poder” e “por excelência o domínio da manipulação”, tendo em vista o “seu caráter 

secreto e reservado”. Ela “constitui o primeiro elo das instituições concentracionárias”. 

(PERROT, 1992, p. 278). Como objetivo, a autora buscou ver os excluídos, nesse caso os 

criminosos, por meio da imprensa.  

Tendo como cenário a França, em 1848, os encarcerados reagiram às notícias e aos 

acontecimentos do exterior. A partir disso, os prisioneiros trouxeram as ideias revolucionárias 

para o seu ambiente de exclusão. A articulação desses sujeitos segregados com os outros 

grupos sociais revoltosos significava o anseio pela libertação e abrandamento das disciplinas e 

obrigações no cotidiano. A imprensa escrita, por sua vez, também participou dessas agitações 

posicionando-se e dando publicidade aos cárceres franceses. (PERROT, 1992). Em suma, o 

que ficou claro no referido estudo é a apropriação do jornal impresso como fonte importante 

para se analisar as práticas desses grupos de excluídos.  

Depois dessa apreensão do jornal como objeto e fonte histórica de pesquisa, a exemplo 

da obra de Perrot (1992), outros trabalhos se propuseram a discutir as práticas e os 

instrumentos materiais na formação da imprensa escrita. Na pesquisa de Popkin (1996), há um 

estudo sobre os vários jornais que surgiram no período da Revolução Francesa no século 

XVIII. Essa imprensa não conseguiu se tornar um meio de comunicação de massas devido às 

“limitações sociais, como nível de alfabetização, e tecnológicas, como a permanente 

dependência de prensas manuais de madeira, impossibilitando tal alcance”. (POPKIN, 1996, 

p. 199). A despeito disso, os jornais, sendo poucos aqueles que realizavam tiragens diárias, 

permitiram a condução do debate político numa escala abrangente, articulando também as 

opiniões do público para com os representantes eleitos. (POPKIN, 1996). 

Na França, nesse contexto de efervescência política, a produção de periódicos tornou-

se um negócio lucrativo. Se o jornal fosse diário, exigia um maior número de prensas e 

trabalhadores, os quais cumpriam escala até no período noturno. Por conseguinte, alguns 

trabalhadores abandonaram seus antigos empregos para desempenhar a operacionalidade dos 
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periódicos com vantagens de receberem pagamentos extras. Nesse processo, muitas vezes, 

eram necessárias de oito a dez prensas para “imprimir 1100 exemplares por dia da Gazette 

universelle em 1792”. (POPKIN, 1996, p. 201). 

No que diz respeito ao espaço de produção dos jornais, era comparado a um 

“hospício” de prensas rangentes e gementes diuturnamente, além dos transportes de folhas de 

papel sob a luz de velas, a fim de que o periódico ficasse pronto na madrugada. Contudo, a 

competição acirrada entre jornais e a constante entrada de novos títulos em circulação, os 

salários irregulares dos operários, que mudavam de emprego em busca de melhores 

remunerações, sem falar das condições de escassez de papel e tinta na época do Terror, 

contribuíram para dificultar o estabelecimento dos jornais numa posição garantida. (POPKIN, 

1996). Isso significa que os jornais não se arvoravam à posição de empresa sólida, apesar de 

que alguns deles conseguiram prosperar. Por essa razão, um periódico, nessas condições, 

podia circular durante alguns meses ou até um ano e desaparecer.  

Sobre os conteúdos e modelos dos jornais franceses, que abandonaram no período da 

Revolução os modelos jornalísticos ingleses, o Gazette nacionalle, por exemplo, que era um 

importante periódico, tinha um formato in-folio (A maioria dos jornais utilizava o formato in-

octavo, que era semelhante ao dos panfletos. A situação política instável contribuía para a 

confecção desses jornais-panfletos. Eram periódicos fáceis de ser apregoados pelos 

vendedores de rua). Quanto ao conteúdo, não veiculava anúncios nem controvérsias políticas 

e, aos poucos, tornou-se “o diário semioficial da Revolução, dedicando a maior parte das suas 

colunas à transcrição dos debates da Assembleia, que eram publicados muitos dias depois dos 

jornais menores que já tinham noticiado o essencial das sessões”. (POPKIN, 1996, p. 208).  

Já no período que se seguiu à década de 1790, o formato in-quarto passou a 

predominar em detrimento do formato in-octavo. O novo formato compreendia o texto 

distribuído em duas colunas por página e se dedicava mais a uma imprensa noticiosa para um 

público mais educado. Porém, essa inovação não conseguiu romper com a antiga 

diagramação. Diferentemente dos jornais ingleses, os periódicos da França não introduziram 

manchetes e ilustrações naquele período e as tradições tipográficas de longas datas 

continuaram. A diagramação do texto em duas colunas se assemelhava aos livros publicados 

antes de 1789. Nesse caso, as mudanças ocorreram muito mais na seleção das notícias e na 

forma de editá-las. (POPKIN, 1996).  

Entre continuidades e rupturas, a imprensa florescente no período da Revolução 

Francesa desenvolveu um jornalismo que podia servir aos objetivos de todos os grupos que 

disputavam espaço na trama do poder. E esses grupos políticos também exerciam seus 
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controles sobre os jornais diversos. Às vezes os deputados das assembleias revolucionárias 

faziam com que os seus impressores publicassem decisões, mostrando-os unidos e 

trabalhando em prol da nação, porém, a imprensa posicionava-se como interlocutora entre os 

cidadãos e seus representantes. E, desse modo, construía “representações alternativas do 

legislativo como desordenado, dividido por amargas disputas partidárias, conspirando contra 

o povo, ou simplesmente insano”. (POPKIN, 1996, p. 221). 

A pesquisa de Popkin (1996) permitiu problematizar a imprensa escrita em seus 

espaços materiais e simbólicos no que tange aos sentidos e valores atribuídos às suas práticas. 

Nesse sentido, apontou que a formação e transformação da imprensa estão diretamente ligadas 

a uma produção social, econômica e política. Ou seja, não se podem desprezar os mecanismos 

materiais; os tipos de prensa e a organização dos trabalhadores na tipografia; os investimentos 

financeiros e a escassez de produtos necessários a uma boa produção; o público para o qual o 

jornal se encaminha ou deixa de circular; bem como as condições políticas que se articulam 

aos discursos e conteúdos desse jornal impresso. Um dos fatores importantes que não permitiu 

à imprensa, em dado contexto histórico, tornar-se um meio de comunicação de massas foi 

justamente os níveis de alfabetização do público.  

Em estudo sobre o papel da imprensa nas transformações da “esfera pública” forjada 

na “sociedade burguesa”, Habermas (2003, p. 35) também observou a importância dos 

impressos como elemento útil à administração, quando o Estado precisou publicar seus 

decretos e portarias, ou seja, tornando-os “autenticamente um ‘público’”. A despeito da 

atuação dos jornais políticos, a grande imprensa se alicerçou nas práticas comerciais, 

permitindo a participação de “amplas camadas na esfera pública”. A imprensa, assim, 

propiciou às massas o acesso à esfera pública de um modo geral. (HABERMAS, 2003, p. 

200). A ideia do autor é a de que a imprensa foi se tornando um instrumento eficaz de 

intervenção e ampliação da esfera pública. E essa esfera se estabeleceu de forma ativamente 

política.  

Nesse sentido, as empresas jornalísticas se desenvolveram a partir da politização desse 

público. A imprensa, articulando-se com o público, tornou-se uma “espécie de mediador e 

potenciador”, deixando de ser um simples órgão de transporte de informações, apesar de que 

o seu papel de instrumento da cultura consumista consolidou-se posteriormente. 

(HABERMAS, 2003, p. 216). Os jornais estendiam as discussões do público e, na interação 

com ele, potencializaram, politicamente, a esfera pública nessa sociedade. Quanto ao 

desenvolvimento da imprensa como uma empresa comercial, Habermas (2003, p. 218), 

ressalta: 
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Desde que a venda da parte redacional está em correlação com a venda da 

parte dos anúncios, a imprensa, que até então fora instituição de pessoas 

privadas enquanto público, torna-se instituição de determinados membros do 

público enquanto pessoas privadas – ou seja, pórtico de entrada de 

privilegiados interesses privados na esfera pública. 

 

No contexto do século XX, os veículos de comunicação foram ampliados com avanços 

técnicos e concentração econômica. Assim, ao lado dos jornais impressos estiveram o rádio, o 

cinema falado e a televisão – os “novos mídias”. (HABERMAS, 2003, p. 219). Esses meios 

de comunicação de massa contribuíram significativamente para expandir a esfera pública. Isso 

fez com que surgisse a publicidade comercial, na qual “pessoas privadas passam 

imediatamente a atuar enquanto proprietários privados sobre pessoas privadas enquanto 

público”. (HABERMAS, 2003, p. 221). Por conseguinte, a publicidade comercial foi 

ampliada com o fenômeno do capitalismo avançado. Além disso, as representações 

publicitárias nos jornais, desde o começo, estiveram articuladas aos interesses políticos. Desse 

modo, a propaganda publicitária foi se amalgamando com as lutas dos partidos políticos. 

(HABERMAS, 2003).  

No que tange à publicidade, conceito esse que será articulado ao nosso trabalho, 

Habermas (2003, p. 210) considerou que ela “serve à manipulação do público na mesma 

medida que à legitimação ante ele”. São interesses privados organizados, a exemplo do grupo 

que gerencia um jornal, os quais se integram às funções da esfera pública. Nesse caso, há uma 

manipulação dos consumidores, por exemplo. Nessa perspectiva, a publicidade surgiu como 

uma prática ligada aos interesses comerciais de propaganda e, na interação crescente com o 

público, foi construindo seus interesses políticos. Quanto a essa relação complexa entre 

interesses comerciais e políticos, podemos pensar a publicidade como um instrumento de 

controle da imprensa sobre determinados grupos sociais no espaço público da cidade. 

Particularmente, publicar as ações criminosas de sujeitos marginalizados vai além da mera 

denúncia social dos seus atos aviltantes. É, sobretudo, uma posição política do jornal e um 

exercício de controle sobre esses indivíduos divergentes. 

Thompson, em A mídia e a modernidade (2013), problematiza a imprensa como um 

poder, articulado a investimentos técnicos e simbólicos, bem como criador de um espaço 

social que engendra novas formas da vida pública. Desse modo, a mídia está inserida no 

chamado quarto poder, que é cultural e simbólico, o qual permite a “atividade de produção, 

transmissão e recepção do significado das formas simbólicas”. (THOMPSON, 2013, p. 42). 

Para tanto, a reprodutibilidade de “formas simbólicas” permanece na base de exploração dos 
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meios de comunicação. Nesse caso, “As formas simbólicas podem ser ‘mercantilizadas’, isto 

é, transformadas em mercadorias para serem vendidas e compradas no mercado”. 

(THOMPSON, 2013, p. 46). 

Thompson (2013) questiona ainda o conceito de “comunicação de massa”. Nesse 

sentido, o termo “massa” implica uma vasta imagem de milhares de pessoas. Isso pode até se 

contemporizar com muitos produtos de uma grande mídia, porém, quando se trata das fases 

iniciais do desenvolvimento da imprensa escrita de jornais, alguns desses periódicos tiveram 

apenas uma audiência relativamente limitada e especializada. Sendo assim, a “comunicação 

de massa” pode se referir à “produção institucionalizada e difusão generalizada de bens 

simbólicos através da fixação e transmissão de informação ou conteúdo simbólico”. 

(THOMPSON, 2013, p. 53).  

A esse respeito, há um estudo da espacialidade da mídia na teoria social, o qual mostra 

que a imprensa nasceu na construção dos Estados-nação e no desenvolvimento do 

capitalismo. Desde a invenção das prensas a vapor em 1814, passando pelas prensas rotativas 

em 1848, até as técnicas mais avançadas com o uso da eletricidade, observa-se uma 

transformação não só das técnicas de tipos e impressões como também da valorização 

econômica e da ampliação das formas simbólicas de produção e transmissão desses 

conteúdos. (THOMPSON, 2013). Desse modo, novos espaços sociais surgiram com a 

presença transformadora da imprensa na sociedade.  

Para explicar o período que antecede o desenvolvimento da mídia, Thompson (2013, 

p. 167) apresenta o conceito de “publicidade tradicional de copresença”, que era justamente 

quando indivíduos ou acontecimentos estavam ligados ao compartilhamento de um lugar 

comum. Por exemplo, a execução de réus na Europa Medieval reunia uma pluralidade de 

sujeitos presentes fisicamente àquela ocorrência numa praça pública. Já com o aparecimento e 

a transformação da mídia, “a publicidade de indivíduos, ações e eventos, não está mais 

limitada à partilha de um lugar comum”. (THOMPSON, 2013, p. 168); agora, ações e eventos 

podem vir a público pela gravação e transmissão que não exigem a presença física daqueles 

que estão distantes no tempo e no espaço da ocorrência. (THOMPSON, 2013). 

Sobre o público leitor, Thompson (2013) afirma que ele não pode ser uma comunidade 

como um grupo de indivíduos que interagem entre si face a face. Na verdade, é um público 

sem lugar, que é definido não pela possibilidade de interação entre sujeitos, mas pelo fato de 

que seus componentes têm acesso a uma forma de publicidade que se tornou viável pela 

prática da palavra impressa. A despeito disso, alguns integrantes do público leitor puderam 

interagir uns com os outros em lugares comuns, mas essas práticas, que eram limitadas, não se 
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lançaram na caracterização particular da imprensa escrita no início da Europa moderna. 

(THOMPSON, 2013).  

Analisando a relação entre poder e visibilidade, há uma crítica ao Panóptico, modelo 

defendido por Michel Foucault (2012) em Vigiar e Punir, publicado pela primeira vez em 

1975, para estudar as formas de poder estatal sobre os indivíduos. Desse modo, os meios de 

comunicações não foram apreendidos como um poder criador de outras práticas e espaços 

naquela obra. Enquanto no Panóptico muitos sujeitos são visíveis a poucos, o que reforça o 

poder sobre eles, “submetidos a um estado permanente de visibilidade”, o desenvolvimento da 

“comunicação mediada” ofereceu as possibilidades de muitas pessoas poderem reunir 

informações sobre poucos e, ao mesmo tempo, uns poucos poderem surgir diante de muitos, 

por meio da mídia. (THOMPSON, 2013, p. 177). Nesse raciocínio, a imprensa se relacionou 

com a prisão, a partir de um dado momento histórico, construindo um espaço de visibilidade 

de poucos (presos) para muitos (leitores) e vice-versa. A minha primeira ideia de prisão, lugar 

para onde vão os criminosos, por exemplo, nasceu não do meu contato como soldado 

sentinela do Presídio da Ribeira, mas dos múltiplos espaços de publicidade do cárcere 

recriados pela imprensa televisiva.  

Nesse cenário, a imprensa construiu um novo tipo de publicidade, que é o espaço do 

visível. Nele, “as formas simbólicas mediadas podem ser produzidas e recebidas por uma 

pluralidade de outros não presentes”. (THOMPSON, 2013, p. 308). A “publicidade mediada” 

é concebida como um espaço não localizado porque ela não está atrelada a locais espaciais ou 

temporais particulares. As formas simbólicas circulam para além dos contextos de sua 

produção e também subtraem o fenômeno da publicidade do local comum compartilhado. A 

“publicidade mediada” é, nesse caso, um espaço aberto, já que ela é criativa e incontrolável, 

visto que novas expressões, palavras e imagens podem aparecer de repente e informações 

anteriormente ocultadas podem ser reveladas na dinâmica dessa visibilidade. (THOMPSON, 

2013, p. 309). 

Na categoria da “esfera pública”, discussão retomada de Habermas (2003), a qual 

Thompson (2013) problematiza e relaciona com a transformação da imprensa no mundo 

ocidental de produção capitalista, observa-se que Habermas aponta o surgimento dos 

periódicos como um dos elementos importantes na formação da “esfera pública burguesa”. 

(HABERMAS, 2003 apud THOMPSON, 2013, p. 104). Entretanto, Thompson (2013) realiza 

uma crítica a essa limitação de que a esfera pública, articulada à imprensa, esteve atrelada 

somente aos grupos da burguesia. Desse modo, Habermas terminou negligenciando a 
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participação de “outras formas de discurso e atividades públicas que existiram nos séculos 

XVII, XVIII e XIX na Europa”. (THOMPSON, 2013, p. 105).  

A importância da obra de Habermas (2003), segundo a visão de Thompson (2013), é o 

fato de aquele autor ter chamado a atenção para o estudo das grandes transformações sofridas 

pelas indústrias da mídia ao longo dos séculos XIX e XX. E, nessas mudanças históricas, as 

noções sobre público e privado passaram por rupturas e continuidades. Assim, surgiram 

públicos sem lugares por meio do aparecimento da publicidade mediada. (THOMPSON, 

2013). A ideia é a de que sujeitos, ações e eventos, agora com a mediação da imprensa, não 

necessitavam ser literalmente presenciados por outros indivíduos para se tornarem públicos. O 

público se tornou complexo, deslocado, sem lugares fixos e em processo de transformação. 

No entanto, já existiam outras práticas de comunicação no espaço público. A oralidade, por 

exemplo, permitia a circulação de informações sobre acontecimentos políticos, culturais, 

ocorrência de crimes etc. Mas a imprensa, por meio da palavra impressa, potencializou esse 

espaço público.  

Quanto às categorias da mídia9, iremos analisar o jornal impresso como fonte e objeto 

desta pesquisa. Segundo Bradley (1966, p. 21), o jornal é um conjunto de “informações e 

assuntos recreativos impressos em papel barato”. Ele pode ser publicado como diário, 

semanal, quinzenal ou mensal. Cada número pode se desatualizar a partir da chegada da 

próxima edição. O jornal deve ter assinantes e anunciantes para sobreviver; responsabilidade 

de fornecer notícias a partir da coleta, escrita, preparação e avaliação de como inseri-las nos 

espaços de colunas e seções; e procurar agradar os leitores porque, caso contrário, não os 

terão; e, por último, precisa servir ao público. A esse respeito, Bradley observou que o jornal10 

não se desatualiza, uma vez que constitui “uma história contínua da humanidade”. Além 

disso, ele sugeriu, de maneira sucinta, os jornais como fontes históricas, a fim de entender 

melhor o que se passou em determinada época e sociedade.  

Ainda sobre o crime como objeto da teoria social, Michel Foucault foi um dos maiores 

teóricos sobre a loucura, o crime e a prisão. Ao estudar um caso de parricídio do século XIX, 

Foucault (1982) articulou diferentes fontes que reconstituíram o crime cometido pelo jovem 

francês Pierre Rivière, focando na análise dos discursos e como estes tentaram reconstruir a 

realidade social do fato pesquisado. Foucault preocupou-se em ver, nos diversos discursos 

                                                           
9 Thompson (2013) trabalha com a categoria mídia como seu objeto de estudo. 
10 O jornal, no que diz respeito ao gerenciamento da empresa, pode apresentar cinco divisões, quais sejam, 

editorial ou redação, gráfica, gerência, promoção e administração (BRADLEY, 1966). No conteúdo, o jornal 

apresentaria “notícias nacionais e internacionais, notícias do estado e notícias locais”. No editorial, seriam 

publicados artigos escritos pelo diretor, pelos redatores ou por outros escreventes autorizados pelo periódico. 

(BRADLEY, 1966, p. 29). 
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sobre a ocorrência do parricídio, as contradições e os deslizamentos nos entrecruzamentos das 

falas. Para tanto, além do memorial produzido pelo criminoso, havia os documentos do 

interrogatório, os laudos médicos e as peças jurídicas do processo.  

O crime, nessa análise, é uma construção histórica, inserida numa produção social com 

suas contradições e tensões. Mas, o que nos chama atenção, entre as fontes selecionadas por 

Foucault, embora não seja um documento central no estudo, é a apreensão da imprensa na 

reconstrução do caso Rivière. Alguns artigos de jornais foram recortados para mostrar a 

repercussão do crime nos periódicos, a exemplo de Gazette des Tribunaux, em 18 de julho de 

1835. (FOUCAULT, 1982, p. 17). Isso nos indica que é possível analisar a imprensa e suas 

relações com o crime no espaço público, que é historicamente construído.  

 Já os estudos realizados pelo sociólogo Erving Goffman trouxeram discussões sobre a 

interação social no cotidiano, mormente em lugares públicos. Dessa forma, Goffman 

observou o mundo como um teatro e cada sujeito, individualmente ou em grupo, protagoniza 

ou é ator coadjuvante às circunstâncias em que se encontra, as quais são marcadas por rituais 

e posições distintivas relativamente a outros indivíduos ou grupos. Abordou o alinhamento 

grupal e a identidade pessoal, o eu e o outro, o controle da informação, os desvios e o 

comportamento desviante e os estigmas sociais. Ademais, o autor problematizou a situação 

dos internos (presos, doentes mentais, militares etc.) em “instituições totais”, as quais são 

espaços onde os sujeitos levam uma vida fechada e formalmente administrada. (GOFFMAN, 

1996).  

Em outra pesquisa, o referido sociólogo discutiu o estigma como uma prática que 

diferencia, exclui ou deprecia o outro quando ele possui características e/ou comportamentos 

não previstos socialmente. Assim, “a estigmatização daqueles que têm maus antecedentes 

morais pode, nitidamente, funcionar como um meio de controle social formal”. (GOFFMAN, 

1988, p. 149). Esses estudos no campo da teoria social revestem-se de importância para 

perceber como determinados estereótipos e estigmas são concebidos e atualizados 

historicamente. Os criminosos, por exemplo, são um dos grupos mais centrais na imposição 

de estigmas por parte da sociedade contemporânea.  

Nesta pesquisa, objetivamos analisar o processo da publicidade do crime no contexto 

pós-Segunda Guerra Mundial, considerando o jornal Tribuna do Norte como um dos 

principais vetores dessa produção na esfera pública do Rio Grande do Norte. Para tanto, 

queremos discutir as condições materiais, quem foram os organizadores e quais os saberes 

mobilizados na formação do jornalismo desse periódico. Com isso, pode ser possível 

problematizar o crime e as contravenções dos sujeitos marginalizados pela publicidade do 
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impresso e compreender as transformações dessa publicidade na segunda metade dos anos de 

1960 com a instalação do Estado ditatorial brasileiro. A imprensa periódica, em nosso estudo, 

o jornal escrito, “seleciona, ordena, estrutura e narra, de uma determinada forma, aquilo que 

se elegeu como digno de chegar até o público” (LUCA, 2008, p. 139). 

Desse modo, os jornais produzidos em um dado recorte espaço-temporal também 

reconstroem o crime articulado às demandas políticas, econômicas e culturais no espaço 

público. Como a Tribuna do Norte construiu seu modelo jornalístico e se articulou com as 

demandas sociais e políticas? De que maneira esse jornal norte-rio-grandense se apropriou e 

deu publicidade ao crime no espaço público notadamente em Natal? E, no contexto da 

ditadura militar, como aquele impresso agiu com as mudanças na publicidade do crime depois 

de 1964? Optamos por estender o estudo da publicidade do crime, que é articulada à produção 

do impresso, para além do período democrático, uma vez que a instalação do Estado ditatorial 

pode ter influenciado as mudanças importantes nessa publicidade da folha de Aluízio Alves. 

Ademais, será interessante verificarmos como se deu o alinhamento da Tribuna do Norte com 

o regime militar de 1964. 

No que diz respeito às fontes, são classificadas como periódicos que, produzidos em 

determinado tempo e espaço, podem manipular interesses, intervir na vida social e apresentar 

posições ideológicas dentro do contexto social no qual estão inseridos. O objetivo é 

verificarmos não simplesmente o que eles dizem mas também como dizem sobre determinado 

espaço praticado. Na crítica interna dos periódicos, devemos analisar para quem escrevem e 

por que escrevem, identificando o seu público-alvo, bem como perceber a estética, as 

condições técnicas, os editores e os seus proprietários e como eles se relacionam com o poder 

e suas instituições. Já na crítica externa, precisamos observar o contexto histórico no qual os 

periódicos estão inseridos, compreendendo as relações deles com as motivações e interesses 

para os produzirem. (LUCA, 2008).  

As fontes desta pesquisa, eleitas em meio à documentação, compreendem o jornal 

Tribuna do Norte (1950-1970), como objeto central do estudo, além dos periódicos A 

República e A Ordem, inseridos na primeira metade do século XX, ou seja, antes do 

surgimento do jornal da família Alves. Em relação ao acesso às fontes, deu-se pelo acervo 

digital do Setor de Coleção Especial, da Biblioteca Central Zila Mamede desta Universidade. 

Esses impressos foram digitalizados, transformados em imagens e disponibilizados em 

arquivo PDF e têm acesso público. Alguns periódicos, devido à ação do tempo e dos 

elementos corrosivos de destruição do papel, ficaram com páginas rasuradas, mutiladas, 

esbranquiçadas e até destruídas. Há meses inteiros perdidos.  
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O periódico Tribuna do Norte foi fundado em março de 1950, porém, as edições dos 

meses de março a junho daquele ano foram perdidas para o processo de digitalização. Existem 

páginas manchadas, com mutilações e até ilegíveis, sem falar de determinadas numerações e 

datas incorretas. Além disso, o arquivo contendo os primeiros meses do ano de 1962 está 

comprometido e não abre. Desse modo, deixamos de realizar discussões sobre as notícias 

envolvendo o criminoso João Rodrigues Baracho, por exemplo, embora ele não seja o foco da 

nossa pesquisa.  

O corpus de análise foi composto de formatação, logotipo, seções, editorias, notas, 

manchetes, notícias, reportagens, propagandas comerciais e outras, bem como de textos 

imagéticos. Assim, trata-se de um estudo empírico, de ordem documental e de base 

qualitativa, com abordagem descritiva e interpretativista. Realizamos uma leitura qualitativa 

desde as condições técnicas até os conteúdos do impresso. Focamos o jornalismo complexo e, 

mais especificamente, a publicidade do crime. Os dados foram coletados e analisados dentro 

do presente recorte estabelecido. Algumas pouquíssimas partes do jornal não puderam ser 

consultadas, como foi o caso do ano de 1962, porque determinados arquivos em PDF 

apresentaram problemas técnicos que inviabilizaram a leitura.  

Porém, como nossa pesquisa fez uma análise qualitativa, isso não comprometeu o 

andamento e o desfecho deste estudo. Por isso, verificamos todos os meses e quase todas as 

edições que estavam disponíveis. Portanto, comparamos, confrontamos, aproximamos e 

diferenciamos publicações pertinentes ao problema aqui levantado. Buscamos as 

continuidades e rupturas na temporalidade histórica quando nos apropriamos dos conteúdos 

técnicos, imagéticos e textuais da Tribuna do Norte. No entanto, não tivemos a pretensão de 

esgotar o campo profuso de muitas outras questões a serem ainda exploradas nessa folha de 

Aluízio Alves.  

O procedimento metodológico desta pesquisa se alinha ao estudo de alguns autores. O 

foco é a pesquisa com o jornal, como fonte e objeto de discussão. Por meio da leitura com 

precisão das edições do jornal Tribuna do Norte, tentaremos estabelecer seu lugar na História 

da imprensa; verificar as condições técnicas de sua produção e da organização interna dos 

conteúdos veiculados; caracterizar os elementos iconográficos e suas funções na publicidade; 

identificar o grupo responsável pelo impresso e seus colaboradores; perceber qual o público a 

que se destinava, e até as fontes de investimentos financeiros. (LUCA, 2008). Acerca desses 

procedimentos, queremos analisar também a publicidade dos crimes na temporalidade 

histórica. 
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A esse respeito, na obra de Martins e Luca (2006) sobre imprensa e cidade, por 

exemplo, há uma organização do estudo num recorte de longa duração de 1808 a 2004. Nessa 

obra, são discutidas as trajetórias da imprensa brasileira; como surgiram os primeiros jornais e 

revistas; as transformações do processo de produção desses impressos; as mudanças nas 

estruturas internas e a diversificação das formas de distribuição; e a profissionalização e 

especialização do jornalista. Nesse sentido, é analisada a segmentação crescente dos 

periódicos para atenderem a um público cada vez mais específico, bem como a ação política e 

social dos movimentos importantes da história do Brasil e os seus interesses por meio da 

palavra impressa. (MARTINS; LUCA, 2006). A despeito da perspectiva e dos objetivos dessa 

pesquisa, que são diferentes do nosso trabalho, alinhamo-nos ao procedimento metodológico 

adotado pelas autoras, o que já foi mencionado anteriormente.  

O recorte desta pesquisa vai de 1950, ano de fundação do jornal Tribuna do Norte, a 

1970, no contexto da vigência do AI-5 no Brasil. As décadas de 50 e 60 do século XX 

propiciaram transformações culturais e econômicas para o surgimento da imprensa como 

indústria na cidade. Nesse processo, grandes jornais para a época, como a própria Tribuna do 

Norte, conseguiram reunir práticas e ideias na construção de uma imprensa de massa, a qual 

não estava mais ligada diretamente ao estado e somente aos temas políticos, apesar das 

atualizações desses assuntos. É um período no qual os jornais deram mais espaço para a 

exposição de sujeitos que até então ficavam esquecidos na palavra impressa. Desse modo, 

homens e mulheres comuns começaram a se tornar notícia diária, embora muitas vezes em 

situações de segregação11.  

Quanto à estruturação de nosso trabalho, além desta introdução, no segundo capítulo 

Construções e transformações do jornalismo populista, iremos discutir a imprensa escrita 

norte-rio-grandense antes da Tribuna do Norte e como aqueles impressos se diferenciaram do 

jornal de Aluízio Alves. Analisaremos também as condições materiais, os organizadores e os 

saberes mobilizados na construção de um jornal voltado para as camadas elitistas, mas 

também direcionado aos grupos populares, uma vez que os seus idealizadores e mantenedores 

estavam em ascensão política no Rio Grande do Norte. Ademais, problematizaremos a relação 

da Tribuna com a política partidária conduzida pelo grupo Alves e o seu desdobramento num 

jornalismo populista em transformação, bem como a articulação controversa desse impresso 

com a ditadura militar. 

                                                           
11 A atuação de homens e mulheres acusados de crimes e na condição de presidiários se tornou notícia policial 

diária na Tribuna do Norte, sobretudo, na década de 1960. 
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No terceiro capítulo, A publicidade do crime em tempos democráticos, abordaremos a 

criação das notícias de crime como uma página policial em transformação. Discutiremos a 

formação das primeiras notas até as reportagens policiais sobre o crime no Rio Grande do 

Norte, com investimentos de títulos e enredos noticiosos, dramáticos e de romance policial. 

Além disso, analisaremos o surgimento das matérias sobre os crimes de morte quando a 

Tribuna do Norte imprimia a “cena de sangue” em notícias dramáticas e sensacionais, bem 

como a reconstrução de alguns assassinatos misteriosos, repugnantes e provocadores de 

polêmicas no público leitor.  

No quarto capítulo, O golpe militar de 1964 e as transformações da publicidade do 

crime, tentaremos interpretar as mudanças operadas no jornalismo policial com uma ampla 

publicização do crime de “subversão” e das várias prisões políticas noticiadas pelo jornal no 

primeiro ano do regime militar. Discutiremos as transformações das notícias de crime de 

morte com as articulações de elementos do romance policial, bem como as matérias sobre os 

crimes sexuais, inclusive com o aparecimento de personagens considerados homossexuais e 

que foram acusados desse tipo de delito. Ademais, problematizaremos as atualizações da 

página policial a partir das publicações alarmistas no que tange ao crescimento de uma 

delinquência pela cidade, bem como a ênfase dada pelo periódico aos elementos tragicômicos 

nas narrativas, principalmente, sobre as contravenções penais. Assim, analisaremos a relação 

da dramaticidade com o chiste que redefiniu esse jornalismo policial nos últimos anos da 

década de 1960. 

E no quinto e último capítulo, traremos as considerações finais. 
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2 CONSTRUÇÕES E TRANSFORMAÇÕES DO JORNALISMO POPULISTA 

 

 

Em Natal, o jornal Tribuna do Norte foi fundado em 24 de março de 1950 por 

Aluízio Alves12, que era um político em ascensão, como deputado federal, e vinculado ao 

partido União Democrática Nacional – UDN. Desde 1946, ele esteve envolvido com projetos 

de assistência social, tendo se tornado popular a partir do rádio. (PEREIRA, 2005). No final 

de 1949, Aluízio havia participado da criação do jornal Tribuna da Imprensa, no Rio de 

Janeiro, juntamente com Carlos Lacerda, que era a liderança nacional da UDN. (PEREIRA, 

2005). Esse jornal carioca era um porta-voz da oposição a Getúlio Vargas, vitorioso nas 

eleições presidenciais de 1950, e também porta-voz da UDN.  

O impresso de Lacerda estava articulado com os meios de comunicação em massa, 

como Rádio Globo e TV Tupi. Apresentava uma linha editorial “antiestatal e clerical”. As 

sessões se espacializavam de forma misturada, sem a distribuição segmentada dos editoriais, o 

que sinalizava a moderna diagramação dos grandes jornais. Os investimentos financeiros 

provinham também de empréstimos do Banco do Brasil. (MARTINS; LUCA, 2006, p. 81). 

Pelas razões apresentadas, o jornal de Alves recebeu forte influência do modelo da Tribuna da 

Imprensa. 

Segundo Aluízio Alves (2001), Carlos Lacerda publicava a coluna “Da Tribuna da 

Imprensa” no jornal Correio da Manhã. Entretanto, por divergências de ideias com Paulo 

Bittencourt deixou aquele periódico. Em 1949, Aluízio foi o mentor e articulador do projeto 

de fundação da Tribuna da Imprensa, persuadindo Carlos Lacerda. Nessa direção, os 

investimentos iniciais ficaram por conta do amigo, empresário, Lauro Carvalho, que era 

proprietário de A Exposição, uma loja de roupas. Além de participar da estruturação do 

impresso de Lacerda, Alves ainda galgou o cargo de redator chefe, no período de 1949 a 

1958, e diretor substituto na ausência do proprietário desse veículo de comunicação. (ALVES, 

2001). Desse modo, fica mais evidente o projeto de fundação da Tribuna do Norte, nesse 

contexto, articulado à Tribuna da Imprensa. Grupos políticos em oposição aos grupos 

situacionistas, a exemplo de Carlos Lacerda que foi um dos principais oposicionistas de 

Vargas, precisaram criar jornais, entre outros veículos, como plataformas de suas práticas 

políticas. 

                                                           
12 Sobre a trajetória política de Aluízio Alves, conferir TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra. Aluízio Alves: 

populismo e modernização no Rio Grande do Norte. Natal/RN: Sebo Vermelho Edições, 2004. 
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O jornal Tribuna do Norte veio concorrer com outros jornais já estabelecidos em 

Natal, além do rádio, que era também um meio de comunicação de massa naquele contexto. 

Entre outros jornais, circulavam, em 1950, A Ordem, bem como o jornal Diário de Natal13, 

fundado em 1939 e pertencente aos Diários Associados de Pernambuco. Essa imprensa 

escrita estava praticamente ligada aos grupos políticos dominantes no Rio Grande do Norte. 

Sendo assim, cada periódico desses trazia as marcas dos interesses e discursos próprios dos 

grupos do qual era instrumento de comunicação. (SILVA, 2011).  

A ampliação do número de colunas, a profusão de assuntos políticos, sociais, 

econômicos e culturais, os quais ficavam dispostos em notas, seções, editoriais e propagandas 

variadas sinalizavam o estilo de grande jornal da Tribuna do Norte, cujo modelo veio da 

imprensa norte-americana. Em relação à disposição dos conteúdos, em uma mesma página 

poderiam ser impressos notícias policiais, notas de falecimentos e propagandas de automóveis 

e dos serviços de profissionais liberais em Natal. Dessa forma, o jornal recriava o espaço da 

notícia em dimensões profusas, o que estava também em sintonia com as transformações do 

espaço urbano, dos meios de comunicação e transporte e dos novos interesses sociais a partir 

dos anos 1950.  

 

 

2.1 A imprensa escrita norte-rio-grandense antes da Tribuna do Norte 

 

 

Antes do surgimento do jornal Tribuna do Norte, como foi construída a imprensa 

escrita norte-rio-grandense nas primeiras décadas do século XX? Quais são as práticas que 

aproximam e também distanciam os impressos desse período com o jornal de Aluízio Alves? 

No século XX, aconteceu a consolidação de A República, que também procurava erradicar o 

analfabetismo, além das melhorias da produção econômica, do aumento da população, do 

processo de urbanização crescente e do desenvolvimento da comunicação, os quais 

contribuíram para diminuir as taxas de analfabetismo dos grupos sociais menos favorecidos.  

Nos jornais, a propaganda política ganhou novas cores, tal como a força utilizada não 

só por partidos mas também pelos governos locais e federal. E no que tange à publicidade, 

que nasceu no Brasil por volta de 1870, embora ainda muito limitada ao anúncio classificado, 

começou a se expandir como prática estimulante de uma sociedade em transformação. Sendo 

                                                           
13 Não tivemos acesso aos arquivos do jornal Diário de Natal, os quais estão sob a guarda do Museu Câmara 

Cascudo, da UFRN e, até o fim de nossa pesquisa, o público não estava autorizado para consulta.  
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assim, valorizava-se a tradição, as origens, mas já se incorporavam modelos estrangeiros 

difundidos por essa imprensa. Desse modo, firmas de importação e novas casas comerciais, 

instaladas nas cidades, buscavam ser divulgadas nos jornais. (MARTINS; LUCA, 2006). 

Em 1889, quando foi implantada A República, circulavam quatro jornais em Natal. O 

Partido Liberal conduzia A Liberdade; os Conservadores, A Gazeta do Natal e o Correio do 

Natal, este último de propriedade de João Carlos Wanderley; e os republicanos produziam A 

República, em funcionamento desde 1º de julho daquele mesmo ano. Esse jornal era impresso 

nas oficinas do Correio do Natal. Posteriormente, Wanderley vendeu essa tipografia a Pedro 

Velho de Albuquerque Maranhão. Durante a monarquia, o periódico republicano conseguiu 

imprimir e circular vinte números; apresentava um formato em média de 35 cm de 

comprimento por 25 cm de largura e quatro páginas em três colunas. (CASCUDO, 1980). 

O jornal A República, cujo subtítulo sinalizava que era um órgão do Partido 

Republicano Federal, tão logo foi criado, passou também a publicar os expedientes e atos do 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Diferentemente de outros periódicos circulantes 

no final do século XIX, o jornal do grupo Albuquerque Maranhão já disponibilizava 

assinaturas e tiragens numa média de cem a duzentos exemplares por dia. Era composto de 

quatro páginas e, em cada uma delas, havia a disposição de cinco colunas de textos (Em sete 

anos ocorreu uma mudança de três colunas para cinco). Houve ainda um aumento 

significativo de assuntos abordados. Entre as seções veiculadas, havia Tesouro, Secretaria de 

Polícia, Instrução Pública, Seção Judiciária, Telegramas Oficiais do Governo, Comércio, 

Editais, Alfândega, Anúncios e Justiça Federal. (A REPÚBLICA, 1896). 

Os seus redatores, como Eloy de Souza, Augusto Severo e Tavares de Lyra, 

mantinham alinhamento com Pedro Velho, criador do jornal e liderança política na época. Foi 

A República que, pela primeira vez em Natal, começou a construir, em suas páginas, o espaço 

da exclusão, articulando repressão policial e prisão. Os redatores e repórteres tinham 

formação, em sua maioria, no curso de Direito. Nessa época, o exercício do jornalismo não 

era uma profissão estabelecida. Esses operadores da imprensa escrita escreviam crônicas, 

textos literários e críticas, principalmente, de linha política. O jornal continuava sendo 

redigido por figuras políticas, mas doravante do novo regime republicano. Só passou a diário 

no final da década de 1890. (A REPÚBLICA, 1896). 

Em 1896, a publicidade do crime e suas punições com a prisão já apareciam de vez 

em quando nesse jornal republicano. Para administrar essas instituições controladoras, havia a 

Secretaria de Polícia, para onde os repórteres de A República se dirigiam a fim de obter as 

ocorrências mensais e, por conseguinte, publicá-las no jornal. Pela prática, que transparecia 
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nas páginas do periódico, os jornalistas não se deslocavam às delegacias ou à cadeia, mas à 

Secretaria. (A REPÚBLICA, 1896). As notícias sobre a prisão, desse modo, recebiam como 

título “Secretaria de Polícia” (A REPÚBLICA, 15 jan. 1896, p. 2) e, nesse processo, a prisão 

surgia como um espaço de punição e isolamento dos indivíduos que perturbavam a ordem 

pública. Na época, as transgressões mais reprimidas pelas autoridades eram tipificadas como 

“distúrbios”, “embriaguez” e “gatunagem”. (A REPÚBLICA, 15 jan. 1896, p. 2)14. 

Entre as práticas criminosas reconstruídas pelo impresso, algumas chamavam a 

atenção. A expressão “gatunagem”, por exemplo, era utilizada para classificar os indivíduos 

que cometiam pequenos furtos pela cidade de forma sorrateira. Esses sujeitos, flagrados em 

situações transgressoras, apareciam na imprensa como figuras segregadas, tanto no momento 

da prisão quanto no da soltura. Nessa sociedade, uma ordem moralizadora nas ruas de Natal 

era acompanhada de forte repressão para os indivíduos marginalizados e a ideia da cidadania, 

como uma das práticas do regime republicano, não incluía determinados grupos sociais.  

Já o gatuno e a mulher embriagada, estereótipos reproduzidos pelo jornal, deveriam 

ser tratados como caso de polícia, cuja solução era a cadeia. O crime adquiria novas práticas e 

sentidos. O jornal publicava não mais a prisão de um homicida ou ladrão de bode, que foram 

práticas do jornalismo oitocentista, mas a punição se ampliava para outros comportamentos 

considerados “perigosos” pela elite natalense. Desse modo, o espaço urbano tornava-se mais 

complexo e a prisão recebia novos atores sociais acusados de novos delitos.  

Em 1910, o jornal A República, com suas oficinas localizadas na Rua Dr. Barata, 

bairro da Ribeira, apresentava um formato de grande jornal15, apesar de continuar sendo 

publicado em quatro páginas, tendo seis colunas de texto e alternando, no mínimo, para cinco. 

Além disso, oferecia um serviço de impressão para “cartões de visita, talões, circulares, 

memorandos, estatutos, faturas, carnês, cupons etc.” (A REPÚBLICA, 19 jan. 1910, p. 4). Era 

uma folha diária da tarde, órgão do Partido Republicano e de responsabilidade da direção do 

Estado, segundo o periódico. (A REPÚBLICA, 19 jan. 1910, p. 1).  

Na primeira página, surgiam falecimentos de figuras de destaque, propaganda de 

clínica dentária na cidade, “vida social” no que tange aos aniversários de pessoas da elite e 

notícias “várias” (embarque e desembarque de passageiros no Porto de Natal) tornavam-se 

                                                           
14 Em outro contexto, já nos anos de 1960, esses tipos de notícias policiais serão (re)significados pela Tribuna do 

Norte. 
15 Comparado aos seus jornais contemporâneos, a exemplo de O Nortista e O Estado, A República, nesse 

período, ainda não era um modelo parecido com os grandes jornais norte-americanos voltados para uma 

sociedade muito consumista.  
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assuntos corriqueiros naquele período. (A REPÚBLICA, 19 jan. 1910, p. 1). Criminosos e 

prisões, dessa forma, tornaram-se notícias bem rarefeitas.  

A segunda página do jornal continha uma seção denominada de “Parte Oficial”, na 

qual eram exibidos os expedientes e editais do Governo do Estado do Rio Grande do Norte. 

Em seções entrecortadas, surgiam as escalas de serviço da Polícia Militar, expedientes do 

Atheneu Norte-rio-grandense e da Escola Normal de Natal, propagandas de banco, anúncios 

de alfaiataria, armazéns de roupas e chapéus, bem como de empresas de transporte marítimo.  

Na terceira e quarta páginas, a quantidade de anúncios dava o tom das seções finais. 

Entre essas seções, havia um espaço de seis pequenas colunas para um Folhetim ambientado 

em Paris. Os principais produtos a ser oferecidos na cidade eram “fazendas” (tecidos) e 

chapéus, havendo também a prestação de serviços, como os de saúde, dentista, e a venda de 

medicamentos em drogarias e homeopatias, como, por exemplo, “A saúde da mulher”, que 

figurava como uma propaganda de medicamentos voltada para o público feminino. (A 

REPÚBLICA, 19 jan. 1910, p. 3).  

Entre 1900 e 1910, observa-se o surgimento de novos serviços e instituições ligadas 

à educação e à vida intelectual e cultural em Natal. Foram fundados seis estabelecimentos de 

ensino primário e secundário, além de uma escola de música, do Teatro Carlos Gomes (atual 

Alberto Maranhão) e do Instituto Histórico e Geográfico. Na década de 1920, surgiram as 

escolas de ensino especializado, como Escola de Comércio, Escola Profissional do Alecrim 

(1922), Escola de Farmácia (1923), além de um hospital. Essas instituições, e seus respectivos 

serviços, ficavam localizadas no centro urbano da cidade e eram destinadas aos integrantes 

dos grupos sociais abastados. (CLEMENTINO, 1995, p. 191). É possível deduzir que os 

leitores da imprensa escrita partilhavam dessas escolas e de lugares de sociabilidades, como, 

por exemplo, o Teatro Carlos Gomes. Dessarte, esses serviços e as instituições parecem 

assinalar uma ampliação do público do jornal da família Albuquerque Maranhão16. 

No final dos anos 1920, mesmo com os avanços alcançados pela imprensa brasileira, 

sobretudo no campo da publicidade e propaganda, com o aumento do mercado de leitores e o 

surgimento de novos modelos de produção do material impresso, o que já se configurava um 

processo de profissionalização desse setor nos centros urbanos mais desenvolvidos, os jornais 

continuavam privilegiando o “fato político” de forma individualista. Nessa direção, davam 

ênfase a personalidades, exaltando “afetos” e destruindo “desafetos”, ou seja, uma atuação a 

                                                           
16 Sobre o desenvolvimento urbano na cidade de Fortaleza, nos anos 1920, e o surgimento de grupos letrados, 

conferir FONTELES NETO, Francisco Linhares. Crimes impressos: uma história social dos noticiários criminais 

em Fortaleza nos anos vinte. Rio de Janeiro, 2015. 210 f. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Instituto de História, Programa de Pós-Graduação em História Social.  
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serviço de interesses particulares. (MARTINS; LUCA, 2006, p. 51). No Rio Grande do Norte, 

esse processo de profissionalização da imprensa escrita aconteceu tardiamente. E as muitas 

práticas e os sentidos dados à produção do jornal ainda no século XIX continuaram com 

transformações lentas.  

Nos últimos anos da década de 1920, A República desenvolvia um jornalismo 

voltado para um público específico, ou seja, o das camadas médias e abastadas e não para os 

grupos populares. Isso fica evidente pela forma com que noticiava os expedientes do governo 

estadual e as notas de interesses sociais, que apresentavam um texto organizado por colunas e 

seções bem ajustadas e com palavras mais rebuscadas. Em relação à imagem e à fotografia, 

não eram elementos importantes na composição das notícias. Em 1926, localizadas na 

primeira página, na parte inferior, diluídas no grande texto, estavam as “Notas policiais”, as 

quais apresentavam os crimes, em uma narrativa fria e sem apelo sensacionalista.  

Nessas “Notas policiais”, o homicídio praticado por um operário da estrada de ferro, 

em Mossoró, contra um seu companheiro de trabalho, por exemplo, não figurava como uma 

informação chamativa da atenção do leitor. Por isso, o texto ficava diluído entre outras 

notícias da nota policial, como o do assassinato de um ex-sargento de polícia praticado por 

um preso que havia fugido da cadeia de Assú. Esse delito foi cometido com a ajuda de outros 

comparsas do apenado. (A REPÚBLICA, 9 out. 1926, p. 1). A publicidade do crime, rarefeita 

nesse jornal, não era um elemento importante entre as seções e assuntos abordados 

diariamente.  

Na década de 1930, novos espaços promovidos pelo rádio, o automóvel, o bonde, a 

eletricidade, o gramofone, o cinema e a própria imprensa aumentaram o potencial de 

divulgação, circulação e interação de ideias e práticas sociais. Por conseguinte, novos 

comportamentos foram se estabelecendo pelos moradores das cidades. Quanto a esses meios 

de informação e de transporte, pouco a pouco, foram incorporados à vida da população 

urbana, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo. Nesse sentido, o rádio passou a ser 

outro meio de comunicação de massa, incorporado pelo governo brasileiro como instrumento 

de propaganda e divulgação de suas ideias. Com o tempo, o rádio passou a ter uma 

abrangência bem maior do que a do jornal impresso. As ondas sonoras atingiam os diferentes 

rincões do Brasil e podiam ser ouvidas pelos muitos grupos sociais, dos quais a maioria ainda 

não era alfabetizada. (MARTINS; LUCA, 2006). 

O jornal e o rádio, nesse período, foram articulados às lutas políticas que se seguiram 

e, a partir de 1937, com a implantação do Estado Novo e a ditadura de Getúlio Vargas, esses 

meios de comunicação sofreram processos de censura e controle severo do governo, inclusive 
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o cinema. O quadro passou a ser alterado no contexto da Segunda Guerra Mundial e a 

ditadura estadonovista desestruturou-se.  

A partir de 1946, o Brasil viveu novo processo de redemocratização. A 

industrialização e a urbanização já estavam em curso entre os anos 1930 e 1940, apesar de 

que, em outras regiões e cidades brasileiras, essas transformações materiais só aconteceram 

nas décadas posteriores. (MARTINS; LUCA, 2006). Em Natal, por exemplo, o crescimento 

urbano mais acelerado só viria acontecer na década de 1960 com o aumento da população 

deslocada das cidades interioranas em busca de novas oportunidades de trabalho e moradia.  

No que tange ao Rio Grande do Norte, em termos de população distribuída pelo 

espaço urbano e rural, na década de 1920, havia cerca de 537 mil habitantes, “aumentando 

para 768 mil em 1940, 968 mil em 1950 e 1,1 milhão de pessoas em 1960”. (CLEMENTINO, 

1995, p. 159). A população urbana e suburbana girava em torno de 19,4% em 1940 e 26,2% 

em 1950, o que significava uma população concentrada praticamente no meio rural 

(CLEMENTINO, 1995). Contudo, há uma transformação do quadro no que diz respeito ao 

processo de urbanização e ao aumento da população em Natal no período entre 1940 a 1960. 

 Além disso, os meios de transporte se desenvolveram, mormente o transporte 

rodoviário, entre 1930 a 1960. Sem falar que esse foi um contexto no qual surgiram as bases 

para a industrialização do estado. (CLEMENTINO, 1995). Em Natal, entre as mudanças 

operacionalizadas, a imprensa passou também por transformações em suas condições 

materiais e práticas de publicação das notícias. Os investimentos financeiros, aliados a novos 

interesses políticos de grupos em ascensão no estado, bem como a ampliação de um público 

leitor mais diversificado, contribuíram para o início da popularização dos jornais impressos a 

partir dos anos de 1950. 

Nesse cenário, o avanço da industrialização e da urbanização contribuiu para acelerar 

o deslocamento do eixo econômico do campo para a cidade nos anos 1940. Ademais, havia 

uma política governamental federal de integrar as diferentes regiões brasileiras. Para tanto, o 

rádio foi um meio de comunicação central, já que seu potencial político superava o do jornal 

impresso. No entanto, era um veículo muito mais controlado pelos instrumentos de repressão 

da ditadura Vargas. (MARTINS; LUCA, 2006).  

Os jornais, por sua vez, sinalizavam a presença do rádio como um desdobramento 

dos meios informativos. Alguns periódicos ligados a instituições menos liberais, como é o 

caso de impressos católicos, realizavam uma defesa pelos “valores nacionais”, o que estava 

perfeitamente em sintonia com o Estado Novo. Além disso, discorriam sobre a política em 

defesa da ordem e contra o “comunismo”; privilegiavam os interesses dos grupos ligados à 
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economia rural, mesmo que imprimissem diariamente a publicidade das casas comerciais da 

cidade; e defendiam a moralidade da família católica, sendo a favor da censura às produções 

cinematográficas “indecentes” para os jovens cristãos.  

Em relação ao jornal A Ordem, pertencente ao Centro de Imprensa S.A., em 1935, 

era confeccionado em seis colunas de textos e em quatro páginas. A principal bandeira 

levantada era justamente a da defesa pela religião Católica. O público, para o qual imprimia 

suas informações, era os fiéis católicos. Desse modo, os sujeitos considerados “comunistas” e 

“protestantes” ficavam à margem e eram passíveis de repressão pela palavra impressa. Em 

uma de suas edições, no ano de 1950, havia uma nota informando que os pais que 

matriculassem seus filhos em colégios protestantes seriam excomungados, porque tais 

estabelecimentos eram considerados “heréticos”. O presidente do Centro de Imprensa, na 

década de 1930, era o Professor Ulisses de Góes, fundador da Escola de Comércio de Natal; 

Otto Guerra, era o redator chefe, inclusive publicava editoriais na linha política do periódico; 

e Manoel Rodrigues de Melo ficava na gerência. O jornal recebia assinaturas, anúncios e 

publicações. Estava localizado na Rua Dr. Barata, bairro da Ribeira. 

Além da defesa entusiasmada pela religião e suas práticas, já que havia muitas 

orientações de vida e comportamento para o público católico, A Ordem, em sua primeira 

página, dedicava suas colunas e seções para os temas da política combativa ao comunismo. 

Em 1935, a Constituição da República brasileira completava um ano e o periódico fez questão 

de enaltecer essa conquista do governo de Getúlio Vargas. Nele, havia também pequenas 

notas difundindo o veículo de informação, no caso, o rádio, que se entrelaçavam com outros 

assuntos e propagandas. Assim, o aparelho de ondas sonoras era incentivado como meio de 

comunicação articulado ao jornal impresso.  

Antes dos acontecimentos de novembro de 1935, quando houve o levante comunista 

no Brasil a partir de Natal, o jornal católico raramente falava em prisão. Nesse sentido, 

encontramos, por exemplo, uma pequena nota no final da segunda página, com o título de 

“Posto em liberdade”, em que o impresso publicava que o delegado da cidade de Pedro Velho 

havia dado liberdade ao preso de justiça José Marinho dos Santos, em cumprimento da 

decisão do Juiz de Direito da Comarca. (A ORDEM, 12 set. 1935, p. 2). 

A Ordem também noticiava, em forma de nota, a remessa de inquéritos policiais para 

o Poder Judiciário, o que foi se tornando uma prática comum nessa primeira metade do século 

XX na imprensa norte-rio-grandense com o título de “Ao Poder Judiciário”, por exemplo. 

Nesse ambiente, o fato de Ezequiel Eleutério ter sido formalmente acusado do crime de 

“ferimento leve” e seu inquérito ter sido remetido da Delegacia de Canguaretama para o 
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Poder Judiciário, bem como o inquérito do crime de “roubo de animal” imputado a Ramiro 

Mascena, em Acari, não entrariam no espaço público do Rio Grande do Norte mais 

diversificado se não fosse a publicidade construída pelo jornal. (A ORDEM, 13 maio 1936, p. 

4). Aos poucos, as práticas judiciais no trato com o crime e seus apenados ganhavam 

publicidade nos impressos em circulação, apesar de que não era uma notícia que tivesse 

destaque entre as colunas do texto jornalístico naquele período.  

Em 1936, as notas sobre prisão política apareceram, visto que a repressão aos 

participantes do movimento comunista estava em vigor. Nessa direção, o jornal endossava 

essa repressão e publicava informações da soltura de presos políticos, embora essas 

publicações fossem raras. Em uma nota de fim de página, o jornal bradava “Posto em 

liberdade o ex-secretário da Fazenda de Pernambuco”. Pela rasura existente na folha só é 

possível identificar o sujeito como Sílvio, uma vez que o sobrenome dele está praticamente 

ilegível. Sílvio já havia sido detido duas vezes e o seu inquérito ainda estava para ser 

concluído. E essa nota foi encerrada afirmando que, naqueles próximos dias, seriam postos 

em liberdade mais alguns “detentos políticos”. (A ORDEM, 5 fev. 1936, p. 2). Ademais, as 

greves provocadas pelo Partido Comunista, os livros e filmes que “contaminavam” a 

juventude e as ações da Delegacia Auxiliar do Departamento de Segurança Pública na 

proibição dos discos considerados “imorais”17 eram manchetes importantes do período. A 

notícia da perseguição aos católicos pelos comunistas na Espanha também entrava na pauta do 

dia.  

Além disso, os problemas demográficos e as condições insalubres de grandes 

parcelas da população brasileira foram temas para uma série de artigos assinados por Otto 

Guerra, em 1948, nessa imprensa católica. O período posterior à guerra e as suas 

consequências sociais e econômicas foram motivos de discussões, as quais eram publicitadas 

no jornal como denúncia e intervenção no espaço público pela palavra impressa. Em outras 

matérias, denunciava-se o problema de alagamento de ruas e calçamentos da cidade. A 

prefeitura ficava responsabilizada por esses transtornos, apesar de A Ordem não deixar de 

publicar os expedientes, editais e atos oficiais do município. Além do mais, as práticas 

criminosas, as prisões e os delinquentes ainda não eram elementos de destaque entre as 

notícias sociais. Quando os fatos criminosos apareciam, em forma de notas, ficavam diluídos 

entre os demais temas e em localização periférica nas colunas jornalísticas do impresso 

católico.  

                                                           
17 Os discos “Perna cabeluda” e “Você faz tudo”, por exemplo, foram proibidos pelas autoridades em Natal. (A 

ORDEM, 17 fev. 1938, p. 4). 
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A imprensa escrita norte-rio-grandense foi construída, no começo do século XX, por 

um grupo das camadas elitistas e ligado ao poder governamental. O jornalismo de A 

República, por exemplo, dava ênfase aos expedientes oficiais e da economia. A vida social 

ganhava destaque com os sujeitos dessa elite em seus aniversários, casamentos, festas e até 

falecimentos. Além disso, a publicidade comercial traçava os pontos das lojas e serviços 

espalhados, mormente, pelo bairro da Ribeira, centro das atividades econômicas de uma Natal 

do início do século. Quanto aos textos noticiosos, eram rebuscados e escritos por jornalistas, 

os quais eram, em sua maioria, bacharéis em Direito. Daí pressupõe-se que o público para o 

qual eles escreviam era limitado aos grupos dessas mesmas camadas sociais.  

No que diz respeito aos indivíduos marginalizados, a exemplo de criminosos, pouco 

apareciam nessa prática jornalística do começo do século XX. Quando havia notas sobre 

prisões, ficavam localizadas em posição periférica dos temas principais e diluídas entre as 

colunas noticiosas. A ocorrência de crimes e prisões existia na cidade, porém, não era o foco 

desse jornalismo provinciano publicar tais notícias, apesar de elas surgirem, vez por outra, 

como pequenas notas. A política, os interesses do Estado e a vida social das camadas elitistas 

eram a tônica do noticiário em A República.  

Além disso, o jornal A Ordem, ligado a uma instituição religiosa importante, fundado 

na década de 1930, promovia um jornalismo em defesa dos “interesses nacionais”, da família 

tradicional católica e dos grupos econômicos ligados ao campo. Esse impresso já introduzia a 

fotografia de personalidades políticas e religiosas em sua primeira página em 1935, bem como 

a fotografia de casas comerciais na parte dos anúncios. Isso foi um diferencial desse periódico 

em relação ao jornal A República no final da década de 1920. Já nos anos de 1950, A Ordem 

publicava quatro fotografias, em média, na primeira página. As colunas de textos saltaram 

para cerca de oito, e uma novidade foi a entrada do noticiário internacional18, dando ênfase ao 

combate acirrado ao comunismo, no contexto da Guerra Fria.  

Depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil viveu um período de redemocratização 

com a liberdade de atuação da imprensa. O mundo sofreu um realinhamento pela Guerra Fria 

(1947-1989), que eram os resultados da disputa entre duas superpotências, as quais 

procuravam ampliar seus raios de influência geopolítica e ideológica. Os jornais 

internacionais divulgavam os debates políticos com manchetes sobre as guerras localizadas 

em decorrência dessa disputa. Nessa direção, os conflitos da Coréia, da Indochina e da 

Palestina receberam coberturas não só internacionais mas também na produção da imprensa 

                                                           
18 Em Sodré (1999), percebe-se a importância das agências de notícias e de publicidade, em sua maioria 

internacionais, atuando nos anos de 1950, as quais vendiam o noticiário internacional para os jornais brasileiros. 
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brasileira. E o Brasil, que desde o conflito bélico mundial esteve ao lado dos Estados Unidos, 

realizou uma aproximação crescente aos interesses norte-americanos. Dessa forma, foi se 

infiltrando tanto o capital quanto a ideologia política. Além disso, o modelo de imprensa e 

suas práticas também foram incorporados pelos jornais brasileiros. (MARTINS; LUCA, 

2006). 

Nesse cenário, o modelo da imprensa francesa saiu em favor do modelo norte-

americano. Surgiu uma imprensa produzindo um perfil de grande jornal e com amplo apelo de 

publicidade. As grandes empresas jornalísticas se valeram do capital estrangeiro e com isso a 

imprensa sofreu certos processos de desnacionalização. A partir disso, novos periódicos foram 

lançados no mercado com o intuito de competição pelas linhas editoriais distintas. Se nos 

grandes centros urbanos os operadores desses jornais já haviam se profissionalizado, no Rio 

Grande do Norte, o processo começou nesse período dos anos 1950. Foi nesse contexto que 

apareceram novos veículos de comunicação impressos de grande circulação, não atrelados a 

instituições religiosas, porém, a grupos políticos, e que procuravam reunir as características e 

práticas dos grandes jornais com assuntos variados e ampla publicidade. A despeito disso, 

eles ainda se organizavam, entre outras formas, como “palanques” dos grupos políticos que 

disputavam o poder no estado. 

É interessante observar que, nessa direção, o jornal Tribuna do Norte construiu sua 

atuação como elemento de intervenção no espaço público do Rio Grande do Norte, 

notadamente em Natal, em um período de expansão urbana e populacional na capital, 

fenômeno social iniciado a partir dos anos de 1940 com a Segunda Guerra Mundial. Nesse 

contexto, a população do estado era de 768.018 habitantes, tendo Natal 55.119. Em 1950, a 

capital já apresentava um crescimento de 10,66% com relação ao total do RN e isso 

significava uma população de 103.215. Em 1960, a população natalense chegou a 162.537 

(correspondendo a 14,24% da população total do estado) e, em 1970, alcançou 264.379 

habitantes, o que representava um aumento de 17,10% sobre o total do RN que era de 

1545.428. (CLEMENTINO, 1995, p. 162).  

No que tange à educação, a partir da segunda metade dos anos de 1950, houve o 

desenvolvimento de políticas voltadas para a erradicação efetiva dos altos índices de 

analfabetismo existente. Em 1950, por exemplo, havia 179.228 pessoas alfabetizadas e 

365.314 analfabetas no RN. (VIEIRA, 2005, p. 43-4). No governo de Dinarte Mariz (1956-

1961), promoveu-se a especialização de professores com cursos de aperfeiçoamento ao 

ensino; a criação da Universidade do Rio Grande do Norte (1958), posteriormente 

federalizada; e a inauguração de mais grupos escolares pelo interior do estado. Além disso, na 
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administração municipal de Natal do prefeito Djalma Maranhão (1956-1959 e 1960-1964), a 

política combativa ao analfabetismo na cidade deu início à campanha “De pé no chão também 

se aprende a ler”, visto que no início dos anos de 1960 a capital potiguar ainda apresentava 

um índice de mais de trinta mil analfabetos. E o governo de Aluízio Alves (1961-1966) deu 

continuidade à popularização do ensino. (VIEIRA, 2005). Nesse ínterim, a Tribuna do Norte 

foi construindo um público leitor mais diversificado dentro desse contexto de transformações 

sociais e educacionais, embora em um processo com avanços, lentidão e interrupções. 

 

 

2.2 A produção do jornal Tribuna do Norte. Uma “tribuna política”? 

 

 

No contexto da modernização do jornalismo brasileiro foi que surgiram tanto a 

Tribuna da Imprensa, de Carlos Lacerda, quanto a Tribuna do Norte, de Aluízio Alves. 

Segundo Barbosa (2007, p. 150), “a mítica da objetividade – imposta pelos padrões 

redacionais e editoriais – é fundamental para dar ao campo lugar autônomo e reconhecido, 

construindo o jornalismo como a única atividade capaz de decifrar o mundo para o leitor”. Há 

uma busca pela objetividade e neutralidade na difusão das notícias, embora a carga opinativa 

não tenha sido retirada dessas publicações. O jornal, por meio dos seus agentes, tem a 

capacidade de tornar explícito, público e visível os eventos que permaneciam como 

experiência isolada e confusa. Nesse sentido, a publicação é um ato que oficializa e legaliza, 

uma vez que significa “divulgar e desvendar algo para o público e, ao mesmo tempo, na sua 

homologação, através do consenso de todos para quem se revelou”. (BARBOSA, 2007, p. 

153). 

Barbosa (2007, p. 165) aponta os jornais Tribuna da Imprensa e Última Hora, 

criados nesse contexto da transição de 1949 para os anos de 1950, como “tribunas políticas”, 

já que havia uma estreita vinculação de seus proprietários com a política. A Tribuna do Norte, 

pela grande ligação com o jornal de Carlos Lacerda, também poderia ser analisada por essa 

ótica? Ou essa “tribuna política” potiguar apresentou práticas distintas? Que jornalismo, 

forjado nessa fase da modernização da imprensa, o periódico de Aluízio Alves construiu e em 

que se transformou ao longo desses vinte primeiros anos? Como a política partidária 

influenciou a prática jornalística desse novo impresso no Rio Grande do Norte a partir de 

1950? 
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Nessa perspectiva de modernização, quando havia necessidade de se construir uma 

equipe de redação importante, a fim de abarcar diferentes assuntos para um público cada vez 

mais complexo, a Tribuna da Imprensa, em sua fundação no mês de dezembro de 1949, 

organizou uma equipe de cinco redatores, cinco repórteres e um chefe de reportagem. Aluízio 

Alves, deputado federal na época, foi escolhido redator chefe pela assembleia geral dos 

acionistas do referido impresso. Quanto aos demais jornalistas, atuariam em setores 

específicos, como Ministérios, Prefeitura, Polícia Central, Pronto-Socorro Central e diversos 

hospitais. Além disso, haveria uma seção para o esporte e seções especiais de xadrez, palavras 

cruzadas, infantil, econômica, música, artes plásticas, câmara, rádio, teatros e sociais, 

fotografia e seções de desenhos. (BARBOSA, 2007). O jornal de Alves incorporou esse 

modelo de edição, comprovado por esta pesquisa.  

Carlos Lacerda, antes de dar início às atividades do jornal, mandou imprimir numa 

folha de ofício a chamada regra dos cinco “QUE”: O que? Quem? Quando? Onde? Por que (e 

para que). Isso se constituía em uma determinação do seu proprietário para que a Tribuna da 

Imprensa só redigisse as notícias respondendo àquelas perguntas. Cada redator recebeu essa 

orientação impressa e, posteriormente, foi preparado o manual de redação do jornal. 

(BARBOSA, 2007). Essa inovação era o lead do jornalismo americano, ou seja, a notícia 

precisava ter os cinco W e um H: who; what; when; where; why; how. (MARTINS; LUCA, 

2006).  

Quando de sua criação, a Tribuna da Imprensa19 ostentava uma marca panfletária e 

antigovernista, no que diz respeito à oposição a Getúlio Vargas, e contribuiu para ressaltar a 

carreira política de seu fundador, Carlos Lacerda. Não havia uma tiragem expressiva, apesar 

de se portar como um jornal influente. Sua tiragem, em média, girava em torno de 25 a 45 mil 

exemplares. Em suas edições, o impresso não apresentava indicações de editoriais pelas 

páginas. Na segunda página, localizavam-se as colunas “Acontece Todo Dia” e “Notas 

Citadinas”, que, em sua maioria, apresentavam o noticiário policial, sem assinaturas, por 

exemplo. (DUARTE, 2012, p. 230). A Tribuna do Norte também adotou, na década de 1950, 

o título de coluna “Acontece Todo Dia”, justamente para as ocorrências policiais e, nesse 

caso, não veiculava a assinatura dos repórteres. Lembrando que, no jornal norte-rio-

grandense, essas colunas não tinham nomes fixos, isto é, sofriam substituições e, às vezes, 

retornavam e depois desapareciam. Os conteúdos permaneciam em transformações históricas, 

a exemplo das notícias policiais. 

                                                           
19 Sobre a Tribuna da Imprensa, ver OLIVEIRA, Wilson. Como surgiu a Tribuna da Imprensa. In: 

Comunicações e problemas. Recife-Brasília: UCP UNB, n. 3, novembro de 1966. v. 2. 
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Para efeitos da pesquisa, é mister tentarmos reconstituir as condições técnicas do 

jornal Tribuna do Norte, do grupo que o conduziu e para qual público se destinava. Essas 

informações são importantes para entendermos como o jornal-empresa, enquanto veículo de 

comunicação, intervinha no espaço público e de que maneira dava publicidade ou não a 

grupos sociais. O nome Tribuna do Norte, como já dito, teve influência do título do jornal de 

Carlos Lacerda. Contudo, o periódico potiguar criou a sua própria marca e atuação, embora 

não tenha se distanciado muito dos passos daquele título carioca. O logotipo da Tribuna do 

Norte era um horizonte, alusão ao Norte, emanando raios em forma de círculo fulgurante. Já 

tribuna significa um lugar elevado de onde discursam os oradores e autoridades.  

Nesse sentido, o jornal de Aluízio, um jovem angicano em ascensão política no Rio 

Grande do Norte, definia a posição do periódico como defensor dos interesses políticos de um 

grupo novo entre as velhas lideranças potiguares20. O logotipo do horizonte sinalizava 

também essa ideia de inserir novas práticas políticas no espaço público por meio da palavra 

impressa, mesmo que essas “novas práticas” contemporizassem com as antigas figuras 

partidárias do estado. Em tempo, o jornal Tribuna da Imprensa apresentava o logotipo de uma 

lanterna, em uma extremidade do título, e de um jornaleiro, na outra extremidade. No 

subtítulo, afirmava-se como “um jornal que diz o que pensa porque pensa o que diz”. 

(DUARTE, 2012, p. 229). No que tange à Tribuna do Norte, a proposição informava que era 

“um jornal a serviço do Rio Grande do Norte”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 3). 

Por sua vez, o periódico A Ordem, a fim de se diferenciar do impresso de Alves, bradava em 

seu subtítulo: “um jornal a serviço do povo”21. (A ORDEM, 28 ago. 1952, p. 1). Esses 

detalhes técnicos, que expressavam posições políticas, também indicavam uma disputa pelo 

espaço de difusão da notícia no Rio Grande do Norte.  

Quanto à assertiva de que o jornal de Aluízio poderia ser simplesmente uma “tribuna 

política”, pode ser questionada. A complexidade da produção jornalística, ao longo de vinte 

anos, não pode ser reduzida a uma só análise. O impresso, assim como apontou Thompson 

(2013), engendra outras vozes, mesmo que a equipe que conduz o título selecione, recorte, 

demarque, silencie e filtre as falas dos grupos divergentes, dissonantes e marginalizados. A 

interação com um público, cada vez mais diverso na temporalidade histórica, contribui para as 
                                                           
20 Aluízio Alves integrava, em 1950, o Partido Social Trabalhista (PST) que mantinha uma aliança com a União 

Democrática Nacional (UDN). Este último partido tinha como lideranças Carlos Lacerda, em nível nacional, e 

Dinarte Mariz, no Rio Grande do Norte. Ver TRINDADE, Sérgio Luiz Bezerra. Aluízio Alves: populismo e 

modernização no Rio Grande do Norte. Natal/RN: Sebo Vermelho Edições, 2004. 
21 Segundo Barbosa (2007, p. 104), as décadas de 1930-1940 foram importantes para o Estado ditatorial de 

Getúlio Vargas e os principais veículos de comunicação denominarem o povo como “massa”, que precisava ser 

guiada. Como já foi dito, o jornal A Ordem, de orientação católica, manteve um alinhamento ao Estado Novo e 

ao combate ao “comunismo”. 
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transformações da prática jornalística. Se a Tribuna do Norte nasceu com essa proposta 

político-partidária, uma vez que o seu fundador era um deputado federal e jovem jornalista, 

no decorrer do tempo, outros espaços de sociabilidades e novos sujeitos, até então ausentes da 

palavra impressa, puderam ganhar publicidade. No entanto, a forma como esses diferentes 

espaços e outros sujeitos foram sendo reconstruídos pelo jornal é que se torna um desafio para 

o estudo do historiador.  

Como empresa jornalística, o impresso de Aluízio teve suas atividades iniciadas com 

a criação da Editora Tribuna do Norte, que era uma sociedade anônima. Composta por 

acionistas e presidida por Dinarte Mariz, um industrial e liderança da UDN no Rio Grande do 

Norte. O diretor secretário era Raimundo Nonato Fernandes e o diretor tesoureiro, Rainel 

Pereira de Araújo. O jornal foi classificado como um diário matutino. Na composição da 

equipe, a direção ficou com Aluízio Alves, tendo ainda como diretor comercial, Milton 

Ribeiro Dantas; redator chefe, Odorico Ferreira de Souza; secretário, Rivaldo Pinheiro; e 

gerente, Alcebíades Fernandes e Silva.  

Em relação à localização, a redação e as oficinas se situavam na Avenida Tavares de 

Lira, 101, bairro da Ribeira, em Natal. Já no que diz respeito às sociedades anônimas, como 

mantenedoras das empresas jornalísticas, surgiram no Brasil depois da Segunda Guerra 

Mundial, ao mesmo tempo que as agências de notícias e de publicidade incrementavam o 

noticiário desses periódicos. O papel usado para a produção do jornal era importado e 

comprado em grande escala e essas agências22, em sua maioria, eram estrangeiras. Em geral, 

os proprietários dos jornais eram famílias ou indivíduos, ou seja, pertencia a um grupo 

restrito. (SODRÉ, 1999). Em 1957, Aluízio Alves passou a acumular o cargo de presidente da 

editora e diretor do jornal Tribuna do Norte. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jan. 1957, p. 3).  

No que tange aos serviços cobrados pela Tribuna do Norte, em 1950, vê-se a 

assinatura anual de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros), semestral Cr$ 80,00 (oitenta 

cruzeiros) e o número avulso de Cr$ 0,80 (oitenta centavos de cruzeiros). Havia as sucursais 

no Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, o jornal organizou correspondentes em todos os 

municípios do Rio Grande do Norte. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 2). Enquanto 

isso, o jornal A Ordem, que era um vespertino, apresentava também a assinatura anual no 

valor de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta cruzeiros), semestral Cr$ 80,00 (oitenta centavos de 

cruzeiros) e avulso Cr$ 0,80 (oitenta centavos de cruzeiros). (A ORDEM, 24 fev. 1950, p. 2). 

                                                           
22 A Tribuna do Norte, em sua coluna “Indicador Profissional”, recebia informações da Agência Nordestina de 

Publicidade, como os serviços dos profissionais liberais da cidade, médicos e advogados, por exemplo 

(TRIBUNA DO NORTE, 4 jul. 1950, p. 5). 
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Entretanto, as opções de leituras e a diversidade de informações da Tribuna do Norte se 

distanciavam daquele impresso católico. Em 1957, o jornal de Alves aumentou o valor da 

assinatura anual para Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) e o preço do exemplar para Cr$ 

2,00 (dois cruzeiros). (TRIBUNA DO NORTE, 4 jan. 1957, p. 3).  

A Editora Tribuna do Norte, que promovia assembleias para reunir os acionistas, 

também emitia relatório das despesas e dos lucros, sendo alguns deles publicados pelo jornal. 

Em 1955, no relatório referente ao ano anterior, a editora apresentou um lucro líquido de Cr$ 

43.354,20 (quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro cruzeiros e vinte centavos), 

mesmo com o crescente custo dos materiais e com a elevação de salários. (TRIBUNA DO 

NORTE, 18 fev. 1955, p. 7). Em 1956, no projeto de reaparelhamento do jornal, a editora 

comprou um prédio na Rua Princesa Isabel, Cidade Alta23, a fim de oferecer mais 

comodidade, com “salas para a Editora, instalações de redação, oficina e redação do jornal, 

instalação para serviços gráficos e auditório para reuniões”. E, ao mesmo tempo, foi adquirida 

uma nova impressora na Dinamarca, automática e modelo Eickhoff 1956, “com capacidade de 

10 mil exemplares à hora, três cores para impressão e outras modernas condições técnicas”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 25 mar. 1956, p. 8).  

Frente a esse processo de inovação técnica, a Tribuna do Norte fez um apelo, nessa 

mesma edição de 25 de março de 1956, ao povo, aos acionistas, leitores e anunciantes, a fim 

de poder continuar no projeto de reaparelhamento de suas oficinas. Isso sinalizava que havia 

um interesse sistematizado dos organizadores para modernizar as instalações do impresso, 

demarcar o seu espaço, competir com outros jornais e avançar na obtenção de lucros, já que o 

periódico era entendido e praticado como uma empresa que tinha interesses mercadológicos. 

Com isso, a pesquisa de Melo (1981, p. 103) pode ser questionada quando afirma que a 

Tribuna do Norte “não precisava ser um bom jornal, nem precisava de lucro”. O nosso estudo, 

contudo, conseguiu ir além dessa análise reducionista do começo dos anos 1980. 

Sobre a edição do jornal, a Tribuna do Norte, em seus primórdios, não circulava às 

segundas-feiras. Na primeira página, eram impressas notícias internacionais e as informações 

da política nacional. Havia uma profusão de notas informativas distribuídas entre as sete 

colunas. Os títulos das notícias figuravam em letras garrafais e, em algumas delas, as fontes 

ficavam em negrito. A fotografia, ou seja, o texto-imagético na primeira página, ainda era 

rarefeita no início dos anos de 1950. Nesse sentido, o jornal alinhava-se aos modelos norte-

americanos de grande periódico, com uma miríade de notícias articuladas pelas colunas em 

                                                           
23 Entretanto, no recorte desta pesquisa, não encontramos nenhuma referência de que as oficinas e a redação da 

Tribuna do Norte tenham ido para esse prédio na Rua Princesa Isabel. 
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uma mesma página. Por sua vez, o leitor tornou-se um interlocutor importante, visto que o 

impresso de Alves demonstrava tal ideia em algumas notas. Isso compelia o jornal a escrever 

matérias para um público cada vez mais exigente e específico. Nessa perspectiva, procurava 

apresentar horóscopo, fases da lua, quadrinhas, pensamento e humor, entre outros gêneros, 

como tentativa do periódico em alcançar diferentes leitores.  

Para Darnton (1990), o jornal moderno não pode ser visto como um repositório em si 

mesmo, mas como uma coletânea de relatos. Em relação ao trabalho dos repórteres, tendem a 

escrever para agradar aos editores que controlam as recompensas do outro lado da sala. Desse 

modo, não há um conceito de público como uma entidade massificada e homogênea. O 

público é formado por grupos sociais heterogêneos e nem sempre se preocupa em ler o nome 

de quem escreveu a matéria. Por isso, a tendência é forçar o jornal a especializar-se, a fim de 

que os repórteres escrevam para públicos específicos. Nesse processo, os profissionais do 

jornal escrevem pensando em toda uma série de grupos de referência: “seus preparadores, 

seus diversos editores, seus diferentes grupos de colegas [...], as fontes e objetos de seus 

artigos, os repórteres de outros jornais, seus amigos e parentes e grupos de interesses 

específicos”. (DARNTON, 1990, p. 86).  

Em 2 de julho de 1950, na primeira página da Tribuna do Norte, entre as notas 

impressas, estava uma que se dirigia diretamente ao leitor. Percebemos que o jornal traçava 

sua posição política elegendo o leitor como um ator importante na construção dessa imprensa. 

Mesmo contemporizando com os grupos sociais da elite norte-rio-grandense e suas lideranças 

políticas, a Tribuna do Norte procurava se articular também com os diferentes grupos 

populares, isto é, das “classes” trabalhadoras. Houve, inclusive, matérias que deram vozes a 

essas pessoas reivindicando direitos, mormente, trabalhistas. De forma imperativa e se 

posicionando diretamente, o impresso enfatizava que o leitor deveria colaborar com ele. 

Nessa perspectiva, o leitor era o “melhor repórter” e todos podiam enviar informações à 

redação, pelos correios ou por telefone. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 1). Dessa 

forma, o jornal de Alves construía o seu próprio caminho, no contexto histórico do Rio 

Grande do Norte, a partir do modelo daquele periódico carioca. 

Ademais, o jornal estava inserido num contexto com outros meios de comunicação, 

como o correio e o telefone, os quais eram instrumentos de mediação para construir esse 

jornalismo com participação social. Outro detalhe é que a Tribuna do Norte definia para qual 

público se dirigia claramente: à “classe” trabalhadora e aos “partidos” políticos. O leitor 

imaginado pelo jornal, que deveria ser o “melhor repórter”, era o sujeito que pertencia à 

“classe” trabalhadora. Os divergentes desse perfil seriam noticiados em outras páginas, de 
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forma segregada socialmente, como os marginais e as prostitutas. Na publicação de 2 de julho 

de 1950, a nota “Aumento dos comerciários”, em negrito no final da primeira página, 

sinalizava, por exemplo, a inserção desses sujeitos trabalhadores como um dos elementos da 

publicidade positiva do jornal. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 1).  

Na segunda página, no caderno “Notícias da cidade”, ficavam: o expediente do 

jornal, uma coluna denominada “Revista da cidade”; “Instantâneos” (notícias de última hora); 

“Tribuna Social” (sonetos, poesias, aniversários, leitura de quadrinhas, curiosidades, 

pensamentos e humor); “Indicador TRIBUNA” (telefones dos serviços públicos como 

hospitais e delegacias, além dos serviços de viagens aéreos e marítimos); “Vida Religiosa” 

(textos sobre as práticas da religião cristã católica); e, nas colunas finais, ficavam propagandas 

comerciais de lojas, serviços e cinema em Natal. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 2).   

Na terceira página, denominada de “Editoriais”, havia a transcrição do editorial de 

Carlos Lacerda, líder da UDN nacional e principal adversário de Getúlio Vargas, que era uma 

publicação diária na Tribuna da Imprensa. Nessa matéria, a fotografia de Carlos também fazia 

parte do texto, além da assinatura dele como título da narrativa. Havia editorial como resposta 

de pedidos ou questionamentos de leitores. Já “O voto ponderado”, crônica de Gustavo 

Corção, publicada na coluna “Ideias e fatos”, foi um exemplo dessa interação com o leitor. 

(TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 3). Ainda entre os editoriais, o jornal publicava uma 

charge na parte central das colunas. Uma mensagem de cunho político como, por exemplo, a 

imagem de um abacaxi dentro de uma cesta, informando que era um “presente de Dutra ao 

seu sucessor”. O desenho foi assinado por Hilde.  

A campanha presidencial de 1950 foi um dos temas centrais das matérias de viés 

político da Tribuna. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 3). Com relação a esse pleito 

eleitoral, Skidmore (1982) observou que o brigadeiro Eduardo Gomes, candidato pela UDN e 

adversário do candidato à Presidência da República Getúlio Vargas, tentava adquirir votos 

com a ajuda publicitária de vários jornais e emissoras de rádio. De fato, a Tribuna do Norte 

surgiu no contexto dessa campanha e foi um dos arautos em favor da candidatura de Gomes. 

Contudo, não podemos afirmar que o nascimento do impresso se deu unicamente por esses 

interesses políticos, dos quais comungava Aluízio Alves, aliado da UDN.  

Em “Notícias diversas”, caderno da quarta página, eram publicadas matérias sobre 

agronomia, denúncia de demissões em prefeituras do Estado, promoções no Exército, 

preocupação com os “ociosos” (sujeitos que não produziam economicamente), notas sobre os 

serviços de sindicatos como, por exemplo, o dos contabilistas, além de propagandas 

comerciais. Além disso, foram criados espaços de distribuição do jornal pela cidade: 
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gazeteiros pelas ruas e em diversas bancas de vendagem no Alecrim e na Cidade Alta, por 

exemplo. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 4). O jornal, dessa forma, tinha uma 

distribuição pelos principais pontos do comércio de Natal e isso também indicava sua 

intenção de atingir um público cada vez maior e popular. Em 1951, a Tribuna do Norte criou 

a coluna “Oportunidades”24, que realizava a propaganda de vendas, aluguéis ou trocas de bens 

e serviços da cidade. Por exemplo: “Vende-se uma Camionete STUDEBAKER 1950 semi-

nova modelo 2R-10 capacidade para 1.500 quilos. A tratar a Rua Frei Miguelinho, 78, 

Ribeira”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 jun. 1951, p. 3).  

No caderno “Esporte e notícias diversas”, na quinta página, o jornal dava publicidade 

à atuação dos times de futebol, inclusive da participação da seleção brasileira na Copa do 

Mundo de 1950. Um detalhe é a impressão do texto-imagético, trazendo a fotografia de 

futebolistas e de outros atletas. Entre as matérias sobre o esporte, havia uma coluna 

denominada de “Passatempos TRIBUNA”, com direção de Janduí Potiguar, na qual, em dias 

de domingo, eram publicadas charadas em verso e logogrifos em prosa e verso, por exemplo. 

Ademais, noticiavam-se torneios com prêmios para os leitores, os quais deveriam enviar sua 

participação por meio de correspondência destinada à redação do jornal no bairro da Ribeira. 

(TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 5). Segundo Martins e Luca (2006), o jornal que 

dava ênfase à publicação de romance, futebol e crime, que podia ampliar o seu consumo, 

promovia um apelo popular. Nesse sentido, o futebol, na Tribuna do Norte, foi um tema 

central e bastante explorado, sobretudo com a fotografia jornalística. Já o crime passou por 

uma transformação histórica que, aos poucos, ganhou uma publicidade expressiva25. 

Na sexta página, como continuação das notícias diversas, mais uma vez a Tribuna do 

Norte publicava matéria alusiva a reinvindicações da “classe” trabalhadora. Em letras grandes 

e em negrito, estava estampada a notícia: “Os motoristas querem casa própria: a maior 

aspiração da classe – melhores remédios – melhor tratamento hospitalar”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 2 jul. 1950, p. 6). E, no final da página, havia um chamativo do concurso “Quem sou 

eu? Grande concurso popular da TRIBUNA DO NORTE. 4 prêmios semanais e dois prêmios 

                                                           
24 Esta coluna “Oportunidades” cresceu e, posteriormente, foi denominada de “Classificados”. Cf. OLIVEIRA, 

Aucineide Marques de. Vestígios de permanência e mudança dos classificados do jornal Tribuna do Norte 

(1951-2010). Natal, RN: 2013. 93 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem. 
25 As edições de 2 e 4 de julho de 1950, por exemplo, não noticiaram nenhum crime em Natal. Isso não significa 

a ausência de crimes na cidade, mas o fato é que a Tribuna do Norte ainda não dava prioridade a essa publicação. 

Contudo, a edição do dia 4 trouxe uma notícia de crime em São Paulo, enviada pelo News Press. Tratava-se do 

assassinato de um empresário, na rua 25 de Março, daquela capital paulista. O jornal potiguar veiculou uma 

fotografia da vítima e o texto reconstruía a ocorrência como um romance policial. (TRIBUNA DO NORTE, 4 

jul. 1950, p. 6). Essas e outras questões serão abordadas nos capítulos seguintes.  
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mensais, num total de 18 prêmios por mês”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 6). Mais 

uma vez o jornal de Alves construía formas de interação com o público leitor numa prática 

populista, assim como a matéria anunciava que era um “grande concurso popular”. A Tribuna, 

aos poucos, evidenciava para qual público mais escrevia e interagia. Eram leitores, sobretudo, 

trabalhadores urbanos ligados ao comércio, à indústria e aos serviços. “Faça sua assinatura da 

TRIBUNA DO NORTE”. Com esse título o impresso chamava o leitor para ser um assinante 

tanto anual quanto semestral. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 6). Esse tipo de 

anúncio foi repetido em edições posteriores (nos dias 2 e 7 de julho de 1950, por exemplo).  

O jornal também era um espaço de projeção da carreira política de Aluízio Alves, o 

qual, em uma nota de última página, teve sua fotografia estampada como o mais jovem 

deputado federal do Brasil, aos 28 anos, cuja matéria havia saído no jornal Diário Carioca. 

(TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 6). A ideia era vender a imagem de um político 

jovem e que se pretendia uma nova liderança no estado. Para Freire (2003, p. 34), a Tribuna 

do Norte apresentava uma linha editorial política que se submetia “aos vendavais da política 

partidária”. O autor ainda observa esse jornal como “o veículo que alavancou a figura de 

Aluízio para que ele se tornasse conhecido do público leitor”. Na campanha eleitoral de 1960, 

o jornal serviu como um palanque da candidatura de Alves. As manchetes não poupavam a 

projeção do candidato e depois governador eleito, tentando ligá-lo ao “povo”. “Grandes 

manifestações serão prestadas domingo a Aluízio Alves: candidato do povo”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 18 maio 1960, p. 8).  

Em uma fotografia jornalística, que enquadrava uma multidão para falar com 

Aluizio, a legenda informava que mais de oitocentas pessoas, em fila, participaram de 

audiência, face a face, com o chefe do executivo no Palácio da Esperança. (TRIBUNA DO 

NORTE, 11 mar. 1961, p. 1). Em outra matéria, a manchete bradava: “Aluizio disse a mais de 

40 mil pessoas concentradas na Praça da Feira: Este é o Governo das Crianças do Rio Grande 

do Norte. A praça foi insuficiente para comportar a multidão”. (TRIBUNA DO NORTE, 14 

mar. 1961, p. 1). Essa praça ficava localizada no bairro do Alecrim, um dos redutos eleitorais 

de Alves. Sobre a comunicação populista, que tem origem nos regimes nazista e fascista, a 

“comunicação à massa é planejada sob a forma de espetáculo”. Havia um estudo sobre o 

ritmo das grandes concentrações populares, a fim de atingir determinados objetivos dos 

líderes políticos. (MELO, 1981, p. 81). 
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2.3 “Tribuna do Leitor”; “Tribuna da Opinão Pública” e “Concurso Popular”: a 

interação com o público 

 

 

A posição política do grupo condutor do jornal interagia com a prática jornalística. 

“Classe” trabalhadora, “povo” e leitor como o “melhor repórter” foram algumas das 

expressões significativas publicadas para a interação com o público. Daí vê-se um 

alinhamento desse jornalismo com o populismo defendido na plataforma política de Aluízio. 

Sobre o populismo político, Skidmore (1982) assegura que é um termo com imprecisões. 

Porém, assinala que pode ser compreendido como um “procedimento político em uma 

situação na qual o eleitorado urbano de massas mostra receptividade a um líder atraente, que 

recorre a um apelo direto e emocional”. (SKIDMORE, 1982, p. 94). Esse “líder” baseia seu 

discurso em “considerações econômicas de variável sofisticação ideológica”. (SKIDMORE, 

1982, p. 94). O político populismo, conforme o referido autor, foi gestado nesse contexto dos 

anos de 1940 e 1950. Os meios de comunicação, tanto o jornal impresso quanto o rádio, 

foram instrumentos dessa prática política voltada para um eleitorado que crescia nos 

processos de urbanização e deslocamento de populações do interior para as capitais. 

Esses “líderes carismáticos” projetavam-se como verdadeiros sujeitos da renovação, 

dispostos a mudar a situação social, entretanto, traziam também características da política 

paternalista. Ou seja, não eram novos e “suas práticas em muito se assemelhavam àquelas que 

vieram combater”. (TRINDADE, 2004, p. 88). Nesse período, o político “carismático-

populista” tornava-se mais importante do que seu próprio partido. Apesar disso, havia uma 

complexidade histórica do populismo brasileiro, assim como do latino-americano. A esse 

respeito, pesquisas recentes desmentiram a ocorrência do populismo somente no recorte 1930-

1964. Contudo, foi justamente nesse período que existiu uma crise de hegemonia dos velhos 

grupos oligárquicos e, concomitantemente, “um processo de manipulação das camadas 

populares bem como um canal através do qual estas exprimiam suas aspirações”. 

(TRINDADE, 2004, p. 92). A despeito disso, esse populismo não esteve livre de crises 

internas. Em 1958, por exemplo, ocorreu uma cisão na UDN do Rio Grande do Norte, 

havendo um rompimento entre as alas de Dinarte Mariz e Aluízio Alves. Segundo Trindade 

(2004, p. 103), essa divisão representou “os interesses da oligarquia agrária algodoeira-

pecuária (Mariz) e do populismo de Aluízio, que defendia a penetração do Estado nacional 

burguês”. 
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Se o populismo estava, por um lado, ligado à “emergência das classes populares” nos 

centros urbanos numa relação política com líderes que primavam pelas práticas 

assistencialistas. (WEFFORT, 1980); por outro, o aprimoramento dos meios de comunicação, 

a exemplo do impresso, esteve articulado não só à “manipulação” desses grupos populares por 

parte dos políticos populistas mas ainda à ascensão desses mesmos grupos no espaço urbano. 

(MELO, 1981). No entanto, essas pesquisas do início da década de 1980, apesar do viés 

marxista tentando reconstruir uma história dos vencidos, não deram conta da complexidade 

que envolvia a “emergência” das diferentes camadas populares, incluindo os criminosos e 

desordeiros, por exemplo.  

No tocante aos “discursos populistas”, o “povo” ganhava sentido na “esfera política, 

seja para ampliá-la ou para restringi-la”. (MELO, 1981, p. 55). A Tribuna do Norte deu 

publicidade a essa demarcação política quando o “povo” adquiria a condição de sujeito, 

embora numa situação de orientando da liderança partidária. Isso ficou mais nítido, sobretudo, 

no contexto da campanha eleitoral de 1960, na qual Aluízio ganhou a eleição para o governo 

do estado. Nesses “discursos populistas”, havia uma articulação de “elementos dispersos” que 

faziam parte do “acervo do saber do senso comum popular.” Assim, tentava-se dar ao “povo” 

uma “imagem de si”, que não lhe fosse estranha, mas num espaço político. Esse discurso 

procurava ter no “povo” a sua base de legitimação e, ao forjar esse expediente, revestia esse 

mesmo “povo” de “ator político”, e ambos partilhavam um poder com eficácia e também seus 

limites. O discurso acabava por estabelecer “laços sociais”. (MELO, 1981, p. 64).  

Por meio dos discursos de Miguel Arraes e Leonel Brizola, por exemplo, o referido 

estudo percebeu a ocorrência de vários populismos, que engendravam, diferenciadamente, “as 

relações sociais e o espaço de poder”; com isso, realizava-se “um apelo diferente a diferentes 

grupos sociais”. (MELO, 1981, p. 73). O desafio enfrentado por esses líderes, a exemplo de 

Aluízio Alves no Rio Grande do Norte, era o de contribuir com tais discursos para que o 

próprio “povo” neles também se reconhecesse. (MELO, 1981, p. 74). Nesse cenário, a 

Tribuna do Norte foi um dos espaços concretos da publicidade desses discursos aluizistas e da 

interação com os diferentes grupos socais alcançados pelas letras impressas. 

Além do mais, ao pontuarmos que esses “discursos populistas” tinham como 

destinatário o “povo”, podemos abrir um precedente no sentido de limitar os diferentes 

interesses dos líderes populistas. A esse respeito, Weffort (1980, p. 63) conseguiu perceber 

que esse modelo de governo e de comportamento político tornava-se ambíguo, porque havia 

uma “ambiguidade pessoal desses políticos divididos entre o amor ao povo e o amor ao 

poder”. Essa observação foi reforçada por Melo (1981, p. 102) que recortou um Aluízio Alves 
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atendendo as “classes trabalhadores” em suas necessidades imediatas, fornecendo-lhes “casas, 

luz, água, escola”, e até distribuição de “filtros e máquinas de costura”, numa situação 

caricata. De outra forma, Alves fornecia programas de beneficiamento prático aos grupos 

econômicos, a exemplo de “energia elétrica para o setor industrial, construção de estradas 

para facilitar a tarefa dos setores industrial e agrícola”. (MELO, 1981, p. 102).  

No Brasil, a publicidade ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial quando já 

se estabelecia uma sociedade de consumo, bem como tinha início o desenvolvimento dos 

meios eletrônicos de disseminação de mensagens. Aluízio teve sua formação política gestada 

também nos meios de comunicação. Em seu governo no Rio Grande do Norte (1961-1966), 

ele procurou minimizar os problemas de comunicação administrativa. Para tanto, convidou o 

publicitário Fernando Luís da Câmara Cascudo, que atuava em Pernambuco, para que pudesse 

criar no Estado uma agência de publicidade. Assim, foi criada a Vésper, como a primeira 

agência de propaganda do RN. Ademais, as campanhas políticas, no contexto da emergência 

das camadas populares, sobretudo a partir de 1945, necessitavam de instrumentos 

publicitários eficazes a fim de lançarem os candidatos nos setores mais populares. 

(TRINDADE, 2004). A Tribuna do Norte também esteve articulada a todo esse processo 

histórico.  

Nessa análise de que Aluízio era um político atento aos meios de comunicação, 

constatamos que, paralelamente à produção do impresso, também foi criado o Jornal Sonoro 

Tribuna do Norte, transmitido pela Rádio Poti26 em Natal. Esse jornal radiofônico tinha o 

apoio da United Press e Radiopress (agências de notícias). Desse modo, eram veiculadas 

notícias internacionais e nacionais, sem falar que havia um foco nos assuntos da política 

estadual. E, em uma propaganda do impresso, os leitores foram informados: “Ouçam, todos 

os dias, às 11,30 hrs. [sic] pelo seu rádio, o Jornal Sonoro TRIBUNA DO NORTE, um 

resumo do mundo político para os nossos leitores”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 ago. 1950, p. 

2). O jornal sonoro tinha um alcance de público bem maior do que o jornal escrito. Porque os 

leitores, dos diferentes rincões do estado, podiam ouvir o noticiário, principalmente os 

leitores/ouvintes não alfabetizados, bem como aqueles que não podiam adquirir o impresso 

nem avulso e nem por assinatura. A tônica do jornal sonoro era a política como um discurso 

formador de opinião, que se lançava no espaço público. 

Mediante a inserção da Tribuna do Norte na história da imprensa brasileira, no 

contexto do movimento político-populista, que estabelecia formas de articulação com as 

                                                           
26 Sobre a história do rádio no Rio Grande do Norte, ver LIMA, Ayrton de. História do rádio no Rio Grande do 

Norte. Natal: COOJORNAT, 1984. 
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camadas populares, em ascensão nos centros urbanos, podemos observar a construção do 

jornalismo do impresso de Alves atrelado a uma ideia de comunicação dirigida, mormente, 

para certos grupos sociais. Dessarte, no início das publicações, havia uma preocupação de 

interagir fortemente com o leitor por meio de diferentes estratégias de publicidade, atrativos e 

até prêmios como resultados de “concurso popular”. Era um jornalismo com posição política 

definida e que elegia o leitor como um sujeito importante na prática comunicativa.  

O leitor do jornal, de acordo com a análise das fontes, também era visto, nas 

entrelinhas, como um potencial eleitor. Nos anos 1950, período democrático e de liberdade de 

imprensa, o leitor podia imprimir suas opiniões no jornal, embora tivesse as filtrações e o 

controle dos donos do impresso. Por sua vez, a Tribuna do Norte deu início a um jornalismo 

populista, que estava ligado à prática política de Aluízio. Todavia, no decorrer de vinte anos, 

houve mudanças significativas no fazer dessa imprensa, principalmente depois de 1964. 

Embora Melo (1981, p. 102) tenha afirmado que o populismo de Aluízio se consolidou a 

partir de 1960, quando esse político potiguar construiu um discurso de aproximação com as 

“classes trabalhadoras e os humildes”, discordamos dessa análise limitadora do populismo 

aluizista. Alves forjou sua prática política com o auxílio da Tribuna do Norte desde a sua 

fundação em 1950. Torna-se, portanto, evidente que esse populismo transformou-se no 

recorte de 1950 a 1960.  

Em uma matéria, a Tribuna do Norte, ao publicar uma pesquisa do Instituto 

Brasileiro de Opinião Pública (IBOPE), tentava se autopromover ao afirmar que havia batido 

o campeonato de circulação. Desse modo, as suas tiragens tinham atingido a superioridade nas 

vendas avulsas entre as “classes rica, média e pobre”. E particularizava dizendo que a 

vantagem era justamente a “penetração nos grupos econômicos e profissionais de maior poder 

aquisitivo”. Segundo a pesquisa, encomendada pelo Jornal do Comércio, em Recife, a 

Tribuna era, então, o jornal de maior circulação em Natal. Para tanto, serviram de comparação 

dois jornais concorrentes, mas a Tribuna não os identificou pelo título, apenas sinalizou-os 

por letras. (TRIBUNA DO NORTE, 10 fev. 1957, p. 8). 

Na entrevista, as pessoas foram perguntadas sobre qual o nome do jornal que havia 

lido no dia anterior. Os resultados apontaram que a Tribuna do Norte ficou com uma 

importante vantagem de 54% (cinquenta e quatro por cento) frente aos demais periódicos. 

(TRIBUNA DO NORTE, 10 fev. 1957, p. 8). Isso demonstra o quanto o impresso de Alves 

estava preocupado em atingir um público cada vez mais complexo. Mesmo tentando levar um 

jornalismo com linguagem popular, em muitas das seções e temas explorados, a Tribuna 

também não deixava de contemporizar com os grupos mais abastados, com os quais 
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partilhava a direção dessa empresa jornalística. Afinal de contas, havia um grupo de acionistas 

patrocinando as receitas, ao lado da publicidade e dos próprios leitores assíduos. 

Nessa perspectiva, o “Seja você mesmo, leitor da TRIBUNA, o melhor repórter do 

seu jornal” (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 1) não era simplesmente um apelo 

comercial, mas também político, já que os leitores, na condição de consumidores, 

representavam parcela importante da receita do jornal, a ideia do leitor-repórter colocava-o 

numa posição privilegiada, que é o sujeito que está na rua, no espaço público e que, portanto, 

tem uma vivência cotidiana com a realidade social. Assim, esse aparente entusiasmo do 

impresso pela participação do leitor na prática jornalística – afinal de contas a mensagem 

acima estava estampada na primeira página – tem suas contradições e seus limites, 

principalmente quando o debate político e o diálogo entre grupos se tornavam tensos e, às 

vezes, ausentes, o que pode ser comprovado pela documentação.  

No Brasil, a reportagem nasceu como gênero jornalístico a partir das atividades de 

determinados cronistas no início do século XX, quando houve a transformação da crônica em 

reportagem. O fato de ir à cadeia e conversar com os apenados, frequentar tavernas, baiucas e 

espaços do vício e do crime, além de subir os morros do Rio de Janeiro e visitar presídios para 

ver sentenciados, foram práticas introduzidas na imprensa carioca por João do Rio, como 

repórter na construção de matérias investigativas iniciadas pela rua. (MEDINA, 1988). A 

partir disso, a rua tornou-se o espaço privilegiado da construção da reportagem, da matéria 

jornalística.  

Na Tribuna do Norte, os repórteres nem sempre eram identificados, ou seja, nem 

sempre assinavam as reportagens. Isso vai sofrer mudanças na segunda metade dos anos 1960. 

Em algumas matérias, por exemplo, o jornal de Alves informava que foi deslocada sua equipe 

de reportagem ao local da ocorrência sem, entretanto, dizer quem eram eles. Em relação às 

características do gênero, a reportagem jornalística é mais completa do que a notícia, uma vez 

que realiza um levantamento acerca de um assunto e/ou acontecimento a partir de um “ângulo 

preestabelecido na redação, pelo editor”. A linguagem é mais livre e existem as reportagens 

nas quais predominam “a investigação e o levantamento de dados; noutras, a interpretação – 

estilo que não vinga muito no jornalismo”. (CORREIA, 2007, p. 57). 

Além disso, em relação às colunas do jornal, a “Tribuna do Leitor”, publicada na 

segunda ou terceira página, foi o espaço estabelecido para a interlocução impressa com o 

público. Segundo o periódico, um “leitor assíduo” escreveu para a redação perguntando 

quanto era cobrado para que ele publicasse uma carta sobre uma questão da FAMA, agência 

de Natal, com funcionários, uma vez que a missiva era longa. Diante disso, a resposta do 
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jornal resumia que a carta poderia ser publicada gratuitamente, porque era seu dever primar 

pelo “interesse público”, conquanto o autor da mensagem assumisse a responsabilidade pelas 

afirmações. Se concordasse com essas normas, o leitor deveria vir até a redação a fim de ser 

atendido. (TRIBUNA DO NORTE, 8 jul. 1950, p. 2). Pelo visto seria uma denúncia do leitor 

e o jornal se antecipou em não assumir a responsabilidade da mensagem, mas aproveitou para 

se colocar como um órgão que priorizava o interesse público, desde que esse interesse fosse 

conveniente ao grupo responsável pela edição do jornal. 

Em outra missiva, o leitor Antônio Leite, residente no Alecrim, fez uma denúncia de 

perigo à saúde pública no bairro, quando uma determinada fábrica jogava água servida na rua, 

e, ao mesmo tempo, ele pedia providências das autoridades competentes: 

 

Natal, 10 julho 1950. Sr. Redator da Tribuna do Norte. NESTA. Sendo um 

constante leitor do vosso jornal, venho com esta denunciar a V. S., o perigo 

que está causando à saúde das pessoas, a atitude do proprietário da fábrica de 

cuscuz da Mata, a Rua Joaquim Fonseca, no Alecrim, como V. S. bem 

poderá constatar, se mandar fazer uma sindicância. Trabalham na referida 

fábrica mais de 50 operários e toda a água servida é jogada para a Rua 

Joaquim Fonseca [...]. Apelo para as colunas do vosso conceituado jornal, 

para chamar ou pedir a atenção das autoridades competentes. Muito agradece 

o constante eleitor [sic]. Antonio Leite. (TRIBUNA DO NORTE, 14 jul. 

1950, p. 2). 

 

O leitor, nessa publicação, assumia-se como um consumidor assíduo do jornal e 

reconhecia a relevância do serviço prestado, como se pode verificar ao final do texto, quando 

ele agradece revelando-se como “constante eleitor”. Embora tenha sido um erro no emprego 

correto do substantivo, havia, de fato, no espaço do jornal uma inter-relação leitor-eleitor. 

Apesar de não ter sido publicada a profissão de Antônio, mesmo assim é possível constatar 

que se tratava de um trabalhador urbano e morador de um bairro comercial da cidade e que 

era alfabetizado, podendo ler o impresso e escrever para ele. Nesse sentido, o jornal escrevia 

para um público localizado nas camadas sociais urbanas e se projetava como um elemento de 

intervenção no espaço público pela palavra impressa. Desse modo, os leitores podiam 

escrever, telefonar ou ir pessoalmente à redação do jornal no bairro da Ribeira. Esse canal 

aberto pelo periódico, numa interação com o público, permitia trocas de ideias, que 

contribuíram na formação de um perfil desse jornalismo com tendências populares.  

O leitor também era visto como um eleitor e, se fosse defensor dos interesses 

políticos do grupo que conduzia o jornal, melhor ainda. Na mesma edição da carta de Antônio 

Leite, a “Tribuna do Leitor” enalteceu a ação do leitor Manoel Fernandes Negreiros, de 

Mossoró, por ter enviado carta de assinatura do jornal para sete amigos, assegurando que eles 
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deveriam enviar o recibo para a casa dele. Ainda destacou que Manoel afirmava: “O fim 

visado é a propaganda do nosso candidato, pois o jornal é a arma mais poderosa, para uma 

propaganda”. E finalizou a Tribuna: “Quantos leitores vão seguir esse exemplo?” (TRIBUNA 

DO NORTE, 14 jul. 1950, p. 2). O candidato referido era o brigadeiro Eduardo Gomes, 

presidenciável que concorria com Getúlio Vargas e tinha o apoio entusiasmado da Tribuna do 

Norte, a qual aproveitou o gancho da mensagem de Manoel para, também, fazer a propaganda 

política. Outro leitor-eleitor, chamado Pedro e residente no bairro de Cidade Alta, teve sua 

opinião política publicada na “Tribuna do Leitor”: 

 

Tribuna do Leitor. Minha Opinião. Acho que todo o brasileiro, que deseja a 

segurança de nossa democracia e uma administração de moralidade em todo 

o território nacional, tem a obrigação de votar, nas eleições de 3 de outubro 

p. vindouro, no Brigadeiro Eduardo Gomes. Pedro Américo de Araújo. Rua 

Princesa Isabel, 429-A – Natal – Rio G. do Norte. (TRIBUNA DO NORTE, 

30 jul. 1950, p. 2).  

 

Pedro se tornava um leitor importante porque estava alinhado à posição política do 

jornal. Defendia a candidatura de Eduardo Gomes, pregando a “democracia” e uma 

“administração de moralidade” no Brasil. Como oposição declarada a Getúlio Vargas, o 

impresso publicou uma charge do ex-presidente e candidato à eleição de 1950 como um porco 

fumando charuto e com trajes típicos gaúchos, cujo título sinalizava: “Depois do repouso 

remunerado”, desenho assinado por Hilde. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jul. 1950, p. 3). Na 

edição anterior, o jornal havia publicado que Vargas era um dos maiores criadores do Brasil, 

tendo cerca de 25.000 cabeças de gado no Rio Grande do Sul. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 

1950, p. 1). Na mesma edição, um texto localizado no caderno “Notícias Diversas”, da quarta 

página, apontava que Vargas era um “falso administrador” porque durante quinze anos esse 

“caudilho” não soube “administrar o Brasil”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jul. 1950, p. 4).  

Provavelmente, o leitor Pedro também havia tomado conhecimento dessas acusações 

a Vargas pelo próprio jornal. Então, a interação do impresso com o público estava atravessada 

por questões políticas muito definidas. Esse diálogo apresentava limites claros. Nessa direção, 

a interlocução, principalmente de opiniões políticas, tornava-se pública se o leitor fosse eleitor 

do grupo político da Tribuna do Norte. Não é difícil deduzir que os leitores-eleitores de 

Getúlio Vargas não tinham suas cartas opinativas levadas ao espaço público pelo jornal. O 

debate findava-se naquele momento. Nesse contexto, os jornais consideravam que cabia à 

imprensa levar os leitores a pensar e a atuar, assim como atores políticos. Defendiam um ideal 

de verdade e se autoinstituíam como “lugares de formação do leitor”. Além disso, essa 
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imprensa construía um sentido único para a prática política, na qual não abria espaço para o 

diálogo. (BARBOSA, 2007, p. 181). Por seu turno, o leitor era importante na medida em que 

podia ser instruído pela posição política do jornal.  

Em um editorial significativo, para tentarmos entender como o jornal se projetava no 

espaço público, como traçava seu jornalismo e de que forma interagia com o público, a 

Tribuna do Norte defendia o direito de informar, esclarecer e opinar:  

 

O DEVER DE OPINAR. 

Nasceu a Tribuna do Norte com o objetivo de proporcionar à coletividade 

norte-rio-grandense uma maior e melhor soma de informações acerca do que 

ocorre no mundo, em nosso país, em nosso Estado, em nossa cidade; de 

esclarecê-lo acerca desses acontecimentos e de todos os fenômenos que, 

direta ou indiretamente, mediata ou imediatamente lhe possam interessar; de 

pugnar pelo progresso do Rio Grande do Norte, pelo bem estar do seu povo, 

pela solução dos seus aflitivos problemas. A missão de informar se confunde 

com a de esclarecer e a de debater os problemas. Para esclarecer o povo de 

acordo com as opiniões que aceitamos e que nos parecem mais justas e 

certas, teríamos de ter opinião e refleti-la. No debate dos problemas de toda 

ordem teríamos também de chegar a conclusões práticas e objetivas, e de 

indicá-las, e de lutar por elas, com o ardor das convicções sedimentadas. 

(TRIBUNA DO NORTE, 22 out. 1950, p. 3). 
 

Nessa defesa do impresso, fica nítida a ideia de instruir o povo, sujeito social que se 

tornava comum nos discursos dos políticos populistas, mas esse esclarecimento precisava ter 

respaldo naquilo que o jornal considerava justo. Ainda nesse pensamento, o periódico 

afirmava que era por meio dos partidos políticos que o povo deveria se organizar e manifestar 

a sua opinião e vontade. Defendia o direito de opinar como um exercício da atividade política 

diante da opinião pública. O jornal se colocava como um ator do processo eleitoral, traçando 

posições e influenciando o público leitor. Elegia o povo, nesse texto, como um interlocutor  

para o qual escrevia e exercia influência. Não dissociava a atividade jornalística da prática 

político-partidária. Essa mensagem se dirigia aos trabalhadores urbanos e também aos do 

campo, bem como aos empresários e correligionários articulados à posição político-partidária 

desse jornalismo, por ocasião da derrota eleitoral de Eduardo Gomes. Os sujeitos divergentes 

e/ou marginalizados do perfil de trabalhador figuravam do outro lado da fronteira, ou seja, nos 

espaços do crime e da prostituição, por exemplo. 

A “Tribuna do Leitor” criou um espaço de “Reclamações do Povo” dando 

publicidade aos lugares empobrecidos e desestruturados de Natal. Em contrapartida, era uma 

oportunidade de o jornal denunciar a administração municipal quando esta não fazia parte do 
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grupo político de Aluízio Alves27. Em 1950, as “Reclamações do Povo” visava à atenção das 

autoridades, segundo a Tribuna do Norte. Os moradores da Vila de João Correia, por 

exemplo, queixavam-se de que próximo à entrada da vila ficava um campo destinado à briga 

de galos, na Rua Coronel Estevam, bairro do Alecrim. O problema era um buraco, ao lado do 

campo, protegido “por um pau no centro” e que servia de apoio para os frequentadores 

fazerem suas necessidades fisiológicas a céu aberto. Além da fedentina no local, os moradores 

denunciavam as “palavras obscenas” que desrespeitavam as famílias que lá residiam. O jornal 

encerrava dizendo que o fato era um atentado à saúde coletiva, pedia providências das 

autoridades sanitárias e policiais, e que a cidade era digna de “melhor urbanidade”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 31 out. 1950, p. 2). Esse apelo do jornal engendrava, também, a 

ideia de que o espaço urbano da cidade precisava se modernizar e a população civilizar-se. 

Em reclamações sobre o trânsito de Natal, o leitor Murilo de Souza, mesmo não 

sendo informado o local de residência, denunciava a demora do serviço de ônibus da linha 

Rocas-Quintas, já que o bonde chegava primeiro do que o coletivo no ponto final. 

Denunciava, também, a desobediência dos motoristas às placas que pediam “marcha 

vagarosa” ao passar em frente a estabelecimentos escolares, a exemplo da rua onde ficava o 

Grupo Escolar Frei Miguelinho, no Alecrim. (TRIBUNA DO NORTE, 12 maio 1951, p. 2). 

Noutras cartas, moradores da Rua Apodi reclamavam da falta de luz pública em virtude de 

lâmpadas queimadas há dias sem providências tomadas pela prefeitura. E o leitor A. S. Cabral 

se queixava de “certas irregularidades” na rua Agostinho Leitão, no bairro do Alecrim. Em 

altas horas da noite aconteciam correria e briga de “meretrizes” que perturbavam o “silêncio 

noturno de todas as famílias” que lá residiam. (TRIBUNA DO NORTE, 25 ago. 1951, p. 2). 

O jornal também se arvorava como denunciador da “imoralidade” pública e, ao mesmo 

tempo, segregador desses sujeitos marginalizados. A situação deles, nessa ótica, era caso de 

polícia. 

Em uma denúncia de leitores, o jornal falou de “atentados à moral e à saúde pública” 

na praça do mercado entre as Ruas Vaz Gondim e Coronel Cascudo, bairro de Cidade Alta. 

                                                           
27 Uma política editorial completamente diferente teve o jornal anos mais tarde. Durante a administração de 

Agnelo Alves (1966-1969), irmão de Aluízio, as denúncias de problemas urbanos na capital do Estado 

praticamente desapareceram. Pelo contrário, houve um esforço do impresso em mostrar os projetos e melhorias 

que Agnelo vinha realizando. No entanto, em matérias publicadas pelo jornal A Ordem, nesse mesmo período, 

davam conta de uma Natal com problemas de lixo, alagamento das ruas quando chovia, falta de água e de 

iluminação elétrica em alguns bairros. (SILVA, 2011). Acerca desse período, Agnelo, ao conceder entrevista que 

foi articulada à pesquisa de Freire (2003), confirmou que o jornal Tribuna passou a realizar críticas ao governo 

estadual de Cortez Pereira (1971-1975), em virtude de essa administração ser alinhada ao grupo de Dinarte 

Mariz e aos militares da linha-dura do regime, que, à época, eram opositores de Aluízio, o qual se encontrava, 

então, com seus direitos políticos cassados desde 1969. De acordo com Freire (2003), o jornal tentava, assim, 

realizar uma oposição à ditadura militar. 
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Na época, várias ruas desse bairro estavam abandonadas e sem higiene alguma. O impresso 

apontava: “a imundície, ébrios contumazes e pedintes tomam conta das calçadas, num 

verdadeiro atentado à moral pública”. E as famílias que ali moravam se sentiam ameaçadas 

por essa “falta de decoro”, para o qual havia a necessidade da ação policial. A Tribuna 

apelava para a polícia e a prefeitura, com o intuito de pôr fim à “desordem e a falta de asseio”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 22 jul. 1952, p. 6). A narrativa jornalística tratava os 

“desocupados”, “ébrios” e “pedintes” como uma aberração do espaço público, os quais eram 

integrantes da paisagem suja do bairro e, ao mesmo tempo, constituíam-se em um caso de 

polícia, de imoralidade e desordem.  

Rômulo Wanderley28, cronista da Tribuna, que redigia a coluna “A nota da manhã”, 

certa vez escreveu um texto intitulado “O leitor também escreve”. Nele, contava que recebeu, 

por intermédio do secretário do jornal, um bilhete de um leitor. O objetivo era que Wanderley 

publicasse um texto criticando os exageros policiais na cidade. O que era uma repressão à 

licenciosidade das pessoas na rua. A carta, assinada por Maria Cândida, dirigia-se ao chefe de 

polícia. Relatava que no dia anterior foi presa, à noite, por policiais que haviam lhe arrancado 

de um banco de jardim da pracinha. Conduziram-na para a “enxovia” de onde só foi liberada 

na manhã seguinte. Segundo Maria, foram “horas dolorosas, insones, achincalhadas pelas 

grosseiras piadas” dos seus detentores. Em dado momento da missiva, a jovem deixou claro 

ser leitora de um escritor brasileiro famoso: “Antes de encontrar o meu Joãozinho, conhecia o 

amor à distância, de vista [...], como dizia o velho Machado de Assis”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 7 fev. 1952, p. 4). O texto, apesar de ser uma denúncia dos exageros policiais, 

quando estes saíam prendendo, principalmente, os casais de namorados na rua, reconstruía os 

fatos a partir de um romance policial. A denúncia foi suavizada, uma vez que Maria finalizava 

a carta dizendo-se arrependida do ato em via pública e que não mais sairia à noite. Sem falar 

que a matéria se tornou interessante para chamar a atenção do público-leitor.  

Em outra missiva de leitor, o impresso deu publicidade à carta enviada por Natanael 

Medeiros, residente do bairro do Alecrim, que fazia comentários ao jornal. Natanael afirmava 

que era leitor assíduo desde o primeiro número. Às vezes concordava com a linha editorial, 

mas às vezes também discordava. Considerava que o jornal havia passado por fase ruim, 

contudo, naqueles últimos dias, tinha melhorado “cem por cento”. Sugeria, enfim, que 

houvesse mais reportagens sobre “pronto socorro, informações úteis, ampliação de sociais, 

notícias sobre militares, fora e mais telegramas na primeira página”. Acrescentava também 

                                                           
28 Sobre o cronista e advogado Rômulo Wanderley (1910-1971), conferir 400 nomes de Natal. Natal, RN: 

Prefeitura Municipal de Natal, 2000.    
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que a “reportagem policial [estava] saindo a contento, inclusive sem escândalo, embora 

noticiosa”, e que o jornal precisava, segundo ele, melhorar a página de esportes. Diante disso, 

a Tribuna prometeu melhorar ainda mais todos esses pontos, e fez um pedido ao Natanael: se 

ele conhecesse alguém que quisesse ser repórter, “mesmo para principiar na profissão 

jornalística”, indicasse na redação, pois o jornal necessitava de “repórteres, mesmo sem 

prática”, mas que desejassem trabalhar. (TRIBUNA DO NORTE, 7 dez. 1962, p. 3).  

Por que os comentários e as sugestões de Natanael foram importantes e ganharam 

publicidade no jornal? O próprio texto permite entendermos algumas questões da relação 

leitor-jornal. Primeiramente, Natanael, em dado momento da sua escrita, ressaltou que era um 

sujeito anônimo, mas “sempre presente correligionário e admirador do seu fundador, o atual 

governador do Estado”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 dez. 1962, p. 3). Ou seja, esse 

interlocutor era um leitor-eleitor de Aluízio. Suas opiniões adquiriam autoridade, sobretudo, 

pelo fato de, em sua missiva que foi selecionada para a publicação, enaltecer a figura do 

político que construía sua militância nas ruas, articulando-se com o “povo”. Residindo em um 

bairro que agregava uma população de trabalhadores, ponto comercial da cidade, onde 

Aluízio realizava comícios e reunia multidão no pátio da feira livre, Natanael obtinha, assim, 

a permissão de ter sua fala transformada em palavras impressas.  

Nesse sentido, devemos ter o cuidado para não concluir, apressadamente, que todos 

os leitores eram eleitores de Aluízio. O que se pode constatar, por meio das cartas que foram 

publicadas, é que todos os leitores podiam ter suas denúncias ou reivindicações impressas. A 

despeito disso, havia as seleções e até mesmo o silenciamento por parte do jornal. Os leitores 

que podiam opinar sobre a produção do periódico e expressar sua posição política foram, 

somente, aqueles que estavam alinhados aos interesses políticos do grupo de Aluízio. Essa 

interlocução leitor-jornal era, de fato, controversa e limitada. Os limites do jornalismo 

populista se materializavam justamente nessa falta de diálogo com o outro leitor-eleitor, que 

não tinha sua fala impressa por ser considerado “adversário político”.  

Mesmo no período democrático, o debate de ideias entre posições contrárias não 

entrava nas pautas do jornalismo da Tribuna do Norte. A referência ao grupo “adversário” ou 

aos seus correligionários se dava em publicações pejorativas e tentando se colocar em posição 

de superioridade. Eis uma manchete estrondosa e com grandes fotografias: “Povo responde à 

fechação: pagou e não roubou!” (TRIBUNA DO NORTE, 10 ago. 1965, p. 1). Nesse 

episódio, Aluízio, ao lado de uma multidão estimada em mais de trinta mil pessoas, dirigiu-se, 

em gesto simbólico e prática populista, ao Banco do Rio Grande do Norte, na Ribeira, a fim 

de saldar uma dívida de 19 milhões de cruzeiros que o seu governo havia contraído. A 
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“fechação” representava os “adversários”, principalmente os grupos ligados a Dinarte Mariz. 

Em seu posicionamento, o jornal falava em nome do “povo”, dando uma ideia de que a 

maioria dos grupos sociais estava apoiando a política aluizista. Havia também uma tentativa 

de confundir Aluízio com o “povo”. É como se os opositores quisessem “fechar” as portas e 

os caminhos para Aluízio, mas ele, ao lado do “povo”, tomava as ruas, (re)abrindo as 

possibilidades. A fotografia da reportagem, que servia de texto-imagético, retratava uma 

multidão tomando toda a avenida principal da Ribeira, onde estava localizado o banco, e até 

na cobertura do antigo Grande Hotel existiam pessoas dando vivas ao ato. 

Paralelamente à coluna “Tribuna do Leitor”, surgiu outra denominada de “Boca do 

Povo”, na qual havia denúncias de problemas que afligiam a população, o que não deixava de 

ser uma continuidade da primeira coluna. Mais uma vez o “povo” constituía-se parte 

integrante desse jornalismo populista. Na chamada “Boca do Povo: luz para o Areial”, foi 

publicada uma denúncia dos moradores das Rocas pelo fato de a prefeitura ter conduzido a 

pavimentação da rua do Areial. Porém, a Companhia Força e Luz retirou todos os postes de 

iluminação daquela artéria. A rua ficou às escuras. E o jornal questionava: “Se se pretende 

modernizar o Areial, não seria justo que se reparasse o mal praticado?”. No mesmo texto, 

outra queixa dava conta da existência de “estábulos” na referida rua, descumprindo uma lei 

municipal. O impresso revelava que diversas vacas eram desleitadas em plena via pública e 

declarava: “A Saúde Pública deveria coibir esse abuso, não?” (TRIBUNA DO NORTE, 5 

ago. 1954, p. 4). Natal era uma cidade em processo de urbanização, convivendo com 

estruturas rurais e estratégias de racionalização do espaço público. Isso gerava transtornos e 

incômodos à população.  

Houve, desse modo, um processo de criminalização de certos comportamentos e 

condutas urbanas por parte da imprensa, que a partir de meados do século XX foram sendo 

cada vez mais considerados anacrônicos e deletérios para os padrões de urbanidade, ao 

mesmo tempo que se tornavam um ponto de insatisfação popular. Nessa perspectiva, a 

Tribuna do Norte promovia uma ideia de modernização do espaço urbano. As vacas, por 

exemplo, destoavam da paisagem pretendida por essa elite que escrevia o jornal. No entanto, 

o processo foi longo para a retirada completa desses animais da urbe.  

Nessa direção, em 1970, o jornal publicava uma operação das autoridades de saúde 

para a extinção das vacarias no espaço urbano. Das noventa existentes em Natal, a operação já 

tinha conseguido apreender seiscentos animais, os quais foram destinados ao Parque de 

Exposição “Aristófanes Fernandes”, no município de Parnamirim. E o impresso sentenciava: 

“Para a sua retirada, os proprietários das vacarias que haviam na cidade terão que fazer o 
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requerimento, pagar a multa e estabelecer a vacaria em local que não seja no perímetro urbano 

da cidade”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 out. 1970, p. 6). Sendo assim, o jornal reconstruía a 

problemática da (re)apropriação do espaço urbano. Nesse cenário, as disputas entre velhas 

estruturas da paisagem com os novos interesses empresariais de intervir no espaço 

encontravam na impressa uma estratégia de publicidade. E a Tribuna, nessa intermediação, 

ficava contra as vacas, literalmente.  

Se havia o recorte de uma Natal com lugares empobrecidos, desestruturados e 

marginalizados, o jornal, em contrapartida, vendia aos leitores das camadas médias da cidade 

os espaços em processos de modernização e intervenções urbanas, além de bens duráveis e 

práticas culturais, a exemplo das propagandas dos cinemas e viagens aéreas, que eram 

sugestões de consumo e lazer. “Petrópolis. Apenas 11 lotes. O melhor investimento de 

capital”. (TRIBUNA DO NORTE, 27 fev. 1953, p. 5). Nessa manchete, o impresso realizava 

a especulação imobiliária e a valorização do bairro de Petrópolis. A propaganda comercial 

trazia o desenho de uma opulenta casa, a qual era destinada aos clientes abastados da cidade.  

Sobre os veículos automotores, uma propaganda sinalizava: “É este o melhor ano 

para V. lucrar no negócio de caminhões! Este ano vá com Ford... que apresenta o melhor e 

mais seguro investimento [...] e mais avançada linha de caminhões e pick-ups!” (TRIBUNA 

DO NORTE, 1 set. 1965, p. 5). Até a Polícia Militar passou por processo de motorização do 

seu policiamento ostensivo, quando da criação da Rádio Patrulha em 1965, que utilizava 

viaturas tipo Rural articuladas a rádios transmissores: “Aluízio inaugurou Rádio Patrulha que 

custou ao Estado mais de 110 milhões”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jun. 1965, p. 8).  

A Tribuna também foi construída no contexto do desenvolvimento da aviação 

comercial. Em uma manchete, o jornal vendia: “Viaje pelo Lóide Aéreo”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 6 set. 1952, p. 2). De Natal para Belo Horizonte, por exemplo, custava Cr$ 2.426,80 

(dois mil, quatrocentos e vinte seis cruzeiros e oitenta centavos). Na imagem, havia um 

desenho de um avião sobrevoando uma cidade bem urbanizada com larga avenida e viaduto 

atravessando o centro. A agência desse Lóide Aéreo funcionava na Avenida Duque de Caxias, 

174, Ribeira, telefone 1955. Esse transporte aéreo estava restrito às elites, principalmente aos 

políticos e empresários. “O progresso do avião a serviço do sertão! Voe pelo SERTANEJO da 

Real. Natal – Currais Novos. Caicó – Campina Grande – Recife. Às 4as. feiras e sábados”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 23 nov. 1958, p. 5). No texto-imagético, surgia a figura de um 

sertanejo montado num cavalo e, no fundo da perspectiva, situava-se a casa no campo, que 

estava rodeada por algumas árvores. No céu, cruzava um avião, o qual era observado pelo 

homem rural. O jornal emitia uma mensagem de “progresso” e se projetava como um 
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instrumento propagandístico dessas novas intervenções tecnológicas na vida social do Rio 

Grande do Norte. 

Desde 1950, o Cinema Rex tinha seus cartazes publicados no impresso, estava 

localizado na Avenida Rio Branco, bairro de Cidade Alta. “Nova aparelhagem sonoro no 

Rex”. (TRIBUNA DO NORTE, 6 jul. 1950, p. 6). A preocupação, tanto da casa de cinema 

quanto do jornal, era informar ao público sobre as novidades técnicas nas salas de exibição. A 

ideia de modernização tornava-se uma questão central nesse jornalismo, que perscrutava 

atingir diferentes leitores. Segundo Martins e Luca (2006, p. 86), “não eram as assinaturas que 

garantiam a sobrevivência do jornal, mas sim as verbas injetadas pela propaganda e pela 

publicidade”.  

Quanto às relações de publicidade comercial, o jornal criava comportamentos e 

práticas sociais, introduzia gestos e acabava por intervir no espaço público tanto político 

quanto culturalmente. Já o público, entendido como diferentes leitores, não leitores e 

instituições sociais, jogava com as estratégias jornalísticas. O simples fato de o periódico 

noticiar, em 1952, sobre “ébrios contumazes” e “pedintes” perturbando o espaço público do 

bairro de Cidade Alta, por exemplo, já permitia que eles ganhassem publicidade pela palavra 

impressa, embora em situação de marginalizados e passíveis de intervenção policial.  

Outro desdobramento do jornal na interação com o público foi a “Tribuna da Opinião 

Pública”, na qual os repórteres deslocavam-se até uma comunidade de Natal e, em mesa 

redonda com lideranças locais, davam publicidade aos problemas cotidianos daqueles 

moradores. Esse jornalismo afeito aos anseios “populares”, igualmente, promovia um ato 

político em via pública com a presença de autoridades. Assim, a Rua do Motor29, no bairro de 

Petrópolis, havia se tornado “um hospital pelo avesso”, porque o Hospital “Miguel Couto” 

contribuía para a contaminação de doenças, com casos de mortalidade infantil provocados 

pela “água infeccionada daquele nosocômio”. A “Mesa Redonda Tribuna do Norte” reuniu 

um numeroso grupo de “senhoras e senhoritas”, cerca de cem pessoas, o deputado Cortez 

Pereira, que nessa época fazia parte da base aliada de Aluízio, os vereadores Antônio Félix e 

José Fagundes e os jornalistas da Tribuna, Agnelo Alves e Afonso Laurentino. (TRIBUNA 

DO NORTE, 2 out. 1953, p. 6).  

A Rua do Motor, que pelo mapa topográfico pertencia ao bairro de Petrópolis, 

entretanto, segundo a matéria, parecia mais uma rua abandonada do bairro das Rocas, onde as 

                                                           
29 A Rua do Motor era a parte baixa e marginal do bairro de Petrópolis, que naquele contexto passava por 

especulação imobiliária e atrativo de moradia para as elites de Natal. Havia a propaganda da venda de lotes nesse 

“aprazível bairro da cidade”. (TRIBUNA DO NORTE, 27 fev. 1953, p. 5). 
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artérias eram sujas e com areal, no início dos anos 1950. A água poluída do hospital corria 

para os quintais dos moradores do Motor, que também sofriam com a falta de iluminação 

elétrica, facilitando a ocorrência de crimes naquele local. Se alguém precisasse de socorro 

médico à noite, os moradores, em gesto de solidariedade, conduziam o doente, numa rede, até 

o hospital, localizado na parte alta do monte Petrópolis. (TRIBUNA DO NORTE, 2 out. 

1953, p. 6).  

Ademais, o jornalismo da Tribuna tentava se aproximar dos grupos populares em 

suas reinvindicações, servindo de interlocução entre eles e o espaço público, para que as 

autoridades competentes tomassem as devidas providências. Ao mesmo tempo, o jornal 

procurava construir sua marca social e ampliar cada vez mais o número de leitores, bem como 

dar publicidade ao trabalho de jornalistas que, posteriormente, entraram na cena da política 

partidária. Agnelo Alves, que fazia parte da mesa redonda na Rua do Motor, em 1953, tornou-

se prefeito do município de Natal, cuja administração ocorreu entre 1966 a 1969, quando ele 

foi destituído do cargo e cassado30 pela ditadura militar. (FREIRE, 2003). 

Quanto ao “Concurso Popular”, a Tribuna tentava mobilizar a atenção dos leitores e 

artistas da cidade para o empreendimento da empresa jornalística. Com um título em grandes 

letras “QUEM SOU EU”, o periódico prosseguia informando que era um “concurso popular” 

com 18 prêmios mensais, e enfatizava: “ganhe prêmios mesmo sem dar respostas certas”. O 

concurso consistia na publicação diária, exceto nas segundas-feiras, pela última página, de 

“uma fotografia de personalidade estrangeira, nacional ou local, viva ou morta, histórica, 

política, religiosa, desportiva etc.” O nome dessa personalidade ficava omitido. A resposta 

seria dada pelo leitor, como um “passatempo” que poderia lhe trazer “valiosos prêmios 

semanais”. (TRIBUNA DO NORTE, 13 ago. 1950, p. 6). As respostas deveriam ser 

encaminhadas para a redação do jornal no bairro da Ribeira.  

Para o lançamento do “concurso popular” no espaço público, o jornal arquitetou o 

“Show Tribuna do Norte”, que reuniu, em 15 de agosto de 1950, o poeta vaqueiro Zé 

Praxedes com uma equipe de sambistas e outros artistas. O evento aconteceu no Cine São 

Luiz, no bairro do Alecrim. Entre os artistas, figuravam “Francisco Ramos, o malabarista da 

sanfona, Glorinha de Oliveira, a sambista do Nordeste, Isaltina Cavalcanti, a ‘moreníssima’ 

da Rádio Poti e Paulo Tito, a grande voz juvenil”. (TRIBUNA DO NORTE, 13 ago. 1950, p. 

6). A festa foi oferecida aos leitores do periódico. Dias depois, a Tribuna estampava: 

“Autêntico sucesso no ‘Show’ TRIBUNA”, e observava que o espetáculo foi “presenciado 

                                                           
30 Sobre a prisão de Agnelo Alves e do jornalista Cassiano Arruda, confira CÂMARA, Cassiano Arruda. Hotel 

de trânsito. Natal RN: Flor do sal, 2009. 
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por uma assistência que lotou completamente aquela casa de diversões”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 17 ago. 1950, p. 6). Além do anúncio do concurso para a plateia, ficou decidido que, 

no dia 22 de agosto, o jornal publicaria diariamente os cupons para as respostas dos leitores. 

Um mês depois desse evento, quando já havia sido realizado o sorteio da terceira semana do 

concurso, a Tribuna destacou: “Onze concorrentes acertaram – conferidos um prêmio de 40 

cruzeiros e três de 20 cruzeiros – aumenta o interesse dos leitores pelo popular concurso”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 17 set. 1950, p. 6). E acrescentava que os participantes do concurso 

concorriam aos prêmios mensais de 400 e 200 cruzeiros.  

A Tribuna do Norte construía, desse modo, um diferencial no tratamento com o 

público leitor. Isso não deixava de ser um esforço político, diga-se de passagem, para 

popularizar sua prática jornalística, ou seja, fazer uma imprensa com artistas e público leitor 

nos espaços de sociabilidades. Os artistas – poetas, cantores de rádio, sambistas e sanfoneiros 

– também ficavam ligados aos espaços das manifestações e encontros populares. Nesse 

ínterim, a televisão31 estava chegando ao Brasil e os artistas ainda eram conhecidos e 

reconhecidos, principalmente, pelas ondas do rádio e em apresentações públicas, como nos 

teatros e cinemas. O concurso visava não somente angariar boas receitas por meio do 

consumo do jornal, mas também dar publicidade aos artistas “populares”. Em suma, a Tribuna 

tentava formar práticas culturais junto ao público, que, pelo jornalismo adotado, enxergava os 

leitores como sujeitos a ser instruídos política e culturalmente.  

As estratégias comunicativas, a exemplo do impresso e do “Jornal Sonoro Tribuna do 

Norte”, na Rádio Poti, de onde vieram alguns artistas para o evento do “concurso popular”, 

sinalizavam o esforço do grupo de Aluízio em demarcar “territórios” de leitores e também 

eleitores. Em 1953, dando ênfase à seção do esporte, a Tribuna lançou o “Grande Concurso” 

do “Campeonato carioca de futebol” com prêmios semanais de Cr$ 200,00 (duzentos 

cruzeiros). Para tanto, o leitor votava no time de futebol que desejasse, como Flamengo, 

Botafogo, Olaria e América, entre outros. (TRIBUNA DO NORTE, 30 jul. 1953, p. 6). O 

esporte, sobretudo o futebol, era um tema central e bastante explorado, inclusive com vários 

textos imagéticos pelo jornal de práticas populistas.  

Atento às transformações e aos passos dos artistas e intelectuais em Natal, o jornal 

publicou em manchete: “Abertura hoje à noite do I Festival do Escritor Norte-rio-grandense”. 

A renda do evento fora destinada a uma instituição social, cuja entrada era livre “para o 

                                                           
31 Sobre a televisão no Brasil, cf. CAPARELLI, Sérgio. Televisão e capitalismo no Brasil. Porto Alegre: L&M. 

1982; MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira: uma visão econômica, social e política. Petrópolis: 

Vozes, 2002. 
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povo”. Na ocasião, reuniram-se cinquenta escritores potiguares com o lançamento de 7 novos 

livros escritos no Estado. E, em uma fotografia jornalística, cujo título expressava “Jovens 

Escritores Potiguares”, foram flagrados Dorian Gray, Wilson Oliveira, Maruska, Alvamar 

Furtado, Berilo Wanderey, Sanderson Negreiros e Afonso Laurentino Ramos. (TRIBUNA 

DO NORTE, 10 dez. 1961, p. 10). O jornal dava ênfase ao evento nesse contexto de liberdade 

de imprensa e pensamento.  

Além disso, não perdia a oportunidade de enaltecer o governo de Aluízio Alves 

como um dos incentivadores desse evento cultural. Em 1961, o festival de escritores 

potiguares, como um incentivo à produção cultural e intelectual, sobretudo de artistas ligados 

às camadas sociais médias da cidade, também se articulava aos projetos culturais e 

educacionais levados a efeito na administração municipal do prefeito Djalma Maranhão 

(1960-1964). Uma das marcas dessa gestão foi a campanha de alfabetização em massa32, a 

fim de erradicar os altos índices de analfabetismo entre a população. (VIEIRA, 2005).  

Alguns desses escritores já escreviam crônicas e poemas na Tribuna do Norte, a 

exemplo de Sanderson Negreiros e Berilo Wanderley, este último filho de Rômulo 

Wanderley. Na narrativa da matéria, o jornal apresentava os intelectuais e não perdia a 

oportunidade de dizer que o evento era aberto para o “povo”. A ideia era conduzir esses 

grupos sociais a experimentarem uma produção cultural mais refinada, que era a prosa e a 

poesia dos artistas das letras. Se antes, nos anos 1950, o impresso deu publicidade e apoio aos 

artistas da música popular, do samba e do rádio, agora, praticamente dez anos depois, tornava 

público outros artistas. Se antes eram cantores do rádio, doravante havia bacharéis em Direito, 

como Berilo Wanderley33, que encontravam nas páginas desse jornal um espaço para 

divulgação de suas ideias e seus pensamentos.  

Nos anos 1950, esses intelectuais estiveram em formação, inclusive vez por outra, 

publicando seus trabalhos nos cadernos sociais da Tribuna, mas ao chegarem os anos 1960, já 

colhiam seus frutos na publicação de livros e divulgação deles no espaço público. O periódico 

de Alves transformava-se, historicamente, em um veículo propagandístico desses grupos de 

artistas e intelectuais que compunham as camadas urbanas elitistas de Natal. Ao mesmo 

tempo que havia a publicidade deles, o jornal agregava e partilhava ideias e valores dessas 

formas de pensamento e práticas sociais. E os grupos populares, para os quais eram 

                                                           
32 Sobre essa campanha de alfabetização, cf. GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler: 1961-

64: uma escola democrática. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. 
33 Berilo Wanderley, por exemplo, escrevia a coluna “A vida e os homens”, na qual falava sobre cinema e 

personalidades. (TRIBUNA DO NORTE, 19 abr. 1964, p. 2). Meses depois, Wanderley tornou-se o editor do 

caderno “Tribuna do Norte Literária”, que construía um espaço de publicidade dos trabalhos de autores locais. 

(TRIBUNA DO NORTE, 10 out. 1964, p. 2).  
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canalizados boa parte da produção jornalística, ficavam articulados ao consumo dessa 

imprensa e também chamados a uma formação cultural e política, de acordo com uma visão 

particularizada da realidade social.  

Todavia, esses grupos populares não estavam completamente numa posição de 

subalternidade. Existia, nesse processo, uma cidade fugidia da ordem, que se desestruturava, 

ficava suja e com “favelas”34 ao redor dos bairros centrais, por onde transitavam e viviam 

sujeitos marginalizados, empobrecidos e vulneráveis a ações policiais. Esses espaços 

destoantes da urbe e das sociabilidades dos grupos elitistas também eram reconstruídos pelo 

jornal. O controle exercido pela imprensa, ao lado da polícia e dos demais órgãos repressores, 

sobre esses indivíduos e lugares da capital potiguar, ficava limitado e controverso. Esses 

pontos de fuga, de brechas na ordem urbana e de descontrole da tranquilidade pública 

contribuíram para a transformação histórica do jornalismo feito pela Tribuna do Norte.  

Sobre outros festivais impressos, a Tribuna do Norte fez uma matéria sobre o 

“Primeiro Festival de Umbanda” do Rio Grande do Norte. Pela primeira vez, assegurava o 

jornal, o “ritual afro-brasileiro” apresentou-se em público. O número de pessoas presentes na 

praia do Meio para ver o evento foi estimado em mais de 10 mil. Isso aconteceu da noite do 

dia 31 de dezembro de 1965 para a madrugada de primeiro de janeiro de 1966. (TRIBUNA 

DO NORTE, 4 jan. 1966, p. 3). Apesar da possível repercussão do festival, a notícia não 

obteve fotografia da multidão e muito menos foi publicada na primeira página. Meses depois, 

o jornal voltou a tocar no tema: “Terreiros de Umbanda vão festejar dia do Preto Velho sexta-

feira 13”. (TRIBUNA DO NORTE, 11 maio 1966, p. 8). E durante a publicidade da 

programação da Rádio Cabugi, tempos depois, noticiava que, no horário das 19h30, seria 

exibido o programa “O que é Umbanda”.35 (TRIBUNA DO NORTE, 14 mar. 1970, p. 3). Não 

foram informados, contudo, os participantes desse programa.  

A Tribuna do Norte, mesmo publicando às vezes algum assunto referente à religião 

cristã Católica, a exemplo da coluna “Vida Religiosa”, impressa nos primórdios do jornal. 

(TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1950, p. 2), não defendia uma orientação religiosa incisiva, 

assim como procedia o periódico A Ordem. No entanto, as práticas religiosas dos chamados 

cultos afro-brasileiros só vieram ganhar alguma publicidade nos anos 1960. Isso não significa 
                                                           
34 Em uma reportagem sobre alguns bairros de Natal, a Tribuna do Norte observou: “Os bairros do Alecrim, 

Cidade Alta e o da favela de Mãe Luiza são exemplos típicos de desagregação urbana em Natal”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 1 maio 1969, p. 5).   
35 Sobre a Umbanda, cf. BIRMAN, Patrícia. O que é umbanda. São Paulo: Brasiliense, 1983. (Coleção Primeiros 

passos, 97); ARAÚJO, Maxuel Batista de. Cabana umbandista Pai Joaquim de Angola: a resistência da 

Umbanda na cidade do Natal-RN. Natal, RN: 2009. 88 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Sociais. 
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que os adeptos e/ou praticantes dessa fé não fossem atuantes pela cidade. A despeito disso, o 

que chama a atenção, e que pode lançar luz sobre a motivação do jornal noticiar o evento da 

praia do Meio, é justamente o público numeroso que deu assistência ao festival umbandista.  

O ato revestia-se de novidade, era o primeiro encontro de umbandistas no espaço 

público realizando suas práticas religiosas, conforme o jornal. Por conseguinte, não deixava 

de ser um tema exótico e pitoresco nesse jornalismo. É possível que o festival umbandista, à 

beira do mar, tenha contribuído para os repórteres darem mais outros passos na busca desse 

grupo, o qual estava imerso também entre as camadas sociais de Natal. Com isso, o jornal 

passou a publicar sobre os umbandistas no “terreiro” comemorando o dia do “Preto Velho” e, 

posteriormente, eles estavam sendo discutidos pelo jornalismo radiofônico da Rádio Cabugi 

que, naquele contexto, já pertencia ao grupo de Aluízio Alves.  

Não há dúvida de que o jornal Tribuna do Norte deu espaço para certas práticas 

culturais marginalizadas e, muitas vezes, tabus para a opinião pública. No entanto, essa 

abertura foi acompanhada, paradoxalmente, por uma ação editorial que vinha reforçar 

estereótipos e uma visão pejorativa sobre elas. A prova maior foi a tendência de associar 

determinadas ações criminosas a religiões afro-brasileiras. Em algumas matérias sobre 

ocorrências policiais, o impresso atrelou certas “manifestações” das práticas religiosas afro-

brasileiras à desordem e aos espaços do crime.  

Um ano depois de ter noticiado o festival umbandista, o impresso chegou a publicar a 

seguinte nota policial: “Espírito de porco – Na certa, o espírito de Zé Pilintra baixou em Luís 

Varela Souza, 24 anos, sem profissão, rua Alexandrino de Alencar”. (TRIBUNA DO 

NORTE,  17 fev. 1967, p. 6). Ainda segundo a nota, Luís havia bebido, não quis pagar a conta 

no bar Leão e deu um “show de molecagem”. Foi detido e conduzido para a Delegacia de 

Plantão. Em outra matéria, no mínimo inusitada, a Tribuna publicava: “Macumbeiro 

Vivaldino”. A narrativa contava que Antônio Pedro, “macumbeiro em Ceará Mirim”, estava 

“às voltas com a polícia”. Ele havia engravidado várias mulheres com a justificativa de que 

um “espírito” baixava nele durante os encontros espirituais em seu “terreiro”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 4 maio 1967, p. 4).  

E a matéria policial “Delegado prendeu o suplente dançando no centro de xangô”, 

fato ocorrido no bairro da Cidade da Esperança, narrou a exoneração do policial por ter sido 

flagrado quando estava “manifestado” no centro de xangô. O problema, segundo o jornal que 

fez questão de ressaltar, não era a religião em si do suplente de delegado, mas o simples fato 

de ele se “manifestar” nos horários de serviço. (TRIBUNA DO NORTE, 1 maio 1970, p. 4). 

Fica evidente que o jornal tinha posições contraditórias ao publicar fatos ou eventos sobre os 
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cultos afro-brasileiros. Na página policial, os gestos que remetessem a tais cultos poderiam ser 

associados à desordem, à indecência, à imoralidade e até mesmo ao crime. Os umbandistas 

promoviam um festival com multidão e, em outros momentos, celebravam no “terreiro”, 

entretanto, sujeitos outros praticantes dos cultos afro-brasileiros, embora não fossem da 

Umbanda, sofriam as rotulações impressas de “espírito de porco”, “macumbeiro” ou 

“manifestado”, como um ato indecente, imoral e criminoso. 

Desse modo, essa produção jornalística que dava publicidade a determinados grupos 

e suas manifestações culturais e, ao mesmo tempo, contraditoriamente, acabava por reforçar 

percepções pejorativas sobre esses mesmos indivíduos, também vinha assinalar o fato de que 

o repórter ainda não era uma figura profissionalizada. Embora com uma estrutura técnica já 

alcançada, que se pretendia modernizadora, o impresso ainda contava com pontos frágeis na 

capacitação profissional dos jornalistas de rua. Um dos efeitos disso eram os sérios problemas 

de escrita em decorrência de problemas de norma padrão da língua nas notícias policiais, 

quando comparadas aos textos bem elaborados e até rebuscados das crônicas e editoriais. 

Estes últimos tinham, em geral, como redatores bacharéis, intelectuais e políticos. Rômulo 

Wanderley, professor, escritor e advogado, escrevia sua crônica diária com uso proficiente da 

norma padrão da língua, por exemplo.  

Em relação à posição social, Câmara Cascudo, folclorista e historiador, redigia a 

coluna “Notas de História”, dando publicidade à sua historiografia tradicional do Rio Grande 

do Norte. Uma dessas notas destacava: “O primeiro desembargador norte-rio-grandense”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 15 jul. 1950, p. 3).  A escrita do jornal evidenciava, por um lado, a 

posição social dos jornalistas e/ou cronistas, por outro, deixava entrever as limitações 

daqueles que eram principiantes na profissão. A página do jornalismo policial sofria, desse 

modo, certo descuido na construção da narrativa. Em manchete, este título apresentava 

problema de ortografia em seu verbo: “Tarado estropou [sic] menor de 4 anos”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 21 out. 1965, p. 6). Em 1965, as notícias policiais não apresentavam assinatura 

dos repórteres, já as crônicas traziam personalidades como Câmara Cascudo ou Rômulo 

Wanderley e não objetivavam, a julgar pelas fontes, atingir os mesmos leitores das 

ocorrências policiais. Havia fronteiras nítidas na produção e publicidade de temas dentro do 

jornal. O público era pensado diversificadamente pelos editores e repórteres, conforme já 

apontou Darnton (1990).  
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2.4 Tribuna do Norte e a “Revolução” de 1964. Um jornalismo complacente? 

 

 

Diferentemente da Tribuna da Imprensa, que realizou oposição ao governo do 

presidente Jânio Quadros, bem como foi contra a posse de João Goulart em 1961, inclusive 

publicando previsões alarmistas (MARTINS; LUCA, 2006), a Tribuna do Norte, na linha 

política de Aluízio, seguiu apoiando o governo de Jango, praticamente até o momento de ser 

destituído pelo golpe militar em 1964. Os principais grandes jornais do Brasil, que atuavam 

como porta-vozes de partidos ou correntes políticas, passaram, deliberadamente, a apoiar a 

supressão da democracia e da liberdade de expressão quando, nesse contexto da Guerra Fria, 

o comunismo voltou a ser mobilizado como “doutrina exógena e contrária aos princípios 

cristãos do povo brasileiro”, ou seja, como um grande “inimigo da nação”. (MARTINS; 

LUCA, 2006, p. 96). Mas como atuou a Tribuna do Norte? 

Durante a administração estadual de Aluízio, o jornal serviu de veículo 

propagandístico de suas obras e atuação político-populista. Em uma matéria, na qual foi 

narrado que Aluízio havia entregado máquinas de costura para mulheres do bairro de Lagoa 

Seca, o impresso publicou: “Dando trabalho a costureiras pobres Aluízio implanta o 

socialismo cristão”. (TRIBUNA DO NORTE, 6 jul. 1962, p. 5). Nessa narrativa, Lagoa Seca 

foi sentenciada como um “bairro dos mais pobres da cidade” e as costureiras como mulheres 

“humildes” que, doravante, podiam ganhar dinheiro e ajudar nas despesas domésticas. O título 

da notícia procurava justificar as políticas de assistencialismo de Aluízio, que eram “cristãs”, 

livrando-as da acusação de que podiam ser práticas do socialismo marxista. Isso, por outro 

lado, não deixava de ser uma estratégia de Alves a fim de construir as bases políticas da 

sucessão do seu governo. (TRINDADE, 2004). 

Meses antes do golpe militar, Aluízio continuava dando expansão às suas 

mobilizações sociais, nas ruas, como sustentação do seu governo. Em “O povo nas ruas 

defendendo o que é do povo” (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1963, p. 6), Aluízio convocava 

a população para uma “grande concentração popular” com a qual estaria presente para 

“redefender” o futuro do estado. Assegurava que era uma oportunidade de se livrarem do 

“subdesenvolvimento” e que esse movimento era a favor do Rio Grande do Norte. O “povo” 

era recortado como um sujeito social e que só adquiria sentido nos anseios “populares”, ou 

seja, entre os pobres, como aquelas costureiras de um dos “bairros mais pobres” de Natal.  

Segundo Melo (1981, p. 104), Aluízio, por meio do seu discurso de posse no governo 

do Rio Grande do Norte, via o Estado na função de trazer benesses ao povo e, também, 
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“disciplinar as relações sociais” nele existentes. O povo foi concebido como uma “entidade” 

que necessitava de Alves para “ter seu caminho iluminado.” Dessarte, esse povo não era 

“sujeito de sua própria transformação”, pelo contrário, só adquiria essa condição no momento 

em que delegava a Aluízio, por meio do voto, os encargos do governo. Ademais, essa 

pesquisa conseguiu traçar diferentes instantes do discurso populista de Alves. Se em 1958 ele 

percebia o “povo como instrumento de ameaça contra as classes dominantes que o 

hostilizavam”, na posição de governador; em 1960, o político angicano “assumiu um tom 

conciliador” e, não obstante, uma “postura francamente antipopular como governador “as 

vésperas do golpe de 1964”. (MELO, 1981, p. 104). Contudo, pelas evidências do jornalismo 

da Tribuna, Aluízio não pretendia o golpe militar meses antes da consumação dele e nem 

horas antes de Jango ser deposto. Será que a trajetória política de Alves, no final dos anos 

1950, pode lançar luz sobre essa questão? 

Em 1958, Alves foi eleito mais uma vez deputado federal e, ao lado de Dinarte 

Mariz, passaram a disputar a hegemonia dentro da UDN local. O jovem político angicano 

precisava do apoio daquele partido a fim de disputar a campanha eleitoral para governador do 

estado em 1960. Entretanto, Dinarte começou a se mobilizar para que Alves não tivesse essa 

pretendida aprovação. (TRINDADE, 2004, p. 114). E esse também foi o último ano de 

Aluízio como redator chefe da Tribuna da Imprensa no Rio de Janeiro. Por conseguinte, a 

partir desse período, a linha editorial da Tribuna do Norte foi se afastando cada vez mais da 

linha daquele impresso carioca, que servia, assim, como porta voz da UDN nacional. Em 

1960, sem o apoio da UDN, Aluízio “continuou buscando apoios junto a outros partidos”. 

Nessa disputa, o “PTB, o PDC, o PTN, o PSB e o PRP também lhe deram apoio, formando 

uma coligação partidária batizada com o nome de Cruzada da Esperança”. (TRINDADE, 

2004, p. 126).  

No demais, Alves cooptou o apoio de comunistas, esquerdistas e até de integralistas. 

Djalma Maranhão, por exemplo, apesar de ter posição política bem diferente de Aluízio, 

aceitou ficar ao lado dele no pleito de 1960. Nessa eleição, Maranhão era da Frente 

Parlamentar Nacionalista, ou seja, do grupo de esquerda, enquanto Alves era um “udenista 

ortodoxo”. No entanto, passada a eleição, logo ficou evidente a incompatibilidade política 

entre Alves e Maranhão, principalmente quando o primeiro se alinhou ao capital externo por 

meio do programa norte-americano Aliança para o Progresso. Com isso, o jovem angicano 

implementou sua liderança política em práticas contraditórias. Ele conseguia manter polos 

opostos juntos numa mesma campanha eleitoral, que defendia a construção de algo novo com 
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estruturas, porém, conservadoras. E essa coligação foi, apesar disso, vencedora. (TRINDADE, 

2004). 

Depois de eleito governador, Aluízio descartou o apoio de nacionalistas e 

esquerdistas que havia recebido na campanha de 1960. Tentou posteriormente retornar à 

UDN, o que não foi fácil, mesmo contando com o apoio das duas principais lideranças 

nacionais, quais sejam, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Nessa direção, Dinarte Mariz 

engendrava forte oposição por meio do diretório udenista local. Contudo, “Aluízio Alves 

rompeu com os grupos esquerdistas locais, mas não se afastou do governo federal, 

capitaneado à época pelo presidente João Goulart”. (TRINDADE, 2004, p. 220).  Alves, 

apesar de toda a conjuntura desfavorável, manteve-se “fiel a Jango, como prova a visita do 

presidente ao Rio Grande do Norte em 1963”. (TRINDADE, 2004, p. 220).  Nessa visita 

presidencial, “o governador Aluízio conseguiu recursos do governo federal, que iriam se 

somar aos da Aliança para o Progresso”. (TRINDADE, 2004, p. 220).  Por sua vez, o 

governador potiguar seguia apoiando os projetos de Goulart na presidência, a exemplo das 

reformas de base. (TRINDADE, 2004).  

A cautela com que Aluízio se manteve diante do golpe militar pode ser 

compreendida pelo contexto do seu apoio político, anteriormente, ao presidente Jango. Fato 

esse materializado pela linha editorial da Tribuna do Norte que, diferentemente da Tribuna da 

Imprensa, só publicou a adesão ao golpe quando este já era vitorioso sobre o governo Goulart. 

A ruptura entre a linha editorial da Tribuna do Norte com a desse jornal carioca se consolidou 

no momento da crise política, que levou à implantação da ditadura militar no Brasil em 1964. 

Enquanto a Tribuna do Norte procurou seguir uma linha editorial sem realizar oposição 

manifesta e direta ao regime, sobretudo no contexto do endurecimento da repressão, a Tribuna 

da Imprensa, sob a direção de Hélio Fernandes, sofreu a censura prévia, em 1968, em virtude 

de ter mudado de opinião no que tange aos rumos do governo militar. Se antes esse jornal 

carioca apoiou antecipada e deliberadamente a ruptura democrática do país, posteriormente 

passou, porém, a ser um impresso de oposição clara aos militares. (BARBOSA, 2007).  

Em 1º de abril de 1964, a Tribuna do Norte trazia a seguinte manchete de primeira 

página: “As três Armas de prontidão: Ministro da Guerra garante legalidade e exonera 

generais que se rebelaram”. Nos intertítulos, o jornal também publicava “Amaury Kruel 

aderiu à rebelião e marcha contra a Guanabara” e, sobre a situação das forças militares em 

Natal, destacava: “Em Natal: Forças Armadas de prontidão aguardam melhores notícias”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 1 abr. 1964, p. 1). Com relação ao prefeito, a Tribuna não deixou de 

alertar: “Djalma Maranhão solidário com Jango”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 abr. 1964, p. 8). 
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Por essas matérias, algumas de primeira página, as quais receberam muita importância na 

edição, o jornal, assim como Aluízio, mantinha uma postura de cautela. Isso corrobora a 

posição de Alves meses antes quando continuava apoiando o governo de Jango. Ao contrário 

de outros grandes jornais que, nesse mesmo dia, já declaravam abertamente a conspiração ao 

presidente Goulart, a Tribuna demonstrou esperar, porque a sua equipe de jornalistas, liderada 

por Aluízio, não pretendia o golpe. Pelo menos eles não deixaram transparecer qualquer 

anseio na documentação pesquisada. Nessa direção, o jornal Correio da Manhã, por exemplo, 

em 1º de abril de 1964, publicava o editorial “Fora!”, como postura clara à deposição de 

Jango. (MARTINS; LUCA, 2006, p. 100).  

Nesse sentido, Aluízio, na condição de incerteza quanto aos rumos da situação 

nacional que era grave, apesar do impresso apontar logo, antes de qualquer resultado, o apoio 

que o prefeito Djalma Maranhão dava a Jango, escreveu uma nota na madrugada daquele dia 

1º de abril:  

 

Ao Povo. O Governador do Estado está acompanhando, pelos meios a seu 

alcance, os acontecimentos que se desenrolam no país, a partir da crise que 

tão profundamente atingiu a disciplina da Marinha, e, ontem, a Guarnição do 

Exército de Minas Gerais. Pede ao povo que se conserve calmo, evitando 

atos ou manifestações que aprofundem as divisões nesta hora em que todos 

os esforços devem ser feitos para a restauração da paz e preservação da 

Democracia. [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 1 abr. 1964, p. 1).  

 

O texto, que evoca mais uma vez o “povo” e pede que se mantenha calmo a fim de 

somar esforços em favor da “preservação da democracia”, demonstra uma incerteza e uma 

expectativa. Se Aluízio não pretendia o golpe militar, contudo, sua postura de cautela, sem se 

deixar comprometer com posições apressadas, porque o próprio jornal já tinha dado 

publicidade à solidariedade do prefeito Maranhão a Goulart, redigiu uma mensagem que 

poderia lhe manter em situação confortável, tanto na possível vitória de Jango sobre as forças 

golpistas quanto na conquista do poder por essas mesmas forças, que incluíam militares e 

grupos civis. Nesse caso, a jogada política de Aluízio deu certo. Essa mensagem ao “povo” 

foi refeita e seu posicionamento político em favor da “democracia” foi, entretanto, 

(re)elaborado. Eis a transformação da mensagem do governador Aluízio:  

 
Ao Povo do Rio Grande do Norte. O Governador do Rio Grande do Norte, 

agora informado das razões e objetivos do movimento ontem deflagrado sob 

a liderança do Governador Magalhães Pinto, quer manifestar o seu apoio aos 

ideais dessa posição que visa a autêntica legalidade democrática, realmente 

ameaçada por atitudes-fatos que não eram ainda do conhecimento público. 

Lamenta que o Presidente João Goulart, a quem conhece e sempre há de 
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proclamar inestimáveis serviços ao Rio Grande do Norte, no plano do seu 

desenvolvimento econômico-social, além de uma luta áspera por modificar 

estruturas que precisam ser urgente e profundamente reformadas para 

atender aos anseios do progresso nacional, não tenha podido impedir a 

radicalização das posições ideológicas e políticas, conduzindo o país a um 

impasse intolerável, que só pôde ser solucionado com o respeito às tradições 

das Forças Armadas, [...]. O Governador do Estado pede ao povo que fique 

tranquilo [...] para resguardar os melhores interesses do Rio Grande do Norte 

e da Democracia. Palácio da Esperança, Natal, 1º de abril de 1964. 

ALUIZIO ALVES – Governador. (TRIBUNA DO NORTE, 3 abr. 1964, p. 

1).  

 

Ainda naquele mesmo dia, 1º de abril, novamente, Aluízio republicou sua 

mensagem, mas agora apoiando o movimento golpista contra Jango em favor da “autêntica 

legalidade democrática”. A democracia, então, passava a ter outra concepção e prática. 

Significava destituir um governo eleito democraticamente para combater “a radicalização de 

posições ideológicas e políticas”, que estavam sendo representadas pelo comunismo 

internacional. Aluízio deixava entender que não sabia da gravidade da situação nacional e 

que, ao ser informado de todos os pormenores pelo governador de Minas Gerais, passou, 

assim, a aderir ao movimento. No entanto, Aluízio não se referiu ao presidente Jango como 

um dos pretensos articuladores de “golpe comunista” no Brasil. Em sua mensagem palaciana, 

ele lamentou que o chefe da nação tivesse perdido o controle do país e, ao mesmo tempo, 

reconhecia o apoio político dessa autoridade, já destituída do cargo, ao seu governo no Rio 

Grande do Norte. Mais uma vez não podemos afirmar que Aluízio estava abertamente, assim 

como fizeram outros políticos e jornais pelo Brasil, conspirando de há muito pela deposição 

de Goulart.  

A posição do governador Aluízio, exposta na Tribuna do Norte, sobre a deflagração 

do golpe de estado, parece se diferenciar, significativamente, daquela apresentada pelo antigo 

jornal mentor, a Tribuna da Imprensa. Em 31 de março de 1964, esse impresso carioca 

registrou o discurso de João Goulart na Associação dos Subtenentes e Sargentos, e pelo fato 

de o presidente enfatizar as reformas de base, o jornal posicionou o chefe da nação como um 

aliado da “sedição” e da “subversão”. (BARBOSA, 2007, p. 183). Já no dia 2 de abril de 

1964, a Tribuna da Imprensa referiu-se ao presidente Goulart como o “infame líder dos 

comuno-carreirista-negocistas-sindicalistas”. Além de completar com as acusações de que ele 

era “um dos maiores gatunos que a história brasileira já registrou” e também “um dos grandes 

covardes”. (TRIBUNA DA IMPRENSA, 1964 apud BARBOSA, 2007, p. 184). 

Provavelmente, Aluízio tomava conhecimento desses fatos contra Jango, que já vinham sendo 
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publicados abertamente pelos jornais de grande circulação no Brasil, ainda mais em se 

tratando da Tribuna da Imprensa, onde Alves foi redator chefe por muitos anos.  

Freire (2003) afirmou que o nome de Aluízio Alves esteve ligado ao Instituto de 

Pesquisa e Estudos Sociais (IPES), órgão que, ao lado do Instituto Brasileiro de Ação 

Democrática (IBAD), promoveu ações e articulações que terminaram com a deposição do 

presidente Goulart. E, para esse autor, Aluízio teria conhecimento antecipado dessas 

articulações que levaram ao estabelecimento de uma ditadura militar no Brasil. É possível que 

o governador do Estado do Rio Grande do Norte tivesse, realmente, ciência das tramas entre 

os grupos civis e militares para o golpe que se pretendia salvaguardar a “democracia” 

brasileira. Todavia, Aluízio manteve-se numa jogada política na qual a cautela e a expectativa 

foram uma prática que lhe proporcionaria uma situação confortável em qualquer desfecho do 

movimento. De fato, a Tribuna do Norte, meses antes do golpe e horas antes da deposição de 

Goulart, não publicou editoriais ou qualquer notícia em favor, antecipadamente, do golpe de 

estado. Outra prova disso é que na mensagem de Aluízio, já nas primeiras horas do governo 

ditatorial, o presidente Jango não sofreu acusações contundentes e nem foi colocado ao lado 

da “subversão”.  

Na época, Aluízio esteve alinhado ao governo do presidente João Goulart, que 

inclusive visitou o Rio Grande do Norte, conforme já falado nesta pesquisa. Quanto às 

políticas assistencialistas e voltadas, principalmente, para os grupos populares, faziam com 

que Alves tivesse uma aproximação com as reformas sociais pretendidas por Goulart. Não é à 

toa que Aluízio, na mensagem que declarou sua adesão ao golpe militar, reconheceu também 

o significativo apoio dado por Jango ao estado do RN. “Presidente Goulart em São Bernardo 

do Campo: Brasil só terá paz quando todas as reformas forem aprovadas”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 22 ago. 1963, p. 1). Nessa manchete de primeira página, a Tribuna enaltecia as 

palavras de Goulart; já Aluízio permanecia engajado com esses projetos sociais. Ademais, 

Alves manteve um alinhamento ao capital internacional e, por conseguinte, recebeu em seu 

governo investimentos oriundos do programa Aliança para o Progresso36.  

Esse programa de investimento financeiro no Brasil foi uma assistência norte-

americana que, em 1966, ultrapassou 300 milhões de dólares. Esses valores eram viabilizados 

pela Agência Norte-americana para o Desenvolvimento Internacional – USAID. Um ano 

antes, em 1965, esses valores alcançaram 305 milhões de dólares. (TRIBUNA DO NORTE, 

                                                           
36 Sobre a “Aliança Para o Progresso” e o governo Aluízio Alves, confira PEREIRA, Henrique Alonso de A. R. 

Criar ilhas de sanidade: os Estados Unidos e a Aliança para o Progresso no Brasil (1961-1966). São Paulo, 

2005. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica – PUC-SP. Programa de Pós-Graduação em História. 
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21 fev. 1967, p. 6). Uma das obras do governo de Aluízio, que recebeu investimentos dessa 

Aliança, segundo o jornal, foi a construção do conjunto habitacional “Cidade da Esperança”. 

Em “Cidade da Esperança marcará início de uma nova era para os humildes”, a Tribuna 

publicava que a Cidade da Esperança teve suas obras iniciadas em 1964 com a construção das 

primeiras 570 casas, que receberam um investimento financeiro de “400 milhões da Aliança 

para o Progresso e uma complementação de recursos por parte do Estado da ordem de Cr$ 

800 milhões”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jan. 1966, p. 6). Nessa perspectiva, Aluízio 

agregava política populista com a penetração do capital internacional nas transformações do 

espaço urbano e assistência às “classes” trabalhadoras e aos “humildes”, que eram termos 

empregados pela própria Tribuna em sua prática jornalística.  

Em 1960, por meio de uma aliança política, Aluízio Alves e Djalma Maranhão foram 

eleitos, respectivamente, governador do Estado e prefeito do município de Natal. Maranhão 

adotou uma administração “democrata popular de esquerda, integrada com as lideranças 

comunitárias”, enquanto Alves, possuindo “prestígio e força popular” importantes, 

administrava o estado apoiando-se também “nos recursos financeiros oriundos do programa 

americano para a América Latina, ‘Aliança para o Progresso’”. (GALVÃO, 2004, p. 28). 

Mas, por divergências políticas, esse alinhamento entre o governo do estado e a prefeitura de 

Natal foi, aos poucos, rompido. E, na deflagração do golpe militar, segundo Galvão (2004, p. 

36), a nota emitida pelo prefeito Maranhão, transformando a prefeitura em “quartel-general da 

legalidade e da resistência”37, foi publicada pelo jornal Diário de Natal, em 1º de abril de 

1964. Entretanto, a Tribuna do Norte, comprometida com o governo de Aluízio Alves, não 

noticiou a mensagem do prefeito. O referido impresso apenas, nos intertítulos da última 

página daquele mesmo dia, informou que o prefeito Djalma Maranhão era solidário ao 

presidente Jango. 

Com o fim da indecisão e da expectativa tanto do governador Aluízio quanto da 

Tribuna do Norte em relação à adesão ao golpe militar, ambos, governo e jornal, passaram a 

construir os mecanismos de consolidação do estado de exceção no Rio Grande do Norte. 

Segundo Agamben (2004, p. 48), na construção do estado de exceção, é como se houvesse 

uma fratura importante no direito entre “o estabelecimento da norma e sua aplicação”, dessa 

forma, “criando-se uma área onde essa aplicação é suspensa, mas onde a lei, enquanto tal, 

permanece em vigor”. O estado de exceção engendra uma indeterminação entre a lógica e a 

                                                           
37 Sobre a Prefeitura Municipal de Natal no Relatório da Subversão, confira LEITE, José Evangilmárison Lopes. 

Em nome da ordem: a Prefeitura Municipal de Natal como espaço da subversão. Natal, RN: 2008. 134 f. 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Ciências Humanas, Letras e 

Artes. Programa de Pós-Graduação em História e Espaços.  
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práxis, desse modo, uma “pura violência sem logos” propõe-se a realizar ações sem referência 

real. (AGAMBEN, 2004, p. 63). A imprensa, enquanto veículo de comunicação que promove 

intervenção no espaço público, também participa dessas práticas do estado de exceção no 

alinhamento da nova ordem política, na publicidade dos “crimes” daqueles acusados de 

“subversão” e no expurgo e na execração da imagem e integridade moral dos indivíduos 

criminalizados pela palavra impressa.  

Segundo Leite (2008, p. 20), os “espaços da subversão”, que foram denominados 

pelos inquéritos civis e militares no Rio Grande do Norte, compreendiam a “área rural, a Rede 

Ferroviária Federal, os setores sindical, estudantil, intelectual e Prefeitura Municipal do 

Natal”. A “subversão” significava qualquer atividade política que se colocasse contra os 

representantes do regime de exceção. Subversão, que é o ato de subverter, trazia a conotação 

de destruir, arruinar e aniquilar. A palavra “subversão”, que passou a ser um instrumento 

poderoso para incriminar, traçar fronteiras entre a ordem e a desordem, expurgar e execrar 

sujeitos e espaços, inclusive com o respaldo de setores da imprensa, estava ligada a outros 

termos, como “ameaça à ordem”, “ameaça à democracia”, “atentatório à ordem”, “perigo”, 

“comunismo”. (LEITE, 2008, p. 22). Esses termos não se arredaram do jornalismo 

complacente e alinhado ao golpe militar. A Tribuna do Norte serviu, nesse processo, de mais 

um espaço, qual seja, de publicidade punitiva dos “subversivos”, quando foram (re)lançados 

no espaço público a partir de 1964. 

Em um editorial contundente – “Expurgos dos criminosos” – e que não deixava mais 

dúvida quanto à posição do jornal de Alves ao regime militar, referindo-se ao golpe como 

“revolução” e chamando o governo Jango de “pelego-comunista”38, assim foi publicado: 

 

A Revolução da madrugada de 1º de abril, que em poucas horas venceu o 

governo pelego-comunista, que se instalava no país, tem um sentido não 

apenas político, porém altamente moralizador. Visa, não somente afastar do 

Poder os Arrais e seus companheiros de credo e de modo de governar, mas, 

também os que se tornaram nocivos ao regime. (TRIBUNA DO NORTE, 23 

abr. 1964, p. 3). 

 

Até o governador Arraes, que foi deposto pelos militares em Pernambuco, não 

escapou da execração por parte do jornal. A ditadura, concebida pelo impresso como 

“revolução”, tinha, sobretudo, uma função “moralizadora” e porque não dizer “purificadora”, 

                                                           
38 Se, antes, Aluízio Alves lamentava que o presidente Goulart não tivesse evitado uma “radicalização das 

posições ideológicas e políticas”, em sua nota de adesão ao golpe militar, dias depois, a Tribuna do Norte 

chamava, entretanto, o governo Goulart de “pelego-comunista”, ou seja, vestia-se de “pele de cordeiro” para 

disfarçar suas verdadeiras intenções “comunistas”. Dessa forma, o próprio governo Jango foi acusado, doravante, 

de “comunista”, conforme observamos a partir dessa edição do jornal de Aluízio, em 23 de abril de 1964. 
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uma vez que o “comunismo” recebia investimentos preconceituosos de atentatório à 

civilização cristã ocidental e aos bons costumes. Nessa perspectiva, as tradições militares e os 

“valores” da pátria, nos discursos e ações dos “detentores da ordem”, denominação essa 

empregada por Leite (2008), estariam ameaçados de destruição por parte desses 

“subversivos”. O jornal, por sua vez, tornava-se um porta-voz por excelência, ao lado de 

outros meios de comunicação, como o rádio e a televisão, desses grupos condutores da nova 

ordem política no Brasil. Havia uma construção de uma cultura militarizada, a exemplo de 

reportagens mostrando alguns militares e suas famílias como sujeitos exemplares, exaltando 

seus passos, suas ideias e seus modos de vida. Desse modo, os militares voltaram a ser figuras 

de destaque na imprensa como paradigmas a ser seguidos pela sociedade. A despeito disso, 

era também uma forma de os diferentes setores da imprensa complacente materializarem seu 

alinhamento com o regime militar.  

A julgar pelas fontes e pelo trabalho de Freire (2003), que discorreu sobre a atuação 

da Tribuna do Norte durante a ditatura militar, o jornal de Alves não precisou retirar 

jornalistas dos seus quadros e nem receber os censores em sua redação, por exemplo. A 

adesão desse periódico ao golpe de Estado, assim como aconteceu no governo estadual de 

Aluízio, foi uma manobra política oportunista no sentido de que não houve resistência na 

contemporização tanto do governo aluizista quanto do impresso da família Alves à ditadura de 

1964. Dessarte, houve um esforço da Tribuna em legitimar a ação dos grupos golpistas no 

estado e como eles atuaram, de forma velada, para a vitória da “Revolução” em terras 

potiguares, assim como na criminalização publicitária dos indivíduos acusados de 

“subversão”. 

Na edição de 23 de abril de 1964, a Tribuna do Norte publicou uma matéria narrando 

sobre quais foram os articuladores do golpe militar que, secretamente, agiram do Rio Grande 

do Norte, quais eram os grupos “subversivos” e como atuavam e se subdividiam em Natal, 

bem como acerca dos “processos e métodos” de tortura que foram encontrados em supostas 

anotações desses acusados. A reportagem “O lado secreto da revolução, no Estado. Em Natal, 

cinco pessoas conheciam a revolução”, que foi assinada por Hemetério Gurgel, assim 

destacava:  

 

Nesta reportagem reconstituímos os fatos da Revolução no Estado. Alguns 

tópicos estarrecerão a opinião pública, pela maldade que pretendiam os 

comunistas potiguares fazer em eminentes homens de nossa sociedade. 

CINCO PESSOAS. De depoimentos que ouvimos em diversos setores 

apresentamos os principais fatos ocorridos desde o dia 31 de março de 1964. 

Pelo que se sabe, cinco pessoas tinham conhecimento antecipado da 
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Revolução! Coronel Ulisses Cavalcanti, Mendonça Lima, Norton Chaves, 

Esteves Caldas e Sílvio Ferreira, portanto todos militares e nenhum civil. 

Somente o coronel Ulisses Cavalcanti teve missões delegadas pelo Comando 

Revolucionário fora do Estado, junto a colegas de sua turma, que serviam 

em Recife. Todas essas missões foram coroadas de êxito. (TRIBUNA DO 

NORTE, 23 abr. 1964, p. 4). 

 

Após apontar o grupo seleto do Rio Grande do Norte que tomou parte na conspiração 

contra o governo de Jango, a matéria também se referiu ao fato de que durante seis meses a 

Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o Serviço Secreto do Exército, vinha 

acompanhando a movimentação do “ex-prefeito Djalma Maranhão, Luiz Gonzaga dos Santos, 

Evlin Medeiros, Danilo Bessa, Luiz Maranhão39 e do chefão geral no Estado, bancário José 

Campelo”. (TRIBUNA DO NORTE, 23 abr. 1964, p. 4). Quanto aos “planos comunistas” 

desses indivíduos, o jornal mostrou uma divisão de atuação dos acusados: 

 

Duas linhas funcionavam entrosadas no comunismo potiguar. Ambas agiam 

de comum acordo e dentro de um plano traçado para vitória das esquerdas no 

Brasil. A primeira, chamada linha-suave ou de Moscou, era liderada pelo ex-

prefeito Djalma Maranhão, que tinha sob sua responsabilidade a realização 

de obras, a fim de impressionar a população natalense. Com ele, trabalhavam 

todos os adeptos dessa linha. A outra denominada ‘polop’, ou linha-dura ou 

linha-chinesa, tinha como principais articuladores Luiz Maranhão, 

encarregado do setor do magistério público e camponeses; Danilo Bessa, 

movimentos estudantis; Evlin Medeiros, setor sindical em geral; e José 

Campelo, coordenador de tudo e a pessoa que recebia as instruções do CGT, 

PUA e Leonel Brizola. Havia, também, uma segunda linha e uma terceira. A 

segunda linha compreendia os intelectuais, simpatizantes do socialismo, que 

eram colocados a par de fatos secundários para que se preparassem para 

ocupar partes de posição. (TRIBUNA DO NORTE, 23 abr. 1964, p. 4). 

 

Aqui havia uma criminalização, pelas palavras impressas, aos opositores e resistentes 

à ditadura militar. A proliferação da contrainformação, da política de boatos e da dissuasão 

contribuía para que a Tribuna publicasse matérias nesse sentido. Um dos temas que passou a 

circular nos jornais foi o da tortura praticada pelos “subversivos”. Sobre essas supostas 

práticas criminosas que, segundo a reportagem abaixo, estavam descritas em anotações dos 

“subversivos”, em caso de a “revolução comunista” ser vitoriosa no Brasil, a Tribuna em tom 

sensacionalista40, tentando alarmar os leitores, assim pontuava: 

 

O mais cruel, o mais perverso, o pior de todos, conforme a documentação 

apreendida em sua residência, é o sr. José Campelo. Para uns, determinava o 

                                                           
39 Sobre a prisão desses três acusados, confira GALVÃO, Mailde Pinto. 1964: aconteceu em abril. 2. ed. Natal: 

RN: EDUFRN, 2004. 
40 Segundo Angrimani Sobrinho (1995, p. 16), sensacionalismo “trata-se de sensacionalizar aquilo que não é 

necessariamente sensacional, utilizando-se para isso de um tom escandaloso, espalhafatoso”. 
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suplício malaio, que suspendia a vítima pelas axilas, para depois cortar-lhe 

os pés, para, através de hemorragia, morrer lentamente. Em outros, seriam 

usados o ‘torniquete’, que consistia em amarrar pedacinhos de paus com 

cordas aos pulsos e nos tornozelos, apertando lentamente, até quebrar-lhe os 

ossos, deixando-os que se infeccionassem e morressem. Para a zona 

salineira, havia inventado o método chamado ‘Salgueiro’, cortar as mãos das 

pessoas, bem como os pés e jogá-las com uma pedra amarrada à cintura, 

dentro dos tanques de salmoura, até morrerem. E continuava, dentro do seu 

espírito sádico e doente, a citar outros métodos. (TRIBUNA DO NORTE, 23 

abr. 1964, p. 4). 

 

A lista se tornava extensa pela profusão de “métodos” de “tortura” que o jornal 

publicava em forma de alarme e justificativa para as prisões sumárias dos acusados. Desse 

modo, a Tribuna do Norte passava a assumir um jornalismo populista às avessas, quando as 

liberdades individuais e de expressão eram suprimidas em favor do estado de exceção. O 

jornal se portava, assim, como um colaborador, mediante a “apuração” dessas ações 

“criminosas” pela palavra impressa, no controle tanto dos corpos quanto da imagem pública 

dos acusados de “subversão”. Essas acusações motivaram a abertura de inquéritos militares e 

civis no intuito, sobretudo, de silenciar essas vozes divergentes da ditadura militar. O jornal 

reconstruía as ações dos “revolucionários” de 1964 a fim de servir de apoio e publicidade no 

combate aos sujeitos e espaços considerados “comunistas”.  

Nesse cenário, a antítese da “subversão” era os militares. Estes eram vistos como 

“detentores da ordem” e exemplos de correção social e mantenedores da “democracia”. Nesse 

sentido, a Tribuna do Norte, dias depois do golpe, reformulou algumas de suas matérias 

diárias. Com isso, surgiram novos temas e personagens articulados ao contexto social 

militarizado. Foi criada, por exemplo, a “Tribuna Feminina” com dicas de beleza e etiqueta. 

E, em uma das edições, o jornal publicou uma entrevista com Marília Cabral Lebre, a esposa 

do novo comandante da Base Aérea de Natal. Em “Esposa de Lebre: conhece três idiomas e 

vai usar curso de decoração na sua casa em Parnamirim”, a matéria destacava que Marília era 

poliglota, havia cursado Biblioteconomia, gostava de ler bons livros e da “vida em 

sociedade”. A dama tinha como “hobby nada melhor do que confeccionar vestidos”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 abr. 1964, p. 4).  

A residência de Marília seria na própria base aérea, em virtude de essa senhora ser 

também secretária do esposo, comandante Lebre. Esse era o modelo de mulher, esposa de 

militar de alta patente, pertencente a uma elite das camadas urbanas, com seus gostos, 

interesses e formas de vida que o jornal, doravante, procurava publicizar. Marília não era uma 

simples jovem senhora que dominava alguns idiomas e entendia de Biblioteconomia e 
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decoração, ela fazia parte de um grupo que o jornal corroborava na valorização e exaltação, 

como protagonista de uma “revolução”, que fora capitaneada pelos grupos reacionários à 

inclusão de setores populares no processo político.  

Em outra matéria, intitulada “O abraço da família”, a fotografia jornalística, em sua 

legenda, informava que o tenente Adolpho Peixoto de Melo, pertencente à tripulação da 

primeira esquadrilha de beacheraft, que havia chegado no domingo à tarde no aeroporto 

militar de Parnamirim, encontrou-se com a sua esposa Ana Madalena e os “filhinhos, o 

pequeno Renato e sua mana Eloisa”. (TRIBUNA DO NORTE, 21 abr. 1964, p. 2). O militar 

tinha passado quarenta dias nos Estados Unidos e sua chegada era esperada, 

entusiasticamente, pela família. Desse modo, o jornal realizava uma narrativa romantizada 

com palavras desencadeadoras de sentimentos ao descrever os filhos do casal com 

substantivos no diminutivo, expressando afeição e deferência.  

Essa família, diga-se de passagem, de um militar, era recortada como um modelo do 

sucesso e da ordem, em contraposição aos “modelos” de sociedade imputados aos 

“subversivos”. O exemplo do tenente Adolpho suplantava o “perigo” da “revolução 

comunista”, a qual poderia trazer, de acordo com os “métodos” de tortura defendidos pelos 

“subversivos”, esta brutalidade: “uma pessoa qualquer que tivesse apenas uma filhinha, 

deveria ter essa jovem desvirginada em sua própria presença”. (TRIBUNA DO NORTE, 23 

abr. 1964, p. 4). Sendo assim, os “filhinhos” de Adolpho e Madalena estavam “salvos” dessa 

tenebrosa “ameaça vermelha”.  

Assim, nessa prática jornalística de incutir a construção de um regime político de 

“tranquilidade” e sucesso, com a exaltação das Forças Armadas41, o jornal dava publicidade 

aos novos investimentos técnicos e ao alargamento dos seus meios de comunicação. A Rádio 

Cabugi, fundada pelo senador Georgino Avelino, em 1954, com seu estúdio e transmissor de 

um quilowatt (LIMA, 1984), foi comprada pelo grupo de Aluízio Alves e, segundo a Tribuna 

do Norte, passou a funcionar com seu transmissor de 10 quilowatts, cuja potência colocava a 

rádio como a “mais popular do Estado”.  

A inauguração oficial foi marcada para o dia 15 de agosto de 1964, com a presença 

do presidente Castelo Branco quando de sua visita a Natal. No dia 23 do referido mês e ano, 

haveria uma comemoração festiva e artística reunindo, assim, a presença de “diversos artistas 

do Rádio e da Televisão do sul do país”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 jul. 1964, p. 6). Na 

                                                           
41 Com a manchete “Monumento às Forças Armadas será inaugurado no dia seis”, a Tribuna noticiava que no 

bairro de Santos Reis seria inaugurada a Praça “31 de Março” e um monumento em homenagem às Forças 

Armadas. (TRIBUNA DO NORTE, 3 jan. 1965, p. 8). Com isso, a publicidade estava interagindo com os 

“novos” espaços da cidade, que recebiam investimentos materiais e simbólicos na legitimação do regime militar.  
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época, os meios de comunicação, alinhados à ditadura, sofreram otimizações e receberam 

incentivos do governo federal. A presença do presidente Castelo Branco legitimava essa 

aliança entre a imprensa escrita e radiofônica do grupo de Aluízio Alves com o governo 

federal.  

Além disso, a Tribuna do Norte deu publicidade aos novos investimentos técnicos 

em suas oficinas e redação. Em 1964, a empresa jornalística, por meio dos acionistas, estava 

empregando com sucesso os 45 milhões de cruzeiros levantados com o aumento de capital. 

Com 25 milhões de cruzeiros, foram compradas máquinas novas para o melhoramento gráfico 

do impresso, porque já se organizava a montagem de uma gráfica. Entre as máquinas, 

figurava uma linotipo modelo 31, duas impressoras para a gráfica, uma picotadora, uma 

cortadeira e uma grampeadora. Quanto às máquinas já existentes, passaram por 

recondicionamentos. Além disso, a organização do jornal começou a trabalhar em conjunto 

com a Rádio Cabugi. A proposta era a organização da empresa articulando jornal, rádio e 

gráfica, com o novo gerente geral Luiz Ferreira dos Santos e na chefia do departamento 

comercial e promocional, o jornalista Woden Madruga. (TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 

1964, p. 1). Articulados às práticas repressoras no Rio Grande do Norte, a imprensa do grupo 

Alves passava, a partir de 1964, por processos de modernização e ampliação do seu alcance 

comunicativo.  

No período da ditadura brasileira (1964-1985), os militares tiveram grande 

preocupação com o setor de comunicação. Com o objetivo de colher informações sobre a 

sociedade, foi montada uma vasta estrutura. Desse modo, dentro do aparato repressivo, 

instalou-se o Serviço Nacional de Informações (SNI) com suas ramificações regionais, que 

ficaram integradas às três armas e às polícias federal e estaduais. Foram criados também os 

DOI-CODIS, que eram o Departamento de Operações de Informações e o Centro de 

Operações de Defesa Interna, além do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) nos 

estados da federação. Havia, ainda, a Operação Bandeirantes (OBAN), que recebia verbas de 

empresários nacionais e internacionais. (FREIRE, 2003). Em sintonia com esses órgãos de 

controle de informações, permaneceu a imprensa de Aluízio alinhada ao governo ditatorial, 

embora houvesse seus pequenos pontos de fuga.  

Anterior à instalação da censura sistematizada sobre os meios de comunicação no 

Brasil, muitos jornais submeteram-se às determinações superiores, incorporando práticas 

jornalísticas proibitivas antes mesmo que a ordem chegasse às redações. (BARBOSA, 2007). 

A partir de 1968, com a efetivação da censura política, a Tribuna do Norte, segundo Freire 

(2003), sofreu a censura pré-estabelecida, ou seja, a direção do jornal promovia a autocensura, 
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antecipando-se à presença de censores em suas redações. No entanto, em 1969, segundo o 

jornalista Ticiano Duarte, que era editor chefe da Tribuna naquele período, ele sofreu uma 

ação da censura “quando passou a ser perseguido pelo comando do exército local”. (FREIRE, 

2003, p. 42). De acordo com Duarte, a censura “teve influência de Dinarte Mariz, que 

mantinha ligações com a linha-dura do exército”. (FREIRE, 2003, p. 42). Nesse mesmo ano, 

Aluízio teve seus direitos políticos cassados por interveniência de Mariz junto ao governo de 

Costa e Silva. Com o afastamento de Aluízio do jornal, Ticiano Duarte e Cassiano Arruda 

ficaram na direção. Convocados diariamente ao quartel do Exército a fim de prestarem 

esclarecimentos sobre o que a Tribuna andava publicando, Duarte e Arruda recebiam 

determinações para que o jornal não realizasse críticas ao governo estadual, bem como 

sofriam ameaças por parte dos militares. (FREIRE, 2003).  

Segundo Barbosa (2007, p. 192), “o jornalismo e os jornalistas se [imiscuíram] às 

cercanias do poder, procurando as benesses daí advindas”, nesse contexto da ditadura militar 

brasileira. Ademais, eles “se autoconfiguraram como intermediários entre o poder e o público, 

referendando o seu lugar de poder”. (BARBOSA, 2007, p. 192). Alguns jornais foram 

condizentes ou mesmo ignoraram a ação repressora, que resultou em inúmeras prisões e morte 

de milhares de pessoas. Esses mesmos jornais foram uníssonos na publicidade dos “milagres” 

econômicos do período e silenciaram sobre o empobrecimento de parcelas importantes da 

população. Sem falar da ampliação das “glórias esportivas” como se fossem partilhadas por 

toda a população. (BARBOSA, 2007, p. 196). 

 A Tribuna do Norte, durante o período analisado nesta pesquisa, manteve um 

alinhamento político com o regime militar e seu jornalismo populista às avessas não deixou 

de dar publicidade às práticas repressoras, a despeito do período no qual seu fundador sofreu 

o processo de cassação política. Na manchete de primeira página “Com cinco potiguares saiu 

ontem o novo Listão”, a Tribuna informava que o presidente Castelo Branco tinha aplicado o 

artigo 14 do Ato Institucional nº 2, que suspendia por 10 anos os direitos políticos de pessoas 

indiciadas por inquéritos militares, acusadas de “crimes de subversão ou corrupção”. No Rio 

Grande do Norte, foram atingidos por esse ato Vulpiano Cavalcanti, Joaquim Arnaud Gomes 

Neto, Bianor Aranha Sobrinho, Lindonor Patriota do Nascimento e Simplício Cristiano de 

Albuquerque. (TRIBUNA DO NORTE, 28 fev. 1967, p. 1).  

O alinhamento da Tribuna do Norte ao regime militar, entretanto, apresentou alguns 

pontos de fissura e dissonância entre os escritores e jornalistas que fizeram o jornal naquele 

período. Mesmo como órgão de intervenção no espaço público, articulado à linha política dos 

militares, seus editores e jornalistas encontraram formas de fugir da ordem e divergir com 
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sutileza no impresso. Uma dessas formas rarefeitas de burlar a censura e até romper com a 

perspectiva política do novo regime aparece na produção literária do jornal. A poesia, que 

foram vozes impressas no caderno “Tribuna do Norte Literária”, tornou-se também uma 

prática política com palavras polidas e sutis, uma vez que para esses jovens poetas a 

“literatura [era] uma maneira de não caminhar para o desespero”. (TRIBUNA DO NORTE, 

10 out. 1964, p. 2). Esses escritores – que viveram nos círculos de cultura, nas praças de 

cultura em Natal e nas bibliotecas populares espalhadas pelo centro da cidade, que 

conheceram festivais de escritores em 1961 (GALVÃO, 2004) – agora estavam amordaçados 

e perplexos com o golpe militar, que havia frustrado a liberdade de expressão, bem como 

procedia, doravante, com prisões sumárias aos acusados de “subversão”. A poesia, nesse 

momento histórico, foi uma fuga e um protesto com leveza e ardor. 

Para alguns jornais e jornalistas durante a ditadura militar, segundo Barbosa (2007), 

o alinhamento político significava também sobreviver econômica e politicamente no espaço 

público. Nesse cenário, a possibilidade do silenciamento do jornalismo e o medo do 

isolamento da prisão, que arruinavam a vida pessoal e social, constituíam-se como algo pior 

do que falar alguma coisa. Desse modo, a chance de continuar publicando, mesmo em 

movimentações estreitas, de empregar uma palavra com inteligência e audácia, divergindo 

poeticamente, tornava-se melhor do que o silêncio sombrio, que podia significar a morte 

social daqueles sujeitos. Como se expressou Mailde Pinto Galvão: “Nossa realidade era a vida 

em sobressalto e nos movíamos em círculos muito estreitos”. (GALVÃO, 2004, p. 171). Ela 

foi uma das jovens senhoras que fez parte dessa geração de poetas e escritores comprometidos 

com as políticas sociais, foi secretária da administração do prefeito Djalma Maranhão e, assim 

como ele, também foi levada à prisão e aos interrogatórios torturantes do 16º Regimento de 

Infantaria do Exército, em Natal. 

A “Tribuna do Norte Literária”, um caderno publicado na segunda página, tinha 

como editor Berilo Wanderley, escritor e advogado, e secretário Sebastião de Carvalho, que 

atuou também como repórter policial, tendo inclusive fundado o programa radiofônico 

“Patrulha da Cidade” na Rádio Cabugi, em 1968. (LIMA, 1984). Alguns escritores 

potiguares, daquela geração de Mailde Galvão, publicaram nesse caderno, a exemplo de 

Dailor Varela, Walter Varela, Iaperí Araújo, José de Anchieta Fernandes Pimenta e Deífilo 

Gurgel. Enquanto alguns amigos desses escritores estavam presos nos quartéis do Exército e 

da Polícia Militar, em Natal, eles aproveitaram a pequena brecha, no impresso, para falar de 

dor, angústia e busca pela liberdade, empregando palavras rebuscadas e emanadoras de 

sentidos políticos. Em “Canto da Batalha Fria”, Walter Varela expressou-se: 
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Canta  

vozes sonâmbulas  

porque a vida é um canto 

da distância 

porque a distância  

é aquela angústia 

daquela guerra  

entre os que clamam 

um sol! 

(TRIBUNA DO NORTE, 10 out. 1964, p. 2). 

 

E José de Anchieta Fernandes Pimenta, em “Poema da Inutilidade”, reconhecia sua 

incerteza em expressar a angústia que alguns de seus pares viviam, talvez na prisão sombria: 

 

Recebi um grão exilado, 

Minha poesia,  

Uma gota de vidro circulando-me o ser 

Embora eu seja feito para o nada 

Sem a certeza de espelhar a voz inquieta do irmão. 

(TRIBUNA DO NORTE, 10 out. 1964, p. 2). 
 

Os espaços se estreitavam com os cercos dos militares na vida social e pessoal desses 

sujeitos. Contudo, a poesia falava da distância daqueles que, quase em estado de sono, 

angustiados, clamavam pela liberdade. O sol, uma luz fulgurante e que aquece, expressava a 

liberdade tão sonhada para os “sonâmbulos”, que permaneciam separados do convívio com o 

mar e do dia ensolarado pelas grades das prisões nos quartéis. Era um exílio em seu próprio 

espaço social e de expressão, estavam como um “grão” imerso num recipiente de “vidro”, 

fechado, como se fosse um nada, na inutilidade diante das forças repressoras. A incerteza 

tomava de conta dos indivíduos que tinham poucas chances de empregar alguma palavra 

sorrateira, que pudesse divergir ou lançar um feixe de luz na obscuridade. Os escritores, que 

depositaram suas palavras divergentes da ordem no espaço público, impressas e carregadas de 

anseios e de angústias, reconheciam a fraqueza de não conseguir espelhar a “voz inquieta do 

irmão”, do amigo ou do parente, que não podia falar, que estava no silêncio e na penumbra do 

cárcere.  

Em “O barco morto”, Deífilo Gurgel assim declamava: “Enterrado areia que o 

devora e sepulta, um barco vai morrendo, esquecido da luta”. (TRIBUNA DO NORTE, 21 

ago. 1965, p. 6). A luta pela liberdade, a fim de continuar navegando seu “barco”, mas que 

permanecia em situação morredoura e sendo tragado pelas areias, parecia uma batalha 

perdida, uma guerra infrutífera. Todavia, só o fato de o poeta, amordaçado, poder dizer uma 

palavra, quebrar um silêncio e uma estrutura de ordem militarizada, furar um bloqueio, 
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encontrar uma brecha e emitir um gesto marginal pela palavra impressa, significava manter-se 

vivo, porque a “luta” só parecia ter morrido, porém não havia sido totalmente extinguida. 

Mailde Galvão, que não podia falar de suas dores e angústias no jornal, uma vez que estava do 

outro lado da fronteira, nos interrogatórios aviltantes e na prisão dos quartéis, anos depois, 

contudo, conseguiu relatar em seu livro de memória: 

 

Numa manhã de domingo, levaram-nos para tomar banho de sol no pátio do 

quartel. Caminhamos um pouco e fomos recolhidos, sem explicações. Em 

outro domingo fomos levados para a varanda do restaurante dos oficiais, 

também para tomar sol, de onde podíamos ver as dunas. Por trás das dunas 

estava o mar. Desejei ardentemente aquele mar. Ficamos um pouco. Voltei à 

prisão com a paisagem das dunas e o desejo do mar. (GALVÃO, 2004, p. 

156).  

 

A prisioneira Mailde registrou, em tom poético, sua dor e solidão quando transitava, 

estreita e vigiadamente, por entre os espaços da prisão no quartel. O sol, as dunas e o mar 

representavam os espaços da liberdade, os pontos de fuga, o outro lado da fronteira. O 

encarcerado desejava, efusivamente, o dia ensolarado e a imensidão que só o mar ensejava. A 

poesia, nessa época de mordaça e silenciamento da liberdade de expressão, bem como do 

controle dos corpos realizado pelos “detentores da ordem”, foi um instrumento com certa 

eficácia. Por meio de gestos cuidadosos, a fim de burlarem qualquer censura, a prática da 

poesia conseguiu, sorrateiramente, estabelecer posições contrárias no processo repressor do 

governo ditatorial. Enquanto Mailde desejava as “dunas” e o “mar”, naquele dia do banho de 

sol, no silêncio dos prisioneiros e prisioneiras, lá fora do quartel, nas páginas da “Tribuna do 

Norte Literária”, Walter Varela tentava dizer que seus irmãos e amigos clamavam “um sol”, 

ou seja, a liberdade de pensamento e o direito de ir e vir. Eram nesses momentos, erradios e 

marginais, que o alinhamento do jornal com o regime militar ficava controverso, destoante e 

escapatório da ordem.  

As inquietações dessa geração de jovens não atingiram somente os amigos escritores 

de Mailde Galvão. Os estudantes universitários, em sua maioria – inclusive alguns deles havia 

participado das políticas sociais da administração municipal Djalma Maranhão, como Josemá 

Azevedo, estudante de Engenharia, e Gileno Guanabara, aluno do Colégio Atheneu Norte-rio-

grandense (GALVÃO, 2004) – estiveram compartilhando com a geração de jovens que 

protestou no espaço público em 1968. Os grupos estudantis, por sua vez, foram alvos da 

atenção e controle dos órgãos repressores, sobretudo no período 1968-1969, quando esses 

estudantes brasileiros promoveram ações, com respaldo em outros movimentos internacionais, 

contra o regime militar.  
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A preocupação das autoridades do estado era com a “infiltração comunista” por entre 

esses jovens estudantes. Segundo Leite (2008, p. 51), a despeito das diversas vinculações 

políticas, os grupos estudantis “atuavam no cenário político norte-rio-grandense em favor das 

transformações sociais – sobretudo a reforma agrária – ao lado de representantes de outros 

setores de atividades, também representativos desse período”. Desse modo, as atividades 

promovidas pelos estudantes42, organizados em manifestações de rua, foram tipificadas pelos 

militares como “atos atentatórios” ao regime político estabelecido. (LEITE, 2008). 

O movimento estudantil, entre outras manifestações sociais de insatisfação com o 

regime militar, contribuiu para o governo aumentar os mecanismos jurídicos e práticos da 

repressão. Em “Governo decreta Ato Institucional e fechamento do Congresso Nacional”, 

como manchete de primeira página (TRIBUNA DO NORTE, 14 dez. 1968, p. 1), o jornal de 

Alves dava publicidade aos seus leitores da decretação do AI-5. Um mês depois, o impresso 

voltava a publicar: “Atos são apenas começo da Revolução”. (TRIBUNA DO NORTE, 19 

jan. 1969, p. 1). Nessa matéria, a Tribuna, servindo de porta-voz do Ministro da Justiça, dava 

ciência ao público que tais atos eram apenas o início da “ação revolucionária” pela 

“restauração de uma autêntica democracia”. Ou seja, cada vez que havia movimentos sociais 

contrários à ordem, o governo, utilizando-se do estado de exceção, endurecia os instrumentos 

repressores em nome de uma “democracia”, na qual o diálogo com os grupos sociais 

significava a violência generalizada: prisões, torturas e mortes.  

A partir de 1968, os estudantes natalenses passaram a ser personagens importantes na 

publicidade diária da Tribuna do Norte. Esses jovens foram reconstruídos pelo impresso com 

reservas, quando de suas reinvindicações políticas no espaço público, como “agitadores” da 

ordem. Na manchete “Estudantes dizem que reitor desvia verbas da Universidade para 

CRUTAC”43, o jornal informava que os estudantes de Natal, por meio do Diretório Central 

dos Estudantes, que também lutavam pelo aproveitamento de 103 estudantes na Faculdade de 

Medicina, distribuíram “um manifesto nas faculdades, acusando o Reitor Onofre Lopes de 

desviar verbas destinadas à Universidade para o CRUTAC”. (TRIBUNA DO NORTE, 9 jun. 

1968, p. 8). Os estudantes são apresentados pelo jornal como atores políticos que 

questionavam a administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. Em 

outras situações, eles foram mostrados como “agitadores” nos espaços escolares: 

                                                           
42 Sobre o movimento estudantil brasileiro, confira VALLE, Maria Ribeiro do. 1968: o diálogo é a violência: 

movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. 2. ed.. Campinas, SP: UNICAMP, 2008. 
43 O CRUTAC (Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária) foi criado pelo Reitor Onofre Lopes como 

programa de extensão universitária na década de 1960. Disponível em: 

<http://tribunadonorte.com.br/noticia/onofre-lopes-e-o-crutac/256525>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
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Estudantes expulsos voltaram ao Atheneu perturbando aulas. Os estudantes 

que faziam parte da diretoria do Grêmio Celestino Pimentel, do Atheneu e 

que por tentar ir de encontro à autoridade de seu diretor, professor João 

Agripino, tiveram a sua expulsão proclamada, voltaram ontem àquele 

colégio e após penetrar em seu interior, pulando muro, tentaram perturbar o 

andamento das aulas, que se realizavam normalmente, numa tentativa de 

agitação. (TRIBUNA DO NORTE, 13 ago. 1968, p. 6).  

 

Houve a intervenção da polícia lá no Atheneu, segundo o próprio jornal. Essas e 

outras ações dos jovens, acossados pelos órgãos repressores do estado, motivaram a 

publicação de editoriais pelos jornalistas da Tribuna do Norte. Em “A posição dos jovens”, 

pontuava o impresso: 

 

As lideranças estudantis estão de novo agitadas. E os esquemas de repressão 

acionados, com vistas à salvaguarda da ordem. Uns e outros se excedem e o 

resultado apenas refletirá em prejuízos físicos ou materiais. O melhor seria 

uma pausa para meditação. Ninguém pode negar à juventude o direito de 

rebeldia, de protesto e de reação contra uma estrutura educacional que não 

atende às necessidades e aos anseios da Nação. Mas não será lícito lançar 

mão desse direito para fomentar distúrbios, não tanto pela turbulência dos 

jovens, até certo ponto compreensível, mas pela subversão que solertemente 

vai se infiltrando no meio estudantil, transformando a classe em trampolim 

na sua escalada para o caos. O Brasil está na mira de extremistas da esquerda 

e da direita. Logo, é preciso prudência. Por trás de sadias manifestações 

universitárias surgiram os panfletários agitacionistas e seguidamente os 

atentados terroristas que já levaram alguns jovens – estudantes ou soldados – 

aos hospitais. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 1968, p. 7).  

 

Na linha editorial do jornal, apesar do reconhecimento do “direito” de os jovens 

fazerem reinvindicações, havia uma postura em defesa da “ordem”, que ensejava as ações 

repressoras, porque a grande preocupação estava no combate aos “distúrbios”, insuflados pela 

“subversão” que permanecia se “infiltrando” por entre os estudantes. Nessa direção, o 

impresso sugeria a “prudência” para que essas “sadias manifestações” não desencadeassem 

nos “atentados terroristas”, tanto dos radicais de esquerda quanto dos de direita. Nesse caso, a 

Tribuna do Norte não criminalizou completamente o movimento estudantil, entretanto, 

manteve, em linhas gerais, a mesma prática das autoridades militares no sentido de controlar 

os jovens, uma vez que entre eles poderia, lado a lado, atuarem os “subversivos” e 

“terroristas”. E, em nome da “salvaguarda da ordem”, não se deveria dispensar qualquer 

esforço na repressão sistematizada. O jornal se tornava, assim, uma instituição de controle 

desses jovens no espaço público pela força das palavras impressas.  

Em outra matéria, na última página, os estudantes universitários foram noticiados 

quando pretendiam “ocupar a Reitoria procurando diálogo”. Inicialmente, eles ocuparam o 
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Restaurante Universitário e um grupo levantava cartazes com a palavra “FOME”, uma vez 

que os funcionários do restaurante se recusaram a fornecer o almoço porque não tinham 

ordens do reitor. Desse modo, os estudantes também resolveram ocupar a cozinha, “quando as 

universitárias cozinharam e serviram o almoço sem a ficha obrigatória exigida pelo 

Administrador do Restaurante”. Após o almoço, os jovens permaneceram em “vigília”. 

Depois disso, o Diretório Central dos Estudantes, em nota, comunicou que foram enviados 

alguns membros até a residência do Reitor Onofre Lopes para tentar um diálogo, a fim de 

encontrar a solução do caso. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 1968, p. 10). Mas esse diálogo 

pretendido pelos jovens estudantes não era possível naquele contexto ditatorial. A onda 

repressora foi se fortalecendo nas diferentes instituições públicas e se radicalizou com o AI-5, 

decretado meses depois do episódio do Restaurante Universitário da UFRN. Ainda em 1964, 

foi aberto o “inquérito universitário”44, presidido pelo tenente coronel Álvaro Esteves Caldas, 

a fim de apurar “atividades subversivas na Universidade do Rio Grande Norte”, visando 

professores e estudantes. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jul. 1964, p. 6).   

Na reportagem “Estudante deve (ou não) protestar”, assinada por Alexis Gurgel, a 

Tribuna publicava uma versão ambígua sobre a atuação política dos estudantes no espaço 

público: 

 

A juventude, considerada Poder Jovem, principalmente a classe estudantil, 

realiza em todo mundo movimentos de protestos contra o que denomina de 

velhas estruturas e antigos conceitos, numa busca de perspectivas melhores 

para o futuro, “já que o estudo de coisas atual é passivo e estático”. [...]. Que 

a grande passeata vai à rua, não se pode afirmar. O que é lógico dizer é que 

os estudantes têm provado que desejam continuar a luta de uma forma ou de 

outra. Os jovens demonstram querer novas estruturas, melhor futuro. O bom 

senso indica que chegaram os ‘novos tempos’ para a juventude, e já não 

funcionam mais os velhos refrãos das gerações estáticas. (TRIBUNA DO 

NORTE, 1 out. 1968, p. 5).  

 

O uso da conjunção “ou” com a conotação de alternância e até mesmo de dúvida, no 

título da matéria, colocava o jornal em situação de não conflito diante da postura repressora 

do estado ditatorial. Se a Tribuna afirmasse, por um lado, categoricamente, que os jovens 

deveriam protestar traria, provavelmente, questionamentos incisivos dos militares. Por outro 

lado, a reportagem conceituava esse movimento de “poder jovem” e recortava-o como a 

“classe estudantil”. Antes, o jornalismo dava publicidade a outras “classes”, a exemplo da 

“classe trabalhadora”. Mas agora, em 1968, eis que surgia a juventude com força política e 

                                                           
44 Há o acervo digital da Comissão da Verdade – UFRN sobre os inquéritos militares no âmbito da universidade. 

Disponível em:  <http://bczm.ufrn.br/comissaodaverdade>. Acesso em: 15 abr. 2015. 
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intervenção no espaço público. Esses jovens estudantes já vinham sendo gestados naquele 

contexto dos movimentos sociais e culturais, ao lado de escritores e poetas natalenses, desde o 

início dos anos 1960. Isso significa que a juventude empoderada não era qualquer sujeito 

social em suas ações divergentes da ordem; havia, nesse meio, figuras influentes ou 

pertencentes a famílias da elite. Sem falar que o ensino universitário, nessa época, não era 

popularizado. O público de estudantes das universidades era restrito.    

Os universitários, principais atores dos movimentos estudantis de 1968-1969, 

transitavam por espaços sociais comuns a outros grupos da elite urbana de Natal, inclusive de 

alguns jornalistas da própria Tribuna. Dailor Varela, por exemplo, era jornalista e poeta. Nei 

Leandro de Castro, universitário, que também era um poeta, foi preso em fins de 1964, 

durante as investigações do “inquérito universitário”. Um dos agentes infiltrado nos meios 

universitários foi Ivan Benigno, que ajudou a prender vários estudantes, inclusive Leandro de 

Castro. (GALVÃO, 2004). Até o filho de um professor universitário foi preso por ter 

participado do programa de alfabetização de adultos, na cidade de Angicos em 1962, 

juntamente com o educador Paulo Freire. Era Marcos Guerra, estudante de Direito, preso em 

1964, acusado de “subversão”. Marcos era filho do professor Otto de Brito Guerra. 

(GALVÃO, 2004). Dessa forma, fica mais consubstanciado que quem escrevia sobre o 

movimento estudantil no jornal, de algum modo, conhecia parte dos sujeitos integrantes 

dessas aspirações políticas e, com as devidas reservas, as apoiava. A Tribuna do Norte, em 

um jornalismo complacente ao regime, porém com posições contraditas, tentava 

contemporizar não só com os militares mas também com a “classe estudantil”.  

Ademais, a “classe estudantil” não foi somente um grupo político que surgia no 

espaço público em Natal pela narrativa do impresso. Os jovens, universitários ou não, 

despertaram o interesse da Tribuna para escrever visando atingir seu público. Depois de 1968, 

novas matérias foram impressas no intuito de interagir com a juventude. Entretanto, esses 

jovens, recortados pelo jornal, deveriam ser moradores dos bairros centrais da cidade, como 

Petrópolis e Cidade Alta, que frequentavam cinemas, veraneavam nas praias urbanas de Natal 

e ouviam certos sucessos musicais da época, como The Beatles. Os jovens da periferia, que 

viviam, por exemplo, nos bairros das Rocas, Quintas e na “favela” de Mãe Luiza, 

provavelmente, não estavam incluídos nessas práticas culturais via impresso. Para essa 

geração, Dailor Varela e Teresa Maciel, jovens jornalistas, passaram a editar a coluna “Jovem 

TN”: 
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Gente Jovem. Você, jovem, é e será sempre notícia e sucesso na nossa 

JOVEM TN. Se você é quadrado, vivido e divivido, lhe aconselho que não a 

leia. Aí então seu campo será outro bem diferente. Eu lhe aconselharia a ler 

o livro “O Doutor Jivago” de Boris Pasternak, que contém apenas 565 

páginas com letras miudíssimas. É um pouco monótono, mas se enquadraria 

bem à sua pessoa. Mas, se você é jovem moderno, que já andou no Trio 

Elétrico; que achou bacana a máquina do prazer do filme “Barbarella”; que 

anda sempre atualizado em matéria de moda, música e arte... tem todo o 

direito de ler minha coluna que a partir de agora será sua também. 

(TRIBUNA DO NORTE, 27 jul. 1969, p. 3).  

 

Não bastava ser jovem, como um recorte da faixa etária, precisava, de acordo com os 

editores da coluna, ser aberto ao moderno, como antítese do antigo, e experimentar novas 

sensações, a exemplo de andar no “trio elétrico”. Pelas palavras impressas, essa forma de 

perceber a juventude não deixava espaço para quem fosse “quadrado”, ou seja, antiquado, 

envelhecido e antimoderno. Com essa visão, a linha de pensamento e prática da coluna 

“Jovem TN” articulava-se com as principais aspirações daquela geração de jovens, inclusive 

dos que estiveram como ativistas políticos nos movimentos de rua. Romper com as velhas 

estruturas sociais e experimentar novas sensações e modos de vida tornavam-se ideias 

partilhadas pelos diferentes grupos entre os jovens. Dailor Varela, um dos jornalistas da 

Tribuna, não teve sua escolha à toa para assumir a coluna que perscrutava a juventude 

inquieta naquele contexto. Desse modo, podemos perceber que o movimento estudantil tinha 

suas ressonâncias por entre a equipe de produção do jornal de Alves, embora esse mesmo 

impresso não deixasse de publicar as prisões dos estudantes universitários desde 1964. 

A coluna “Jovem TN” buscava ser um espaço de publicações voltadas para esse 

público, partilhando determinados gostos e tendências, conforme pontuado pelas palavras de 

Teresa Maciel: “Aquele abraço. Para você que anda na moda... aquele abraço; para você que 

gosta de música jovem... aquele abraço; [...] para você que adora Caetano e Gil... aquele 

abraço; e dos Beatles também... aquele abraço. Esperem e terão breve um grande abraço”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 17 ago. 1969, p. 5). A publicidade de moda e gostos musicais, na 

interação com o público, tentava criar padrões de comportamento, práticas culturais e 

formação de opinião.  

No que diz respeito à eclosão do movimento estudantil, profuso e diverso, incluindo 

os jovens das elites natalenses, também influenciou a produção do jornalismo da Tribuna do 

Norte. Jornalismo esse que se transformava pelas mudanças sociais, políticas e históricas 

ocorridas nesses últimos vinte anos. O jornalismo populista, forjado nos anos 1950, tentando 

perscrutar, principalmente, os grupos populares, ao mesmo tempo que publicava sobre suas 
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ações criminosas, já nos fins da década de 1960, foi (re)significado pela busca de novos 

públicos, entre os quais estavam os jovens, como atores sociais e portadores de ideias 

transformadoras, mesmo esse jornalismo mantendo uma posição complacente, às vezes 

contradita e fugidia, com o regime militar. 

Em “A moda loucona para você”, havia um esforço da “Jovem TN” no sentido de 

enfatizar e particularizar um estilo de ser e vestir-se entre o público jovem, com o qual se 

pretendia interagir e influenciar. “Moça de calça Lee e rapaz cabeludo. [...]. A moda para o 

homem é a camisa sem manga e o colete bem cavado... para as garotas bacaninhas o ideal é a 

jardineira de malha e para praia os maiôs estilo Barbarella”. (TRIBUNA DO NORTE, 17 ago. 

1969, p. 5). Em outra edição, a partir do desenho de um casal hippie presente na capa de uma 

das edições da “TN Ilustrada”, cuja chamada destacava “Para onde vão os jovens?” 

(TRIBUNA DO NORTE, 12 jul. 1970, p. 1), podemos deduzir que a indicação da “moda 

loucona”, no impresso, recebia investimentos dos estilos adotados pelos jovens hippies. O 

garoto “cabeludo”, nessa situação particularizada do jornal, não tinha conotação de 

“comunista”. Havia cabeludos por entres os hippies, “subversivos” e jovens “bacaninhas”. 

Mas Dailor Varela e Teresa Maciel, de acordo com os direcionamentos dados ao público 

leitor, escreviam, de fato, para os “jovens modernos”.  

Essa postura liberal, com ideias e práticas “rebeldes”, preconizada pelos jornalistas 

da “Jovem TN” tinha seus espaços limitados. Tensões existiam entre ser “jovem moderno” e a 

imersão em uma sociedade vigiada45 e militarizada. Sim, militarizada pelo desdobramento da 

ditadura militar fincando estratégias de controle e repressão, inclusive nos materiais 

informacionais, que eram consumidos, sobretudo, pelo público jovem das camadas urbanas. 

Em uma matéria significativa, o jornal intitulava: “Proibido. Cigarreiras não mais venderão 

foto-novelas e livros de bolso”. (TRIBUNA DO NORTE, 1970e, p. 8). A palavra “proibido” 

tornava-se, por si só, pesada, tensa, conflituosa. Essa única palavra, contundente, estabelecia 

uma ruptura e, ao mesmo tempo, um descompasso no frenesi daqueles que falavam em “moda 

loucona” para a juventude. E continuava a narrativa sobre a proibição: 

 
A partir da próxima segunda-feira, as jovens natalenses, consumidoras de 

“Sétimo Céu”, “Capricho”, “Ilusão” e outras foto-novelas não poderão mais 

comprar estas publicações em bancas de revistas. É o serviço de Censura e 

Diversões Públicas quem determina de acordo com Decreto 2670, da 

Portaria 21970, que entra em vigor neste domingo. Por outro lado, as 

publicações românticas, eróticas, sexy, de terror ou de humor serão vendidas 

                                                           
45 Sobre sociedade da vigilância e a prisão como problemáticas da teoria social, confira FOUCAULT, Michel. 

Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 
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(a maiores de 18 anos) em lojas especiais. (TRIBUNA DO NORTE, 28 jun. 

1970, p. 8).  

 

Depreende-se, assim, que a censura política46 nos meios de comunicação e materiais 

informacionais atingia com mais força o público dos jovens. Ademais, o espaço público, a rua 

e seus comércios populares sofriam, doravante, restrições contundentes. As bancas de 

revistas, por exemplo, não tinham mais liberdade de compra e venda de determinados títulos, 

visto que materiais considerados pelo governo “nocivos” ou “atentatórios” à moral e à ordem 

passaram a ser proibidos ao consumo dos jovens “rebeldes”. Não deixava de ser uma resposta 

autoritária àquela geração que lutou por transformações sociais e políticas durante os últimos 

dois anos da década de 1960. Controlar os corpos, torturá-los de várias formas e, depois, 

destroçá-los não era o bastante, o governo, mais uma vez, precisava controlar as mentes, a 

privacidade e a individualidade dos sujeitos. Era um golpe mais contundente dentro do seio da 

sociedade brasileira.  

Na manchete de primeira página “RC NA CENSURA”, o jornal noticiava a censura 

sofrida pelo filme “Diamante Cor de Rosa”, que tinha como artista principal o cantor Roberto 

Carlos. O ator José Lewgoy, um dos integrantes da película, dirigiu-se ao Serviço de Censura 

em Brasília para acompanhar o trabalho dos censores. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1970, 

p. 1). As manifestações artísticas, como teatro, música, literatura e cinema, sofreram um duro 

golpe de repressão. Mesmo que a Tribuna do Norte tentasse realizar um noticiário com certa 

imparcialidade, ou seja, procurando apenas informar o que aconteceu, onde e quando e com 

quem, a exemplo desse episódio envolvendo o cantor Roberto Carlos, no entanto, ficava nas 

entrelinhas a denúncia velada da onda de censura instalada a partir do AI-5. O título da 

matéria com a palavra “censura” em grandes letras, assim como o efeito pretendido com a 

palavra “proibido”, era um ponto divergente e um conflito amordaçado, porém impresso. 

Conflito que demarcava espaços, denunciava com sutilidade e comunicava a tensão no espaço 

público pela dinâmica do jornalismo. 

Em 1970, como se a Tribuna do Norte, que já havia conquistado outros públicos de 

leitores, tentasse a (re)inserção do “povo” em seu jornalismo acossado pela ditadura, voltou a 

publicar “O POVO RECLAMA”. Em uma de suas edições, o leitor M.C.M. escreveu 

reclamando da iluminação de alguns trechos da cidade, citando inclusive a rua dos Caicós, no 

Alecrim. (TRIBUNA DO NORTE, 21 mar. 1970, p. 3). É interessante notar que o leitor, que 

                                                           
46 Sobre a censura na ditadura militar de 1964, confira AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, imprensa, estado 

autoritário e o exercício cotidiano da dominação. O Estado de São Paulo e movimento. USP/FFLCH. 

Dissertação de Mestrado, 1990. 
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estava reaparecendo enquanto interlocutor impresso, não publicou seu nome completo, apenas 

suas iniciais e a nota permaneceram numa pequena coluna diluída entre tantas na terceira 

página.  

Em outra reclamação, “pessoas residentes” na rua Ceará Mirim pediam providências 

para que fosse coibida a colocação de lixo e de outros detritos em plena via pública. A matéria 

reforçava a denúncia salientando que, além desse problema do lixo, havia a “falta de 

calçamento, falta de vias de acesso e os perigos de alagamento das residências, quando da 

ocorrência de chuvas”. (TRIBUNA DO NORTE, 10 abr. 1970, p. 3). A responsabilidade 

desses desmandos foi atribuída à secretaria de urbanização da cidade.  Dessa vez, os leitores 

não se identificaram, visto que se expor publicamente poderia trazer problemas sérios nesse 

contexto de autoritarismo. Ainda mais em se tratando de empregar a palavra como prática de 

malsinação. Nessa perspectiva, a fala dos moradores da cidade era tomada pelo jornal como 

uma estratégia para denunciar a administração municipal, ressaltando que Agnelo Alves havia 

sido deposto do cargo de prefeito de Natal pelos militares, em 1969, isto é, um ano antes 

dessa matéria, que foi publicada em abril de 1970. Como pontuou Agnelo, citado por Freire 

(2003), tornava-se uma tática política, por meio do jornalismo da Tribuna do Norte, de 

denunciar o governo dos adversários. Dessa forma, percebemos que o “povo” (re)adquiria 

sentidos, a fim de realizar pontos de insatisfação e promover divergências ante a ditadura 

militar.  

De acordo com as pesquisas sobre a relação do populismo com os meios de 

comunicação, percebemos a importância da imprensa, sobretudo jornalística, tanto na 

demarcação de espaços sociais e políticos quanto na disseminação de práticas culturais 

urbanas. (MELO, 1981). Uma das grandes características desses movimentos populistas, 

construídos nos centros urbanos, apontada por esses estudos, foi a emergência das camadas 

populares nos planos sociais e econômicos. (WEFFORT, 1980). Nesse caso, havia uma 

relação complexa e contraditória entre esses grupos diversos e as lideranças populistas. Com 

isso, formas de poder puderam ser estabelecidas e transformadas nesse jogo político, com as 

quais o impresso Tribuna do Norte, por exemplo, articulou-se. Quanto às camadas populares, 

é importante observar como se deu a emergência dos sujeitos marginalizados, como 

criminosos e prostitutas, na publicidade do crime pelo periódico de Aluízio Alves. É o que 

veremos a seguir. 
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3 A PUBLICIDADE DO CRIME EM TEMPOS DEMOCRÁTICOS 

 

 

“A reportagem policial está saindo a contento, inclusive sem escândalo, embora 

noticiosa”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 dez. 1962, p. 3). Assim, o leitor Natanael Medeiros, 

escrevendo por meio da “Tribuna do Leitor”, apropriava-se das notícias policiais como um 

interlocutor e um emissor de opinião. Natanael era um leitor do jornal desde a sua fundação 

em 1950, conforme ele mesmo publicou nessa referida edição. É possível que a referência 

“sem escândalo” à narrativa policial fosse a ausência de grande sensacionalismo, nuances 

espalhafatosas, afetadas, carregadas de sangue e/ou comicidade. A forma “noticiosa”, na 

concepção do referido leitor, talvez engendrasse o estilo mais sóbrio e pontual, isto é, a feitura 

de um texto sem preocupações em desencadear as emoções diversas dos diferentes leitores, 

que eram consumidores da notícia e que por ela exerciam interferências.  

Contudo, o uso da conjunção subordinativa concessiva “embora” ensejava uma 

quebra de expectativa. Daí essa quebra inesperada, por parte do leitor, deixava transparecer o 

desejo por algo a mais na “reportagem policial”. Natanael estava contente, mas não satisfeito. 

Talvez faltassem mais detalhes, a partir da insinuação do interlocutor, na recomposição do 

crime pela Tribuna. Nessa perspectiva, a publicidade das transgressões penais, como uma 

prática histórica do jornalismo, não poderia ser isolada da interação social, uma vez que havia 

um público que se apropriava desse “produto” consumível, como sujeito intermediador da 

reconstituição do crime no espaço público. Nesse caso, o crime não é perscrutado como uma 

simples transgressão da norma jurídica e um desvio da ordem social e estatal, os quais não 

deixam de ser importantes quando da análise do contexto histórico, social e cultural. Por essa 

razão, nesta pesquisa, intentamos compreender, sobretudo, de que forma a Tribuna do Norte, 

nesse período democrático, reconstruiu o crime, como força interventora no espaço público. 

No espaço público, o jornal não se projeta como uma força isolada, detentora de um 

poder a priori. Pelo contrário, o impresso, ao lançar-se nessa espacialidade, recebe 

investimentos e interferências tanto do público leitor para o qual escreve, que é diverso, 

quanto dos grupos sociais divergentes. Todavia, esses sujeitos, deslocados em espaços 

marginais e retratados em suas individualidades obscuras, também exercem interferência na 

escrita do jornal. Seus passos transgressores da ordem, seus gestos ilegítimos e suas práticas 

criminosas promovem tensões, descontrole, medo e perturbações na sociedade. E essas 

práticas transgressoras são reconstruídas, de forma mediada, recortada, filtrada e às vezes 

silenciada, nas páginas policiais da imprensa escrita.  



103 

 

O crime impresso também ganhava uma geografia espacial entre as seções 

jornalísticas. Desde as pequenas notas, diga-se de passagem, noticiosas, que eram depositadas 

numa parte de determinada coluna, até as reportagens que tomavam várias colunas, o crime 

impresso transitava por quase todas as páginas do jornal, dependendo do interesse e da 

repercussão social nele imputados. Por exemplo, os crimes de grande repercussão social, que 

envolviam figuras importantes da sociedade, geralmente recebiam uma manchete de primeira 

página, como chamativo ao leitor, tendo a continuidade da reportagem na última página. 

Enquanto outros crimes recebiam apenas uma narrativa noticiosa, enxuta, que era publicada 

por entre as colunas das últimas páginas do jornal. Desse modo, a reconstrução do crime 

impresso recebia investimentos espaciais, culturais e políticos.  

No que tange ao crime enquanto prática transgressora da norma social e jurídica, 

podemos nos articular ao contexto histórico brasileiro forjado a partir da implantação da 

República. Nesse sentido, foram elencados dois conceitos centrais de crimes no período de 

1889-1930: os crimes policiais, cuja principal penalidade era a prisão celular; e os crimes de 

segurança nacional, que apontavam para a reclusão tanto em prisões especiais quanto em 

cárceres comuns. (PEDROSO, 2003). De acordo com o Código Penal brasileiro47, sancionado 

em 7 de dezembro de 1940, o crime exigia sua definição em lei anterior, porque não podia se 

aplicar qualquer penalidade sem “prévia cominação legal”. (GOMES, 2002, p. 257). Desse 

modo, os aspectos que organizam a sociedade “visam a ordem política, a organização perfeita 

do modelo econômico e, por fim, o estabelecimento de uma linha comportamental que 

perpassa todos os grupos sociais”. (PEDROSO, 2003, p. 39). Há, portanto, uma construção 

histórica do “sujeito criminoso”, que é apreendido a partir da legislação que o define como 

culpado. Nessa linha de raciocínio, “o conceito de crime está interligado à ideia de 

ordem/desordem”. (PEDROSO, 2003, p. 39). E com as mudanças dos regimes políticos, a 

exemplo da ditadura militar de 1964, os crimes de segurança nacional receberam novos 

sentidos e práticas de punição, por exemplo.  

No que diz respeito ao controle social, que é fundamental para a manutenção da 

ordem e das instituições, é exercido pelo estado e por outros órgãos da sociedade, inclusive 

pela imprensa quando se trata, principalmente, de tentar controlar as “camadas sociais 

desprivilegiadas”. (PEDROSO, 2003, p. 45). Para Goffman (1988), o estigma seria a 

diferenciação, exclusão ou depreciação do outro quando este possui características não 

previstas socialmente. Além disso, “a estigmatização daqueles que têm maus antecedentes 

                                                           
47 Sobre o Código Penal brasileiro, cf. GOMES, Luiz Flávio (Org.). Brasil. Constituição federal, código penal, 

código de processo penal. 4 ed. rev. atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. 
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morais pode, nitidamente, funcionar como um meio de controle social formal”. (GOFFMAN, 

1988, p. 149). Desse modo, os criminosos e as prostitutas, personagens centrais das páginas 

policiais, são reconstruídos nos espaços do crime como indivíduos estereotipados pela palavra 

impressa. Nesse caso, o controle exercido pelo jornal na publicidade do crime não pode ser 

entendido simplesmente como a produção de notícia policial vendável para o público ávido 

por tais informações. Por isso, a prática jornalística reconstitui esses sujeitos criminosos como 

forma de diferenciar, moralizar e traçar hierarquias sociais, além de demarcar fronteiras entre 

a ordem e a delinquência.  

Por conseguinte, a publicidade do crime, no impresso, tornava-se um ponto de 

tensão, ações de outrem deslocadas na margem e práticas fugidias por entre as demais notícias 

sobre uma sociedade que se pretendia ordeira. Segundo Bretas (2006, p. 23), aos poucos o 

problema criminal passou a ser enfatizado no contexto dos anos 1950, “quando uma classe 

média em expansão, moralista, vai acompanhar diversos casos rumorosos, a maior parte deles 

num padrão já nosso conhecido, marcado pela figura da vítima [...]”. Nos anos 1960, com o 

aprofundamento das mudanças sociais e urbanas, apareceram os bandidos que se tornaram 

famosos, a exemplo do ladrão Meneghetti que arrombava residências em São Paulo, além dos 

assaltantes que, paulatinamente, permaneceram vinculados ao tráfico e consumo de drogas. 

(BRETAS, 2006). E o jornal impresso foi um dos principais meios da interação do crime com 

o público leitor. 

 

 

3.1 “Fatos Policiais” e “Ocorrências Policiais”: as primeiras páginas do crime na 

Tribuna do Norte 

 

 

Optamos por definir, no jornal, a página policial ou do crime como categoria espacial 

pela qual foram publicadas as notícias criminais. O crime fazia parte das seções sociais do 

impresso, ocupava algumas colunas e transitava por várias páginas das edições. Suas 

primeiras publicações, em 1950, foram distribuídas na última página, bem como dentro do 

caderno “Notícias da Cidade”, impresso na segunda página, passando pela primeira página 

quando havia interesses políticos e repercussão social. Depois, as publicações do crime 

moveram-se, com mais regularidade, entre a quarta e a sexta páginas da Tribuna do Norte. 

Desse modo, a página policial podia articular desde pequenas notas, notícias criminais, a 

reportagens. A reconstrução do crime na imprensa escrita é entendida como um recorte da 
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criminalidade em dado contexto espacial e social. Nessa reconstrução, o jornal particulariza 

determinadas ocorrências, escolhe seu lugar por entre as páginas, concede intencionalmente o 

destaque que deve receber e determina a forma de narrar os fatos. Ou seja, nem toda 

ocorrência policial foi selecionada para publicidade impressa no espaço público.  

Sobre a matéria policial, Darnton (1990, p. 92) percebeu que “converter um boletim 

policial num artigo requer uma percepção treinada e um domínio do manejo de imagens 

padronizadas [...], que vão despertar uma reação convencional no espírito dos editores e 

leitores”. Nessa direção, o jornal popular procura desenvolver matérias de “caráter 

sentimental, moralista, com ares de superioridade” para alcançar o “povo”, que são grupos 

heterogêneos. (DARNTON, 1990, p. 94). Essas matérias “precisam caber em concepções 

culturais prévias relacionadas com a notícia”. Quanto aos estilos de reportagem, são diversos 

variando com o tempo, o lugar e o caráter de cada jornal. (DARNTON, 1990, p. 96). Desse 

modo, os repórteres precisam se deslocar para os órgãos de segurança pública, a exemplo de 

secretarias, delegacias, presídios, tribunal do júri ou até mesmo aos locais do crime, a fim de 

obter os dados das ocorrências policiais. De posse dessas informações, os repórteres, 

juntamente com editores, elaboram a notícia policial nos padrões do jornalismo adotado pelo 

impresso.  

Em Natal, no início dos anos 1950, existia a Delegacia de Ordem e Investigações que 

era subdividida em duas seções com suas respectivas competências. A primeira seção exercia 

a vigilância sobre associações de qualquer natureza, como a fiscalização do uso e a venda de 

armas de fogo, por exemplo. Já a segunda seção abrangia o combate aos crimes de “roubos e 

furtos, defraudações, segurança pessoal, jogos, costumes e meretrício, diversões públicas e 

capturas”. (PEDROZA, 1952, p. 132). Segundo Sylvio Pedroza, então governador do Rio 

Grande do Norte, a seção de roubos e furtos, devido ao volume de serviços, precisava ser 

transformada em uma delegacia especializada com o nome de “Delegacia de Roubos e 

Furtos”. De fato, com o crescimento populacional e urbano, verificado sobretudo na transição 

dos anos 1950 para 1960, a referida delegacia passou a funcionar e atender as principais 

ocorrências policiais. Essa delegacia foi o principal ambiente, como espaço prisional e de 

controle do crime, das páginas policiais da Tribuna do Norte durante a década de 1960. Com 

isso, esses órgãos de segurança pública norte-rio-grandenses estiveram articulados ao trabalho 

de rua dos repórteres policiais do jornal de Aluízio Alves.  

Conforme já discutido no capítulo anterior, alguns dos repórteres da Tribuna 

começaram suas atividades como principiantes, ou seja, sem a formação profissional 

regulamentar. No que tange às notícias policiais, não havia a assinatura dos repórteres na 
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maioria das matérias. Porém, durante os anos 1960, algumas reportagens surgiram com o 

nome dos autores. Com o título de “Central de Notícias”, a Tribuna do Norte elencava os 

dezoito jornalistas da casa e realizava a seguinte observação: “E contamos com você também, 

repórter-amador”.  

Na equipe, surgiram os nomes de Sebastião Carvalho, Pepe dos Santos, que foi 

chamado de “o popular Pepe”, além de Abmael Morais e Natanael Virginio, os quais eram 

repórteres policiais. (TRIBUNA DO NORTE, 7 out. 1969, p. 8). A referência de “o popular” 

não significava apenas que Pepe dos Santos48 fosse bem entrosado e conhecido socialmente 

em seu círculo de amizade e trabalho, a colocação do jornal também ensejava as origens 

sociais desse repórter. “O popular” estava ligado ao pertencimento aos grupos mais humildes, 

com os quais Aluízio procurava se identificar, por isso, o jornalismo da Tribuna se voltava a 

esse público. O “povo”, os “humildes”, os “pobres” e até a “gentinha” – sendo esta última 

expressão usada para delimitar os grupos eleitores de Alves (TRIBUNA DO NORTE, 26 jan. 

1966, p. 8) – demarcaram os sujeitos para os quais o impresso escrevia e tentava legitimar em 

sua prática política.  

Quando nos referimos ao jornal Tribuna do Norte com caráter popular, defendemos 

que popular é discutido, nesta pesquisa, como algo que abrange “um grande número de 

pessoas dos mais distintos grupos e tem relação com o consumo de textos feitos para terem 

sucesso”. (PORTO, 2003, p. 153). Nessa direção, articulado ao caráter popular do jornal está 

o populismo político capitaneado por Aluízio Alves. A Tribuna procurava, como já foi 

mostrado no capítulo anterior, atingir as diferentes “classes” sociais, penetrando nos espaços 

da elite e também dos diferentes grupos populares. Contudo, a base eleitoral de Alves, na qual 

ele tentava legitimar seus passos como figura pública, era justamente as “classes 

trabalhadores”, o “povo” e a “gentinha” dos bairros mais periféricos, a exemplo das Quintas e 

das Rocas, em Natal.  

Sendo assim, as seções que publicaram as notícias do crime receberam contribuições 

desse jornalismo populista em transformação. Para além dessa observação, existe entre o 

jornal e seus leitores, inclusive os que também não leem a folha, “uma relação de 

circularidade e troca, e não um jogo manipulatório puro e simples”. (GRUNER, 2002, p. 200).  

Embora haja uma pretensa dominação do grupo que faz o impresso, no interior dessas práticas 

e relações situam-se “fraturas que em maior ou menor grau transgridem e subvertem a 

                                                           
48 Pepe dos Santos iniciou sua carreira como mensageiro das rádios. Disponível em: 

<http://tribunadonorte.com.br/noticia/jornalista-pepe-dos-santos-morre-aos-72-anos-em-natal/298161>. Acesso 

em: 21 abr. 2015. 
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ordem”. (GRUNER, 2002, p. 201). Com a publicidade do crime no espaço público, o jornal 

procura estabelecer as matérias policiais apropriando-se do imaginário e dos sentimentos 

coletivos, que são complexos e múltiplos, entre os quais se ressalta a “crescente insegurança” 

(GRUNER, 2002, p. 201).  

“Fatos Policiais”, com notas informativas, foi uma das primeiras páginas policiais do 

jornal Tribuna do Norte. “Autor de homicídio nesta capital, em 1934”, assim começava, 

abaixo do título da nota, a chamada da notícia sóbria e sem apelo sensacionalista. A narrativa 

empregava os verbos na terceira pessoa do singular e parágrafos curtos. “Foi recolhido à Casa 

de Detenção, o criminoso Antônio Mendes de Souza, preso recentemente em Araruna, no 

Estado da Paraíba, onde confessou ser autor de homicídio praticado nesta capital em 1934”. 

Na mesma página policial, a nota era estendida com a notícia: “Assassinato em Janduís”, 

quando o delegado do município de Caraúbas informava ao chefe de polícia, por meio de 

telegrama, que por ocasião da feira da povoação de Janduís foram assassinados Brígido Vieira 

de Melo e Álvaro Batista de Moura, sendo o “criminoso preso em flagrante”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 3 ago. 1950, p. 6). A nota foi impressa na parte final da sétima coluna da última 

página.  

A escolha do nome “fatos policiais” ensejava uma narrativa breve a começar pelo 

título. Mas como observou Ottoni (2012), mesmo tais narrativas tentando demarcar uma 

neutralidade e imparcialidade, não apresentavam uma escrita meramente desinteressada. Por 

isso, “fatores como o lugar onde se fala, o contexto social e histórico, a própria formação do 

jornalista e a sua recepção pelo público influenciam na geração de um texto”. (OTTONI, 

2012, p. 26). Esse modelo de noticiar o crime já havia sido adotado amplamente por grandes 

jornais no Brasil desde o final do século XIX. A localização mais precisa como sendo a última 

página e com texto que recebia a interferência da língua falada, em agilidade, os quais 

significavam que os repórteres e redatores, privando-se de comentários, publicavam apenas o 

fato noticioso que coletava. A preocupação não era chamar a atenção do leitor com manchete 

e narrativa prolongada sobre o crime, mas deixar o interlocutor informado com brevidade do 

que aconteceu com a ocorrência policial lá na feira de Janduís, por exemplo. A publicidade do 

crime, desse modo, apresentava forma, conteúdo e espaço de impressão diversos. A opção por 

uma ou outra prática dependia da escolha dos editores, sem falar da orientação editorial do 

impresso. 

Em relação às “Ocorrências Policiais”, apesar de ser narrativas não alongadas, já 

apresentavam mais ação, principalmente quando se reconstruíam os crimes de lesão corporal 

ou a tentativa de homicídio. No caso, a localização dessas notícias do crime podia ser tanto na 
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última página quanto na segunda ou quinta páginas. O tempo da ocorrência era pretérito, com 

o emprego do advérbio temporal “ontem” ou “ante-ontem”, porque o repórter tomava 

conhecimento dos fatos, trazia-os para a redação e depois eles passavam pelo crivo dos 

editores. Desse modo, a notícia, transformada a partir da ocorrência produzida pela polícia, só 

chegava às páginas do impresso um dia ou dias depois. Nessa narrativa, duas “meretrizes”, ou 

seja, mulheres que viviam no meretrício, foram apresentadas em situação de “luta corporal”. 

Elas são retratadas como figuras perigosas à ordem social e o jornal, por sua vez, empenhado 

em dar uma resposta à motivação do crime, pontuava logo que pelo fato de uma delas voltar 

de uma “farra” passou a agredir sua desafeta por “questões de ciúme”.  

 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS. BRIGA DE MERETRIZES. Foi presa, 

ontem às 9,30 horas, na 2ª. Delegacia de Polícia da Capital, a meretriz Maria 

Anunciada Flor, por ter produzido ferimento leves em Rosa Maria de Souza, 

ambas residentes numa pensão da rua Ferreira Chaves. Ao que parece, Maria 

Anunciada, ao voltar de uma farra, passou a discutir, por questão de ciúme, 

com Rosa Maria, empenhando-se depois em luta, quando produziu 

ferimentos de natureza leve, na sua companheira. (TRIBUNA DO NORTE, 

31 ago. 1950, p. 6).  

 

A manchete sinalizando que se tratava de uma “Briga de Meretrizes” procurava 

chamar a atenção do leitor. Ao contrário dos “fatos policiais”, deslocados nas últimas páginas 

e com breve narrativa, as “Ocorrências Policiais” assumiam uma posição menos imparcial dos 

editores e repórteres do jornal. Os sujeitos, como ladrões e prostitutas no espaço urbano, 

tornaram-se figuras rebatidas na confecção das notícias do crime. Isso demonstra uma prática 

social e cultural inserida numa temporalidade histórica com que determinados grupos da 

sociedade, leia-se elite política e setores da imprensa, por exemplo, convivem e noticiam 

sobre aqueles que merecem o controle e a repressão. Em outra matéria, o jornal narrou sobre o 

crime de lesão corporal praticado por um “gatuno fichado”. O fato se deu na feira das Rocas, 

ou seja, num bairro pobre da cidade. A notícia engendrava dramaticidade, perigo e nuances de 

sensacionalismo, sobretudo quando destacava: “esfaqueado”, “produziu com uma peixeira 

diversos ferimentos” e “foi golpeado pelo ladrão”.  

 

OCORRÊNCIAS POLICIAIS. Esfaqueado na feira. Ontem, cerca das 18 

horas, no local da feira das Rocas, o indivíduo José Prazeres, gatuno fichado 

na 2ª Delegacia desta capital, e que fora posto em liberdade poucos dias 

atrás, produziu com uma peixeira diversos ferimentos em Severino de Tal 

quando este procurava detê-lo. Ao que consta, José Prazeres, desde cedo se 

encontrava na feira, exibindo ostensivamente uma peixeira, tendo ainda 

praticado vários furtos de carne. Num último dos intentos de praticar o furto, 

foi descoberto, saindo ao seu alcance alguns populares aos gritos de “pega 

ladrão”. Mais adiante, Severino de Tal, a vítima, que ouvira os gritos, 
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atravessa-se em sua frente, para detê-lo, e nessa ocasião foi golpeado pelo 

ladrão, que continuou em fuga, sendo finalmente preso, por alguns policiais. 

A vítima foi recolhida ao Pronto Socorro, estando, ao que fomos informados, 

fora de perigo. (TRIBUNA DO NORTE, 3 out. 1950, p. 2). 

 

O jornal se preocupava em mostrar a ação de “populares”, ao lado da polícia, para 

respaldar a prisão do “gatuno” e, nessa ocasião, acusado do crime de lesão corporal. A 

exibição de uma arma branca por parte do “ladrão” já demarcava uma postura de suspeição 

antes de qualquer coisa. Após a abordagem do feirante no sentido de coibir a ação de José, 

deu-se o crime e posterior correria por entre as bancas da feira. Outro detalhe, que foi uma 

particularização intencional do impresso, era o fato de José ser um “gatuno fichado na 2ª 

Delegacia”. Segundo Porto (2003, p. 101), o objetivo da polícia era forjar uma “classe de 

delinquentes”, que primeiramente suspeitos, quando passavam pelas repartições policiais, 

depois eram “fichados”, isto é, registrados na polícia e, sendo assim, “não poderiam mais 

retornar ao mundo dos cidadãos honestos”. A ideia de recuperação do criminoso era posta de 

lado e o jornal acabava por corroborar essa prática da polícia de que o “delinquente”, inserido 

nessa “classificação”, não se recuperava, sendo constantemente estigmatizado.  

Porto (2003), em seu estudo sobre o jornal O Estado de S. Paulo na confecção da 

notícia do crime no início da República, percebeu que “gatunos” e “larápios”49 eram nomes 

dados pela imprensa aos indivíduos que cometiam crimes de roubo no espaço urbano. Esses 

nomes ensejavam uma demarcação social e estigmatizadora aos chamados delinquentes. 

Foram repetidos em outros centros urbanos e dinâmicas sociais, recebendo investimentos 

culturais por parte dos jornalistas que se (re)apropriaram deles. A Tribuna do Norte, nos anos 

1950, também não fugiu dessa nomeação específica aos sujeitos que cometiam determinados 

crimes. A esse respeito, a sobrevivência dessas formas históricas de nomear os criminosos na 

imprensa sinaliza uma partilha de ideias e práticas entre os grandes jornais impressos, embora 

os sentidos e intenções dados fossem diversos e complexos. Praticamente cinquenta anos 

depois de O Estado de S. Paulo, por exemplo, falar sobre “gatunos”, a Tribuna do Norte, em 

outro contexto histórico e espacial, (re)significava esse mesmo título em suas publicidades do 

crime.  

Nos anos 1950, a principal delegacia de polícia em Natal era a de Ordem Social e 

Investigações. Além de controlar e combater os crimes de roubos e furtos, a segunda seção 

                                                           
49 Gatuno estava associado à rapidez do gato, animal felino que, por conseguinte, podia praticar roubos e 

pequenos furtos sorrateiramente, assim como o larápio. Em outras ocasiões, o jornal também chamava os 

acusados desse tipo de crime de “lanceiros”, ou seja, aqueles que, aproveitando-se de uma oportunidade, 

lançavam mão de objeto alheio.  
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dessa delegacia estava preocupada com os espaços de meretrício na cidade. A prostituição não 

era um crime, porém as autoridades, suscetíveis à pressão da sociedade, “concentravam-se 

não na prostituta em si mas no mundo que gravitava à sua volta”. (BRETAS, 1997, p. 203). 

As mulheres “meretrizes” eram vigiadas pela polícia e, vez por outra, ganhavam as páginas do 

jornal quando estavam em situações transgressoras e até mesmo de crime. Além disso, elas 

sofriam a “estigmatização social do registro”. A obrigatoriedade da polícia de matricular em 

seus registros as prostitutas, “a fim de que constassem no cadastro de meretrício, as tornava 

marcadas pela distinção e pela visibilidade”. (CANCELLI, 2001, p. 177). E o jornal ampliava 

essa “visibilidade” pela publicização da prostituta e de seus atos no espaço público. 

Nesse sentido, a Tribuna do Norte dava destaque às notícias de crime dos grandes 

centros urbanos. As informações chegavam via agências de notícias. Em algumas dessas 

matérias, o jornal imprimia a fotografia da vítima, principalmente se fosse alguém importante 

na sociedade. A narrativa, às vezes, promovia um enredo de romance policial. Certas palavras 

empregadas, como “ficando o cadáver estendido na rua”, e a impressão dos recursos 

imagéticos quando a vítima era apresentada de terno e gravata, por exemplo, sinalizando 

tratar-se de um sujeito bem-sucedido socialmente, são indicativos da aproximação da “notícia 

de crime a formas narrativas utilizadas na literatura”. (PORTO, 2003, p. 123). Na sexta 

página, com uma fotografia da vítima, a Tribuna publicou “O assassino tinha 60 anos e a 

vítima 70”, e esse título abria uma matéria com narrativa de romance policial sobre o 

assassinato de um empresário na rua 25 de Março em São Paulo. O texto havia sido apurado 

do jornal News Press. Em um enredo sensacionalista, eis um trecho da notícia: “O auto 

arrancou e foi-se embora, ficando o cadáver estendido na rua, rodeado por curiosos até que a 

polícia o removeu para o necrotério”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jul. 1950, p. 6).  

Sobre o advento da palavra “sensação” articulada à narrativa das notícias de crime, 

Porto (2003, p. 122) observou que no “Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa 

publicado pela primeira vez em Lisboa em 1868, ‘sensação’ seria não somente uma impressão 

recebida por intermédio dos sentidos, mas uma impressão moral, uma emoção [...]”. Dessa 

forma, certas notícias podiam causar “grande sensação”. No Brasil, os “crimes de sensação” 

ou “crimes sensacionais” passaram a fazer parte da imprensa desde o final do século XIX. 

(PORTO, 2003, p. 122). Além do mais, as notícias de crime podiam receber a influência dos  

fait divers, que eram uma “forma romanceada de notícia, segundo o verbete na Grand 

Larousse Universel, entre os fait divers estariam pequenos escândalos, crimes hediondos, 

suicídios de amor, assalto a mão armada [...]”. (PORTO, 2003, p. 124).  
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Em uma notícia de crime, a Tribuna deixou transparecer sua preocupação não 

simplesmente em divulgar a ocorrência policial que envolvia um duplo homicídio no bairro da 

Ribeira mas também em demarcar o espaço social em que o acusado deveria ser inserido. 

Percebemos o esforço do impresso na construção de uma fronteira entre os trabalhadores 

ordeiros e o “criminoso” que não fazia parte dessa “classe”.  

 

O duplo homicídio da Esplanada Silva Jardim. Não pertence o criminoso à 

classe dos empregados em hotéis e restaurantes. Noticiando o duplo 

assassinato verificado segunda-feira à noite, na Esplanada Silva Jardim, na 

Ribeira, desta capital, órgãos de nossa imprensa disseram que o assassino era 

garçom do Acapulco. Deve-se esclarecer que o criminoso José Augusto da 

Silva trabalhava para o proprietário do Acapulco, que é dono também de 

uma movelaria, como servente, num e noutro estabelecimento. Não pertencia 

ele à classe dos empregados em hotéis, restaurantes e estabelecimentos 

congêneres. Não era mesmo sindicalizado. Para solicitar-nos este 

esclarecimento, vieram ontem à tarde à redação da TRIBUNA os srs. José 

Américo de Carvalho, Ricardo Bezerra, Newton Armando de Souza e Pedro 

Canuto de Lima, todos da diretoria do Sindicato dos Empregados em Hotéis 

e Similares do Rio Grande do Norte. (TRIBUNA DO NORTE, 18 ago. 1950, 

p. 6). 

 

Na matéria, o jornal procurava corrigir uma informação publicada em edição 

anterior. Nada que chamasse a atenção não fosse a forma como essa correção da notícia 

ganhou publicidade. Há uma mobilização de setores empresariais e de sindicatos para 

desvincular o acusado de um crime de seus quadros trabalhistas. A referência de que José 

Augusto seria um “servente” e não um “empregado” em hotéis, sem falar que ele também não 

era “sindicalizado”, demonstra que sua posição social no trabalho era de subalternidade e 

marginalidade. A estigmatização de José estava na impressão contundente de que ele era um 

“criminoso”. A Tribuna do Norte na esteira das práticas políticas populistas de Alves alinhava 

seu jornalismo na defesa da “classe trabalhadora” e não hesitava em defenestrar qualquer 

indivíduo que fugisse desse perfil.  

Porto (2003, p. 112) conseguiu perceber que, nas notícias de crime em O Estado de 

S. Paulo, no início do século XX, havia uma preocupação com os trabalhadores quando 

veiculava matérias “mostrando uma imagem ‘às avessas’ do mundo do trabalho idealizado”. 

Entretanto, não podemos reduzir a confecção das notícias de crime como um simples recurso 

pedagógico para que a “classe trabalhadora” se mantivesse ordeira. Essas notícias podiam 

“exprimir diversos sentidos e significados. E é isso que as torna tão interessantes”. (PORTO, 

2003, p. 147).  
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Na seção policial, a página recebeu outros títulos na Tribuna, ao lado de “Fatos 

Policiais” e “Ocorrências Policiais”. No caderno “Notícias da Cidade”, impresso na segunda 

página, uma nota em duas colunas intitulava-se “NO JURI”. Abaixo do título principal 

ficavam os intertítulos: “1. Matou a ex-amásia. 2. Condenado a 26 anos de prisão. [...] No dia 

25 de junho do ano passado, no lugar denominado Baixa da Coruja, nesta cidade, Manoel 

Broquer, por motivos fúteis, eliminou a sua ex-amante Maria Inácia da Silva”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 18 jul. 1950, p. 2). A matéria prosseguia informando que no dia seguinte ao 

crime Manoel se apresentou à polícia e confessou a autoria do delito. E o exame cadavérico 

constatou que a vítima “sofreu ferimentos penetrantes na região do tórax, produzidos por 

peixeira”. (TRIBUNA DO NORTE, 18 jul. 1950, p. 2). Essa página “No Júri”, a qual também 

já era explorada por grandes jornais brasileiros no começo do século XX, procurava transmitir 

determinados julgamentos que foram ao júri. Nessa narrativa, podiam ser publicados os 

debates entre os advogados, detalhes sobre o réu e depoimentos das testemunhas. (PORTO, 

2003).  

A construção do texto não dava ênfase aos recursos sensacionalistas, como a 

exploração da cena do crime e detalhes mais precisos da vítima, apesar de trazer informações 

específicas sobre como se deu o crime. Nesse caso, os editores procuravam narrar os fatos 

sem tomar posições opinativas. Em relação à publicidade dada aos julgamentos de réus no 

tribunal do júri, isso já vinha sendo explorado por outros periódicos do Rio Grande do Norte, 

como A Ordem, mesmo antes da Tribuna do Norte, conforme já foi discutido no capítulo 

anterior. Em outra edição de “NO JÚRI”, dessa vez publicada na última página do jornal 

Tribuna, a narrativa, mesmo pontual, ressaltava o tipo de crime cometido pela acusada e como 

se deram os trabalhos do tribunal do júri que, no final, optou pela culpabilidade da ré. 

 

NO JURI. 1. Co-autora de crime de envenenamento. 2. Condenada a 26 anos 

de prisão. [...] Maria Helena foi acusada de haver participado, de 

cumplicidade com Severina Bernardes, do envenenamento do menor José 

Lima Reis. A acusação alegou que a ré estava ciente do mau intento da sua 

companheira de trabalho, consentindo que esta ministrasse o arsênico na 

calda que iria alimentar a indefesa criança [...]. Entretanto, o Conselho de 

Justiça optou pela culpabilidade da ré, determinando o cumprimento da pena 

de 25 anos de reclusão, e mais um ano de medida de segurança, na Colônia 

Penal Agrícola Dr. João Chaves [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 20 jul. 1950, 

p. 6). 

 

Nesse caso, o crime de envenenamento de um menor de idade causava tanta 

comoção que, apesar da brevidade narrativa, o jornal pontuava que se tratava de uma 

“indefesa criança”. Ainda segundo a matéria, o advogado de defesa tentou sustentar a tese de 
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que sua cliente Maria Helena nada sabia do veneno inserido pela companheira Severina, a 

“autora ativa” do crime. No entanto, a acusação não aceitou esse argumento. Em outros 

julgamentos, levados às páginas do jornal, alguns tipos de crime, como o de homicídio, por 

exemplo, podiam receber a absolvição do júri. São os chamados “crimes em defesa da honra” 

que, à revelia de parcelas importantes da sociedade, as quais clamavam punição, recebiam 

determinados tratamentos sociais e jurídicos no que diz respeito à complacência e/ou à 

absolvição. O jornal, por sua vez, endossava o trato com o crime pela sociedade em dado 

contexto histórico. O crime, assim, tornava-se uma construção social e cultural. (CANCELLI, 

2001) e, nas palavras impressas, uma reconstrução em dimensão pública.  

A prisão, o espaço de reclusão para onde eram encerrados os criminosos, começava 

pelas delegacias de polícia e se estendia à Casa de Detenção, no bairro de Petrópolis, e à 

Colônia Penal Agrícola “Dr. João Chaves”, localizada em Jundiaí, no município de Macaíba, 

a qual foi destinada à reabilitação social do preso pelo trabalho rural. Em 20 de maio de 1911, 

era inaugurada a Casa de Detenção de Natal. A prisão foi erguida no monte Petrópolis e, 

segundo o discurso do governador Alberto Maranhão, esse local oferecia “as mais perfeitas 

condições de salubridade e segurança”. (MARANHÃO, 1911, p. 11). Além disso, havia 

“salões regulares para o corpo da guarda e para oficinas”. (MARANHÃO, 1911, p. 12). 

Porém, essas oficinas precisavam, no período da inauguração, ser aparelhadas, a fim de 

melhor sanearem e reabilitarem os presos pelo trabalho. (MARANHÃO, 1911).  

Mas esse projeto de reabilitação com trabalho nunca ocorreu na Casa de Detenção. 

Em 1925, o governador José Augusto Bezerra de Medeiros afirmava que a Casa de Detenção 

da capital e quase todas as cadeias do interior eram “velhos pardieiros”. Não ofereciam as 

condições de higiene indispensáveis ao fim que se destinavam. (MEDEIROS, 1925, p. 12). 

Dois anos depois, a Casa de Detenção foi avaliada como tendo sido “sensivelmente 

melhorada” na administração do governo. A despeito disso, ela precisava ser substituída 

assim que houvesse recursos necessários. Na época, a prisão estava com 44 detentos. 

(MEDEIROS, 1927, p. 93). Com a introdução do Código Penitenciário de 1935, o trabalho do 

apenado foi estabelecido como sendo “útil, metódico, higiênico, atraente, compatível com a 

força física e com a capacidade do sentenciado e realizado em locais arejados e salubres”. 

(PEDROSO, 2003, p. 133).  Nessa direção, o modelo da Colônia Agrícola de Witzwil, na 

Suíça, serviu de apoio aos projetos que defendiam o trabalho rural nas prisões brasileiras. 

(PEDROSO, 2003). 

Em 1950, Maria Helena foi condenada a 25 anos de prisão por coparticipação 

naquele crime de envenenamento e mais um ano de internação na Colônia Penal Agrícola 
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“Dr. João Chaves”, conforme publicação da Tribuna do Norte. Em 10 de novembro de 1940, 

o interventor federal do Rio Grande do Norte, Rafael Fernandes Gurjão, inaugurou a primeira 

colônia penal agrícola do estado. A organização primeira daquele estabelecimento coube aos 

“trabalhos especializados dos soldados e sargentos” da Polícia Militar, com dotação 

orçamentária do Departamento de Segurança Pública. Na inauguração, a colônia agrícola já 

contava com 63 detentos recolhidos. (GURJÃO, 1940, p. 23).  O objetivo era desafogar a 

Casa de Detenção, chamada também de “velho pardieiro” pelo interventor Gurjão, e 

aproveitar o trabalho dos detentos nesse processo de “regeneração”. Ainda segundo Gurjão 

(1940, p. 24), “o trabalho agrícola, a criação de animais equinos, bovinos, suínos e outros 

serviços correlatos representam a faina diária dos presidiários”. No entanto, a exploração do 

trabalho agrícola do preso foi uma saída econômica encontrada pelo estado brasileiro a fim de 

que “os recursos financeiros daí advindos fossem convertidos aos interesses dos 

estabelecimentos, em busca de um ideal de emancipação econômica”. (PEDROSO, 2003, p. 

135).  

Em 1951, conforme mensagem do governador Sylvio Pedroza, a Colônia Penal 

Agrícola de Jundiaí estava precisando de “ampliações e recursos novos”. Já a Casa de 

Detenção necessitava de reformas e melhorias no “regime de alimentação” dos presos. 

(PEDROZA, 1951, p. 72). Em 1952, o estado do Rio Grande do Norte contabilizou a prisão 

de 540 “infratores maiores” e 288 de “infratores menores”. (PEDROZA, 1952, p. 132). Entre 

os principais crimes registrados, o homicídio aparecia com 72 ocorrências, 212 lesões 

corporais, 54 crimes de sedução, 27 furtos, 15 roubos, 5 atentados ao pudor, 11 suicídios por 

envenenamento, 8 com emprego de querosene e fogo e 5 por enforcamento. (PEDROZO, 

1952, p. 133).  

Em 1953, o crime de lesão corporal chegou a 467 registros, 190 homicídios, 108 

furtos, 10 roubos, 21 estupros, 15 atentados violento ao pudor e 23 contravenções. 

(PEDROZA, 1953, p. 261). Os principais crimes, que aumentavam de um ano para outro, 

eram tipificados como sendo contra a pessoa, o patrimônio, a família e os costumes, por 

exemplo. Os crimes de sedução, estupro e atentado violento ao pudor exigiam providências 

efetivas do Estado, porque envolviam questões de honra numa sociedade em que a família 

tradicional e o casamento eram valores caros.  

Além disso, a imprensa escrita também servia de interlocutora e colaboradora desses 

valores e práticas sociais e culturais. Segundo Cancelli (2001, p. 148), ao analisar a formação 

da cultura do crime e da lei no começo do século XX, tendo como uma das fontes principais 

os grandes jornais brasileiros, os assassinatos e suicídios, por exemplo, não se tratavam 
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simplesmente de gestos individuais, “mas de gestos com larga influência social, tanto no ato 

como na reação aos atos”. E uma dessas reações estava na publicidade do jornal. No recorte 

desse capítulo, a Tribuna do Norte não deu ênfase à publicação sobre os crimes de estupro ou 

sedução, o que só aconteceu no período posterior à segunda metade dos anos 1960. Pela 

estatística criminal apresentada pelo governador Sylvio Pedroza, em 1953, o crime de estupro 

chegou a 21 ocorrências. Isso significa que boa parte desses casos não foi reconstituída pelas 

palavras do impresso. Nos anos 1950, a popularização dos crimes contra a honra, a exemplo 

dos estupros e defloramentos, não havia sido iniciada pelo jornalismo da Tribuna. Contudo, as 

ocorrências existiam, e em número significativo, no controle das autoridades policiais.  

Em 1952, a violência sexual sofrida por uma jovem menor de idade no município de 

Macaíba causou uma comoção social que, de fato, ganhou repercussão e a publicidade na 

imprensa, quando a Tribuna do Norte divulgou a matéria, cujo texto imagético trazia a 

fotografia do indivíduo acusado do estupro. Era um homem negro e encorpado. A legenda da 

foto declarava: “O tarado Benedito de Oliveira Silva”, e o título da notícia com seus subtítulos 

pontuavam: “Violentou uma menor. O depravado está preso no 2º Distrito. A vítima, uma 

aleijada”. E seguia a narrativa sobre este “crime contra a honra” da jovem: 

 

Em Lagoa de Tupará, no município de Macaíba, ocorreu em dias do mês 

passado, uma cena revoltante. O indivíduo Benedito de Oliveira Silva, vulgo 

“Sansão”, com várias entradas na polícia, por furto e desordens, violentou 

uma menor ali residente, filha de “Zé Delegado”. Para realizar o seu 

criminoso ato, o tarado Benedito Silva agrediu Zé Delegado, dominando à 

força a pobre moça, que além de menor é aleijada. A vítima foi medicada em 

Macaíba. O desalmado indivíduo foi preso, nesta capital, sexta-feira última 

no Alecrim pelo investigador Arnaldo Barbosa, estando recolhido no xadrez 

do 2º Distrito. Benedito de Oliveira Silva responde por ferimentos na 

Delegacia das Rocas, latrocínio na Delegacia da Ribeira e agora por crime 

contra a honra de uma menor. (TRIBUNA DO NORTE, 7 ago. 1952, p. 6). 

 

O vulgo “Sansão” não era à toa. Benedito era um sujeito avantajado fisicamente. Sua 

fotografia impressa procurava reforçar a ideia de que ele era uma figura perigosa e que 

poderia, pela sua simples presença, provocar susto e temor na população. O nome da vítima 

foi preservado e o caso denominado de “cena revoltante” pela Tribuna. Nesse caso, o crime – 

quando se tratava da narrativa de uma ocorrência que envolvia espaços, sujeitos e enredo – 

era concebido como uma “cena”. A cena está ligada ao drama e à teatralização. E, no que diz 

respeito aos dramas da vida real, o jornal precisava eleger o modo e a sensação pretendida na 

confecção da notícia de crime. Dessa forma, eram selecionados determinados elementos, 

inclusive linguísticos, para compor essa “cena”. O “tarado” precisou, antes de violentar a 
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jovem, agredir o pai dela. Esse detalhe não sinalizava simplesmente a sequência do crime, 

mas tentava justificar também a força física de Benedito, a qual foi empreendida 

violentamente como aquele personagem bíblico.  

Além da agravante de que a vítima apresentava limitações físicas de locomoção, o 

que contribuía para a indignação social e, por sua vez, despertava o interesse do jornal, o 

acusado foi denominado de “tarado” e “desalmado” como predicados negativos na sociedade. 

Essas expressões também tinham o objetivo de chamar a atenção do leitor e causar no público 

uma aversão a Benedito. O gesto daquele “desalmado” não agredia somente a jovem menor 

de idade e sua família mas ainda atingia contundentemente o seio de uma sociedade que 

primava pelos valores da honra da família. E no meio dessa indignação, tensão e 

desequilíbrio, situava-se a intervenção do jornal, reconstituindo os passos do “tarado” na 

publicidade do crime. Ademais, Benedito não era um agressor sexual comum. A Tribuna fez 

questão de publicar que a ficha dele já constava em duas delegacias de polícia com acusações 

de lesão corporal e roubo seguido de morte. Em outras palavras, Benedito tornava-se um 

sujeito “fichado” pela polícia. Na forma com que a notícia foi produzida, o acusado se 

constituía em um ser contumaz e que dificilmente poderia ser recuperado na sociedade 

ordeira.  

Dias depois, a Tribuna retornava ao caso. “Sansão recapturado”, assim o impresso 

abria nova matéria sobre Benedito. Nessa época, a publicação da fotografia de criminosos não 

era comum no jornal, porém, “Sansão”, mais uma vez, teve sua imagem articulada à notícia 

de suas práticas criminosas pelo estado. Ele havia fugido do 2º Distrito policial e, de acordo 

com o jornal, deveria ser reconduzido para Natal pelo trem das 8 horas. Benedito estava 

escondido em Ceará Mirim. (TRIBUNA DO NORTE, 12 ago. 1952, p. 6). O título da notícia 

recortou uma característica atribuída ao acusado de diversos crimes. Sansão, o personagem 

bíblico reconhecido pela sua força física incomum, dava nome aos gestos e passos do 

“Sansão” negro e espadaúdo, que agrediu violentamente, estuprou uma menor de idade 

indefesa e ainda fugiu da prisão. Sendo assim, Benedito caiu nos interesses publicitários e 

sensacionalistas do jornal, o qual viu em seu perfil e nas ações uma forma de denunciar o 

perigo que a sociedade passava e, ao mesmo tempo, chamar a atenção do público leitor com 

narrativas pitorescas e dramáticas, embora o crime contra a honra ainda não fosse corriqueiro 

na Tribuna do Norte nesse período.  

A fuga da delegacia empreendida por “Sansão”, que se transformou em matéria do 

jornal, não era uma ação isolada daquele acusado de crimes. A notícia dessa fuga foi 

interessante ser publicada pelo contexto e pela repercussão dos passos de Benedito. No 
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entanto, o governo do Rio Grande do Norte informou que houve a fuga de 15 presos em 1951. 

(PEDROZA, 1951, p. 66). Em 1952, no mesmo ano em que Benedito escapou da delegacia de 

polícia indo para Ceará Mirim, foram registradas 21 fugas de presos, por exemplo. 

(PEDROZA, 1952, p. 130). No ano seguinte, mais 10 fugas de detentos em todo o estado. 

(PEDROZA, 1953, p. 161). Ou seja, a dinâmica das fugas de presos não era acompanhada 

pela Tribuna. Para que uma dessas fugas se tornasse notícia vendável havia o concurso de 

outros elementos importantes, quais sejam: quem era o preso, os delitos que ele tinha 

praticado e como foram consumados, entre outros, constituíam pontos relevantes na 

fabricação e publicidade da notícia de crime.  

Ao contrário da baixa publicidade dos crimes contra a honra, a Tribuna vez por outra 

registrava os suicídios pela cidade desde 1950. Antes mesmo da instituição do Código Penal 

de 1940, o suicídio já podia ser tipificado como crime, principalmente nos casos em que 

houvesse comprovada a indução ou a ajuda de alguém no fornecimento de meios ao suicida. 

Conforme observou Cancelli (2001, p. 119), “além da curiosidade que sempre envolvia um 

caso de suicídio e da necessidade de determinar se a morte fora efetivamente provocada por 

vontade própria, forçosamente as autoridades deveriam averiguar”, uma vez que poderia 

existir coautoria no ato. Quando a Tribuna dava uma notícia sobre suicídio geralmente 

informava da abertura de inquérito policial. Em 1953, foram registrados 2 induzimentos, 

“instigação ou auxílio a suicídio” na estatística criminal do estado. (PEDROZA, 1953, p. 

161). Por isso que o suicídio se tornava uma ocorrência passível de investigação da polícia. 

Conforme os dados sobre os suicídios no estado durante a primeira metade dos anos 1950, os 

meios mais utilizados foram enforcamento, envenenamento, arma de fogo, arma branca e uso 

do querosene e fogo. Só em 1952, foram 11 suicídios por envenenamento e 8 por emprego de 

querosene50 e fogo. (PEDROZA, 1952, p. 131).  

Como notícia de última página, a Tribuna publicava uma matéria de suicídio com 

este título: “Velho morador da Redinha pôs termo à vida. Motivo: dificuldades financeiras”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 1950, p. 6). Havia um esforço do jornal para apresentar 

imediatamente alguma motivação que tentasse elucidar o gesto daquele sujeito. Desse modo, 

a reconstituição do cenário e dos passos de Francisco Brilhante foram demarcados: 

                                                           
50 O óleo de querosene, nesse contexto dos anos 1950 e 1960, ainda era um produto de uso doméstico muito 

comum, principalmente na região rural. Nos espaços urbanos, o querosene também era utilizado e dentre as suas 

muitas serventias estava a de servir como combustível para lamparinas, a fim de iluminar as residências dos 

moradores em lugares da cidade sem energia elétrica. A vila de Igapó, por exemplo, só recebeu energia elétrica 

em 1968 por ocasião das melhorias que o espaço adquiriu com a inauguração da Colônia Penal Agrícola Dr. João 

Chaves, construída à margem da estrada que ligava Natal à Redinha. Essa nova Colônia Penal Agrícola 

substituía a de Jundiaí, que funcionava desde 1940. 
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“Enforcando-se com uma corda presa ao teto de uma casa de veraneio situada nas imediações 

de sua própria residência, pôs termo à vida, na madrugada de ontem, na praia da Redinha”. E, 

para o desfecho do drama, a Tribuna observou que foi um “ato tresloucado pelas dificuldades 

financeiras em que se encontrava [Brilhante] e por não poder atender aos compromissos que 

assumira”. Além disso, a polícia abriu um inquérito para investigar o caso. (TRIBUNA DO 

NORTE, 15 jul. 1950, p. 6). Com o uso da expressão “ato tresloucado”, ou seja, de um gesto 

extremo, o jornal procurava causar no leitor uma percepção esdrúxula na tentativa de 

apreender o estado de transtorno do suicida, visto que esse ato causava uma perturbação social 

e despertava a curiosidade do público. O jornal reconstruía esses casos com sensacionalismo a 

fim de recolocá-los no espaço público. 

Para tanto, a Tribuna precisou transportar notícias de suicídio e assassinato de outros 

centros urbanos, já que muitos outros casos de suicídio no Rio Grande do Norte, a julgar pela 

estatística criminal do período, não foram publicados. Um dos objetivos do jornal em publicar 

determinados assassinatos e suicídios, na mesma cena, era fazer “com que o leitor seguisse a 

história lentamente e que, de alguma forma, sofresse com os envolvidos no infortúnio”. A 

técnica mais comum era o “melodrama romântico”, que procurava fazer com que os partícipes 

no caso tivessem “seus dramas mais íntimos expostos”. (CANCELLI, 2001, p. 125), para que 

os leitores, desse modo, pudessem participar da trama. A Tribuna do Norte, por meio da 

agência de notícia Radiopress, deu publicidade a esta ocorrência policial: 

 

Matou a amante e depois suicidou-se. Rio, 29 (RADIOPRESS) – Brutal e 

emocionante tragédia, cujos antecedentes ainda são ignorados, ocorreu 

ontem a menos de 200 metros da estrada da Gávea, da qual foram 

protagonistas André Rebouças, de 43 anos, bancário e Laura Barreto de 27 

anos ambos casados e domiciliados a rua Cel. Moreira Cesar 469, em 

Niterói. Àquela hora o casal tomou o carro de placa 1288, rumando para o 

local indicado, onde André pediu ao chaufer [sic] que os deixasse sozinhos. 

Instantes depois o motorista ouviu tiros. O bancário havia matado sua 

amante e se suicidara. Ao que tudo indica Laura foi assassinada e longe 

estava de supor que pudesse seu amante matá-la visto como ao receber o tiro 

tentou fugir inutilmente. (TRIBUNA DO NORTE, 29 nov. 1950, p. 2).  

 

A notícia com letras grandes foi impressa na segunda página, ou seja, no caderno 

sobre notícias da cidade. Nesse caso, o jornal transcrevia, a seu modo, uma notícia de crime 

ocorrida no Rio de Janeiro. A narrativa construía detalhes sensacionalistas, a exemplo do uso 

das expressões “brutal” e “emocionante tragédia”, a fim de criar um texto ambientado num 

romance policial: Rio de Janeiro, estrada da Gávea, um bancário e sua amante, veículo e 

chofer, tiros, assassinato e suicídio foram elementos importantes para traçar esse enredo de 

horror e transtorno social. Esse tipo de crime fazia sucesso nos grandes jornais brasileiros 
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como notícia que chamava a atenção do público desde o início do século XX. (CANCELLI, 

2001).  

Por sua vez, Porto (2003, p. 123), ao analisar as notícias de crime passional no 

impresso O Estado de S. Paulo, constatou que nos casos em que um homem matava a amante 

e depois cometia suicídio o drama recebia investimento de “formas narrativas empregadas na 

literatura”, a exemplo do subtítulo de certas matérias – “amores criminosos”. A descrição de 

alguns detalhes dos personagens envolvidos, além de tentar tornar a notícia mais longa, 

pretendia manter a atenção do leitor. 

Em outra narrativa de suicídio, que era associado a desilusões amorosas, a Tribuna 

do Norte publicou uma ocorrência local, mas ela não recebeu a impressão na segunda página, 

como foi o caso da do Rio de Janeiro. “Suicídio em Parnamirim. Trágico fim de um romance. 

Abandonada pelo namorado, Francisca Rodrigues, ateou fogo às vestes – A carta do d. Juan. 

[...].” (TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 1952, p. 5). O fato era sensacionalizado pela 

articulação de tragédia e romance do personagem “dom Juan”. Parte do título da matéria já 

trazia a palavra “romance”. Além disso, o texto imprimia a história de uma “moça inocente” 

que havia se apaixonado por um soldado da Base Aérea em Parnamirim, na esperança de se 

casar com ele e constituir uma família. Porém, veio a decepção quando o militar enviou uma 

carta desfazendo o namoro e os sonhos daquela jovem. Segundo o impresso, a solução 

encontrada pela mulher foi o suicídio. A morte precisava entrar num enredo dramático, 

sensacional e fatídico, a fim de alcançar determinado público e se tornar uma mercadoria 

circulante pela palavra impressa. Possivelmente, Francisca usou o querosene e fogo para 

cometer o ato e o jornal deu ênfase à exploração do transtorno provocado por “paixão”.  

Na página policial denominada “Acontece Todo Dia”, entre alguns intertítulos estava 

a notícia do suicídio de uma prostituta que havia ateado fogo ao corpo. E mais uma vez o 

jornal explorava a causa do gesto daquela mulher como sendo por motivação de transtorno 

amoroso.  

 

SUICIDOU-SE A MUNDANA. Triste fim teve a mundana Maria Antonieta 

dos Santos residente numa pensão alegre do bairro das Quintas, no trecho 

denominado por Soçaite. Antonieta, enciumada, ateou fogo às vestes, sendo 

então levada ao Pronto Socorro, vindo falecer em seguida no Hospital 

Miguel Couto. (TRIBUNA DO NORTE, 2 set. 1959, p. 7). 

 

O fato foi narrado em forma de nota entre outras notícias policiais do dia. A 

“mundana” chegou a um final “triste”, sua vida, pela reconstituição do impresso, não era 

exemplar, pois estava inserida num espaço de prostituição, quando trazia a referência da 
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“pensão alegre” de um bairro pobre da cidade. A motivação selecionada pelo narrador foi o 

ciúme, contudo, não houve citação sobre a pessoa por quem Antonieta estaria “enciumada”. 

Nas entrelinhas do texto, a mulher prostituta poderia estar com ciúme de qualquer sujeito. 

Não é à toa que a palavra “mundana”, que servia de estigmatização, tinha também como 

significado a ideia de que essa mulher seria do mundo e, ao mesmo tempo, não pertencia a 

ninguém. Dias depois desse caso, o jornal voltou a publicar sobre outro suicídio. Dessa vez, o 

fato envolvia um cabo do Exército. A chamada da matéria destacava: “Suicidou-se o cabo do 

Exército Nacional. Servia no Anti-Aéreo e era atleta da AABB”. Na sequência, o narrador 

imprimia: 

 

Ontem, pela manhã, o cabo do Exército Nacional Jessenio Quintiliano da 

Silva, servindo no Anti-Aéreo, pôs termo à existência usando armas do 

quartel onde servia. O fato ocorreu dentro do próprio Anti-Aéreo, sendo 

Quintiliano socorrido imediatamente por companheiros de farda. São 

desconhecidas as causas do seu tresloucado gesto. Morreu no Hospital. O 

cabo Quintiliano da Silva foi conduzido, após a tentativa de suicídio, ao 

Hospital Miguel Couto onde recebeu os primeiros medicamentos vindo a 

falecer momentos depois. O suicida era pessoa bastante conhecida em nossa 

capital, especialmente nos meios esportivos, sendo integrante da equipe de 

bola ao cesto da AABB. O seu sepultamento será realizado hoje pela manhã. 

(TRIBUNA DO NORTE, 16 set. 1959, p. 8).  

 

Há uma diferença na narrativa entre o suicídio da “mundana” Maria Antonieta e o do 

cabo Quintiliano. A mulher cometera suicídio por problemas de ciúme, mas o militar não teve 

seu motivo descoberto e/ou informado pelo impresso, uma vez que se desconheciam “as 

causas” do ato. A mulher vivia num espaço segregado de diversão urbana e fora publicada no 

jornal com o estereótipo de prostituta, ao contrário do cabo que era um sujeito bem 

relacionado socialmente e atleta da cidade. Quintiliano não teve um “triste fim”, isso cabia à 

prostituta com uma vida nada exemplar, de acordo com o jornal. O militar apenas “pôs termo 

à existência”, entretanto, não foi interessante por parte da Tribuna explorar o “transtorno” que 

levou ao suicídio dele. O jornal preservava, quando havia interesse, principalmente se o 

suicida tivesse importância social, a intimidade do indivíduo. O gesto de Antonieta, a mulher 

“do mundo”, parecia encerrar uma prática de vida “triste”, enquanto o ato de Quintiliano, o 

militar e atleta, surgia como uma ruptura, uma surpresa e uma interrupção abrupta de uma 

vida “exemplar”. A morte do atleta parecia ser uma transgressão do curso da vida e causava 

comoção. Em contrapartida, o desaparecimento da “mundana” poderia ser presumível em 

virtude da sua vida “transgressora”.  
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Em outras notícias de crime, que envolviam ocorrência policial, surgiram, nesse 

período democrático, algumas ocorrências da própria polícia. Segundo Bretas (1997, p. 145), 

“os valores de um policial também refletiam as ordens que ele recebia do comando da polícia, 

o representante mais próximo dos grupos no poder”. Quanto à atuação do policial na rua, o 

referido autor constatou que havia “duas modalidades de crime comumente associadas ao 

trabalho da polícia: violência e corrupção”. (BRETAS, 1997, p. 147). Algumas dessas práticas 

violentas empregadas por policiais no Rio Grande do Norte receberam publicidade negativa e 

denunciadora na Tribuna do Norte. Mesmo que os repórteres do jornal precisassem das 

informações da polícia para narrar as ocorrências de crime pela cidade, o que provocava a 

ideia ilusória de que o impresso “era uma ressonância da ação policial”, havia uma 

preocupação da empresa jornalística em construir “uma maneira de narrar histórias de crime”. 

(PORTO, 2003, p. 118). Assim, dependendo dos interesses da folha, inclusive políticos, os 

policiais que se envolviam nas ações de violência podiam ser publicados e denunciados pelas 

palavras impressas.  

Com o título “Violências policiais em Pedro Avelino”, a Tribuna trouxe a narrativa 

sobre uma agressão física e posterior prisão por parte da polícia a dois feirantes daquele 

município. José Neri Pontes e seu pai Luiz Felipe Neri, os referidos feirantes, dirigiram-se à 

redação do jornal no bairro da Ribeira, em Natal, a fim de publicar o caso na imprensa. 

Segundo o jornal, José Neri “estava com as vestes ensanguentadas e apresentando contusões 

no corpo e na cabeça”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 maio 1951, p. 6). A forma escolhida para 

narrar os fatos desse crime dava conta de reconstituir o cenário, a atuação dos envolvidos na 

trama da violência, opondo vítimas e policiais militares, bem como os detalhes de sangue, os 

quais se tornavam importantes para chamar a atenção do leitor. Isso também significava dar 

mais veracidade ao ocorrido e fazer com que o público estivesse a sensação de que estava 

presente ao local do delito: 

 

Sábado último, cerca das 15 horas, quando estava em seu pequeno negócio 

localizado na feira daquele município, passou pelas proximidades o soldado 

Antônio Cândido, da Polícia Militar, tendo a vítima ocasionalmente olhado 

para ele, no momento em que pagava o imposto municipal. Momentos após, 

retorna o soldado, interpelando sobre o significado do olhar que lhe foi 

dirigido pelo negociante. Este tentou desculpar-se, mas o militar, sem dar 

tempo a que o interpelado se defendesse, agarrou-o pela gola da camisa, 

desfechando violenta cacetada na cabeça. O seu progenitor, sr. Luiz Neri, ao 

saber da agressão, corre a socorrer o filho, segurando o braço do agressor e 

impedindo-lhe que continuasse o bárbaro espancamento. Surge, porém o 

soldado Antão de Tal, que o segura pelas costas, passando Antônio a agredir 

tanto o pai como o filho. Acorreram então vários populares que tentaram 
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intervir no caso, sendo baldados, porém, os seus esforços [...]. (TRIBUNA 

DO NORTE, 5 maio 1951, p. 6). 

 

Ainda na sequência da narrativa, a Tribuna pontuava que “depois de barbaramente 

espancados” e de terem suas mercadorias e “apurados do dia depredados” pelos policias, José 

e seu pai Luiz foram levados presos à cadeia pública da cidade de Pedro Avelino. Quanto aos 

espancamentos, continuaram lá no espaço da prisão. Além disso, o jornal também informava 

que as vítimas contaram com uma intervenção política de alguém do munícipio. Nas palavras 

de José Neri, a situação foi mudada da seguinte maneira: “Finalmente o caso chegou aos 

ouvidos de ‘seu’ Chá, que nos pôs em liberdade conduzindo-nos para aqui e tomando todas as 

providências compatíveis com o caso”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 maio 1951, p. 6).  

Os policiais militares, graduados como soldados, ou seja, subalternos dentro da 

corporação e subordinados às ordens tanto dos militares superiores quanto das autoridades 

políticas locais, não recebiam, nesse contexto histórico, a contemplação do grupo que 

conduzia o jornal. O nome do protagonista que retirou da prisão os feirantes foi poupado, 

apenas seu vulgo chegou ao público. Se por um lado, os leitores e trabalhadores encontravam 

guarida no impresso como porta-voz de denúncias no espaço público, por outro lado, a ação 

de denunciar por parte de pessoas comuns precisava, geralmente, da ajuda política de alguém. 

Nesse caso, o “Chá” foi a redenção encontrada pelos “mascates”, expressão usada pela 

Tribuna no início da matéria. Além do mais, ele orientou os agredidos a denunciar o crime na 

imprensa. Desse modo, as relações entre a polícia e a população, muitas vezes conflituosas, 

podiam ser atravessadas pelas históricas práticas clientelistas. 

Em outra ocorrência envolvendo policiais militares, cujo título da matéria sinalizava 

“Polícia de São Paulo do Potengi espanca brutalmente um jovem”, o jornal informava que 

depois de algum tempo a polícia daquela cidade voltava a “espancar cidadãos pacatos e 

indefesos”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 jan. 1961, p. 5). A escolha do advérbio de modo 

“brutalmente” tentava transmitir a intensidade da violência da trama. Já as vítimas foram 

retratadas como sujeitos sem reação nenhuma ao poder indiscriminado dos militares.  

No episódio que foi transformado em palavras impressas, a vítima era o jovem José 

Soares de Moura e a Tribuna apressou-se logo para particularizar o lugar social dele. José não 

era um simples cidadão do município, mas se apresentava como “filho de uma família 

benquista residente no distrito de São Pedro”. Isso significava que a família possuía 

influência. A mãe da vítima veio até a redação da Tribuna para denunciar o caso. Segundo 

Glória Soares de Moura, o filho estava comemorando seu regresso ao seio da família, depois 



123 

 

de passar oito anos fora de casa, numa mercearia de um parente, naquele distrito. José se 

encontrava em companhia de alguns soldados da Polícia Militar.  

De acordo com a matéria, por motivos sem importância, um dos militares passou a 

agredir o jovem Moura. Desse modo, a situação transformou-se num conflito, já que os outros 

companheiros do soldado também participaram do espancamento da vítima. Logo em seguida, 

José foi maltratado “estupidamente” e conduzido pelos seus algozes ao “xadrez como um 

delinquente qualquer”. O jornal ainda detalhava que o agredido era filho de Gonçalo Soares 

de Moura, o “proprietário do Sítio Sombra, em São Pedro”. Posteriormente, José “foi solto 

graças à intervenção do sr. Adauto Assunção”. O objetivo da família Moura era denunciar o 

crime na imprensa e comunicar a ocorrência ao chefe de polícia. (TRIBUNA DO NORTE, 4 

jan. 1961, p. 5).  

Nessa sociedade, a influência dos sujeitos, principalmente se tivessem poder 

aquisitivo, aliada à das autoridades políticas locais eram elementos decisivos para se 

denunciar a arbitrariedade e a violência empreendidas pela polícia. É possível que outros 

cidadãos “pacatos e indefesos”, como afirmou o jornal no início da notícia, também tivessem 

sofrido agressões, até mesmo piores do que as que viveu o jovem José Moura nas mãos 

daqueles soldados. Entretanto, os casos desses outros sujeitos anônimos, sem sobrenomes de 

distinção e sem poder econômico, não puderam ser denunciados, inclusive na imprensa, e 

nem puderam contar com a ajuda clientelista de indivíduos importantes da cidade. O impresso 

também servia aos grupos que compunham as elites locais e, nessa situação, a polícia ficava 

desnudada, denunciada e marginalizada quando era flagrada agredindo figuras dessas elites. 

Já no espaço urbano de Natal, a polícia foi personagem de denúncia impressa quando 

acusada de cometer abusos e violência no patrulhamento noturno da cidade. As detenções 

“correcionais”, com o intuito de “moralizar” determinados sujeitos nas ruas, tomaram grandes 

proporções. Se antes os grupos elitistas endossavam essas medidas “corretivas” da polícia, 

quando ela estava prendendo apenas algumas pessoas, depois que os abusos passaram a ser 

uma perturbação social, a insatisfação e as providências ganharam força. Em uma reportagem, 

a Tribuna tratou logo de se posicionar diante do caso: “Medida violenta da Polícia”. O texto 

tentava contemporizar com os anseios “moralistas” dessa sociedade dos anos 1950, porém 

acabava promovendo um repúdio à violência com que a polícia procedia no espaço público. 

 

Há muito que se vinha sentindo em Natal a necessidade de um 

policiamento contra certos casais amorosos. Não se justificava, como 

jamais se justificará, que fique um par despudorado, afrontando o 

decoro público e escandalizando as famílias. Em certas ruas menos 
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iluminadas têm-se visto cenas que fazem baixar a vista às pessoas de 

vergonha como se vivemos numa cidade dominada pelo vício e 

abandonada pela Polícia. Acontece, porém, que esta resolve tomar 

uma providência. Porém o faz de maneira ilegal, prendendo a torto e 

direito qualquer casal que seja encontrado à noite, conversando. A 

classe que vem sendo atingida é a das domésticas, havendo noites em 

que a “tintureiro” conduz dez ou doze delas, as quais passam a noite 

no xadrez, sem ninguém possa interferir em seu favor [...]. 

(TRIBUNA DO NORTE, 29 jan. 1953, p. 6).  

 

A “classe das domésticas” era uma categoria de trabalhadoras que a Tribuna 

procurava se articular, visto que o seu jornalismo enveredava no alinhamento populista de 

Aluízio. Todavia, esse jornalismo populista também apresentava seus limites e pontos de 

controvérsia. Um deles era justamente a estigmatização e marginalização daqueles indivíduos 

que fugiam do perfil de trabalhador ordeiro. A prostituta, os criminosos e os policiais 

violentos, por exemplo, eram reconstruídos no impresso com letras segregadoras e punitivas. 

Na continuação da matéria, a Tribuna reconhecia a necessidade do patrulhamento nos pontos 

mais sombrios da cidade, a fim de manter as famílias a salvo dos “vícios” que pudessem 

afrontar a decência pública. Além disso, a folha exigia, nas situações de comprovada 

“infração penal”, que a lei fosse para todos: “homens ou mulheres, brancos ou pretos, ricos ou 

pobres”. (TRIBUNA DO NORTE, 29 jan. 1953, p. 6). No caso de as mulheres, “patroa ou 

criada”, estarem conversando com o namorado na rua não era motivo para que a polícia os 

levassem presos. E sentenciava: “Isso não é crime”.  

Conforme a notícia, algumas das últimas prisões efetuadas pela polícia eram 

“arbitrárias”, porque o fato se tornava “um atentado à liberdade individual, assegurada pela 

Constituição”. (TRIBUNA DO NORTE, 29 jan. 1953, p. 6). O jornal reclamava a liberdade 

de ir e vir, que era um dispositivo da Carta Magna democrática de 1946. E por falar em prisão 

arbitrária, havia a publicidade do crime cometido ao casal José e sua esposa: “Ainda ontem à 

noite, num ponto de parada de ônibus da Avenida Rio Branco, [...] foram conduzidos ao 2º 

Distrito o sr. José Alves de Oliveira, empregado das Oficinas Ford, a esposa e uma cunhada”.  

Na finalização do texto, a Tribuna declarava que ninguém escapava desse controle abusivo da 

polícia, “nem mesmo os casais legítimos”. Ademais, colocava o questionamento ao chefe de 

polícia se ele realmente dava ordens para os policiais agirem assim. (TRIBUNA DO NORTE, 

29 jan. 1953, p. 6). Nesse caso, José era um trabalhador ordeiro, do ramo da mecânica, e 

casado, o que lhe dava um reconhecimento social, pontuado pela matéria. Essa denúncia sobre 

os abusos da polícia recebeu outras publicações na Tribuna, a exemplo da carta de uma 
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doméstica que escreveu para o cronista Rômulo Wanderley, a qual já foi discutida no capítulo 

anterior.  

A reportagem, ora em discussão, inseria-se no contexto democrático, no qual a 

imprensa podia publicar sobre os abusos de poder cometidos pela polícia. A invocação da 

Constituição brasileira de 1946 era uma forma de legitimar a posição do jornal nessa 

denúncia. Por sua vez, a Tribuna teve o cuidado de corroborar a defesa da moralidade pública 

em favor das famílias. Reconhecia a punição aos atos de “infração penal”, entretanto ficava ao 

lado das trabalhadoras e dos trabalhadores ordeiros. Por essa razão, percebe-se que as 

empregadas domésticas e o mecânico não receberam publicidade à toa como vítimas da 

arbitrariedade da polícia. O impresso de Alves permanecia articulado a eles porque os grupos 

populares, de trabalhadores e eleitores, eram sujeitos importantes entre os outros públicos na 

construção desse jornalismo.  

Ademais, o serviço da polícia, pelas entrelinhas do texto jornalístico, era necessário, 

principalmente se fosse para controlar os criminosos, os desordeiros e indecentes que 

perturbassem o sossego público. No entanto, se a polícia cometesse excesso nessa missão 

recebia a hostilidade e palavras denunciadoras do jornal. Mas os excessos policiais dependiam 

do interesse da imprensa nas situações em que as vítimas recebiam a contemplação 

jornalística, para se tornarem, enfim, impressos. Segundo Donnici (1984, p. 65), “a polícia 

brasileira entrou, na década de 50, [...] numa deterioração funcional [...], protegendo tão-

somente aos ricos, usando de violência contra os pobres”. 

Em 1952, um ano antes dos abusos cometidos pela polícia no patrulhamento noturno, 

o impresso veiculava a matéria “Violências Policiais”. A denúncia foi realizada em audiência 

na Câmara Municipal do Natal. Segundo a Tribuna, “uma senhora e um cidadão” foram 

“barbaramente espancados”, além de sofrerem ferimentos e tiros. Outrossim, um “operário 

sofrera bárbaro seviciamento”. Esse crime foi imputado a uma patrulha comandada por um 

cabo da Polícia Militar. (TRIBUNA DO NORTE, 24 set. 1952, p. 4). O fato ocorreu no bairro 

das Quintas e havia o pedido público pela apuração e responsabilidade dos agressores. A 

figura do “operário”, mostrado, nesse cenário, como um trabalhador vitimado, além das 

palavras pontuais e contundentes sobre “as violências policiais”, no intuito de causarem 

perplexidade no leitor, demarcavam uma prática jornalística em desnudar e denunciar parte do 

cotidiano do serviço policial no estado.  

A Tribuna também se inseria como defensora das “classes” trabalhadoras da cidade. 

Em 1953, por ocasião das prisões “moralizadoras” recorrentes às empregadas domésticas na 



126 

 

via pública, o jornal afirmou que essas mulheres estavam sendo detidas e que não havia 

ninguém que pudesse interceder a favor delas.  

Quando se tratava dos “crimes contra os costumes”, por exemplo, e se nesses casos 

envolvessem “comunistas” ou “mundanas”, a Tribuna do Norte dava a entender que estava 

alinhada ao trabalho da polícia. Só em 1952 foram registrados 92 inquéritos sobre os “crimes 

contra os costumes”. (PEDROZA, 1952, p. 132). A despeito disso, nem todas essas 

ocorrências foram transformadas em notícias de crime no impresso. As detenções das 

empregadas domésticas pela polícia se tornaram, por exemplo, uma publicidade denunciadora 

dos abusos cometidos pela autoridade policial e não uma execração pura e simples do 

comportamento daquelas mulheres. Já a preocupação do jornal em denunciar e marginalizar 

os “comunistas” ou “subversivos” já era uma prática desde o início dos anos 1950. A 

fabricação do “medo” pela possível ameaça “vermelha”, nesse contexto histórico da Guerra 

Fria, passou a ser gestada pelas palavras impressas da Tribuna. E, no controle e combate 

àqueles indivíduos “subversivos”, não havia hesitação do impresso em dar publicidade às 

ações policiais no espaço público. O acusado desse tipo de crime podia ser trabalhador ou 

mesmo possuir determinada condição social, porém sua prática “subversiva” entrava em 

tensão e conflito com a linha jornalística da Tribuna do Norte. 

Com uma manchete longa, cuja primeira parte bradava “Nas malhas da Polícia três 

agentes de Kremlin”, a Tribuna relatava que esses sujeitos foram “surpreendidos quando 

pixavam [sic] a residência do cônsul inglês”. E o destino deles foi a Casa de Detenção, onde 

deveriam aguardar o julgamento. A ação foi flagrada por policiais investigadores da 

Delegacia de Ordem Política e Social quando se dava a ocorrência na avenida Nilo Peçanha, 

bairro de Petrópolis. Nessa ação, Manoel Caetano foi apresentado como “um dos líderes do 

bolchevismo” na capital. Na materialização do crime, o jornal destacava que foram 

encontrados os seguintes objetos: “diversas faixas alusivas ao aniversário de Prestes” [...] e 

“latas de pixe [sic] e boletins subversivos”. Além disso, os indivíduos foram chamados pelo 

impresso de “adeptos do credo vermelho”. (TRIBUNA DO NORTE, 3 fev. 1952, p. 4).  

Um mês depois, a Tribuna trazia outra manchete: “Preso quando vendia jornais 

comunistas”. Nessa narrativa, o “operário Pedro Neves”, nas imediações do Grande Ponto, 

centro da cidade, procurava vender a “Folha Operária” e a “Voz Operária”, que 

perigosamente eram “órgãos comunistas”. Pedro foi chamado de “comunista” e, durante a 

abordagem policial, ainda tentou “resistir à prisão”. Apesar disso, os agentes da lei o 

recolheram ao Distrito policial. (TRIBUNA DO NORTE, 3 fev. 1952, p. 3). 



127 

 

A Tribuna do Norte criava um episódio alarmista, uma vez que a referência de 

“agentes do Kremlin”, como se os três acusados estivessem sob a orientação do governo de 

Moscou, a contundente imputação de que um deles era líder do “bolchevismo”, bem como a 

possível ligação desses norte-rio-grandenses com Luís Carlos Prestes compunham o enredo 

da criminalização pretendida pelo jornal. A alusão ao “credo vermelho” finalizava o 

julgamento e o expurgo daqueles sujeitos levados presos à Casa de Detenção. Nessa narrativa, 

a introdução da referida frase estigmatizadora criava uma fronteira nítida, pelas palavras 

impressas, entre a sociedade cristã e seus valores pátrios e o “comunismo” que iria “aniquilar” 

a todos. O operário Pedro foi criminalizado por pretender “subverter” a ordem de uma 

sociedade assombrada pela fabricação do avanço “vermelho”. Se antes um operário lá no 

bairro das Quintas foi mostrado como vítima da violência policial, nesse outro caso, 

entretanto, um seu colega não podia ser defendido pelo impresso. A ação policial contra o 

operário “comunista” recebia, assim, o apoio da Tribuna. 

Nesse período, a venda dos jornais “comunistas” representava um perigo maior do 

que certos crimes pela cidade, porque as folhas “subversivas” enveredavam pela possível 

doutrinação das massas trabalhadores, notadamente a “classe operária”. Isso se tornava uma 

ameaça tenebrosa às pretensões políticas do estado e dos grupos que conduziam os processos 

de governança. A Tribuna do Norte, em suas ações interventoras no espaço público, também 

se posicionava como um instrumento combativo ao perigo “vermelho”. Em relação à 

publicidade sobre o controle aos “comunistas”, permitia ao jornal forjar uma realidade que 

amedrontasse o público leitor. Posteriormente, esses “delitos” voltaram a ser alçados à 

tipificação de crimes contra a segurança nacional no período da ditadura militar de 1964.  

 

 

3.2 “Acontece Todo Dia” e “Romance Policial da Cidade”: as transformações da página 

policial na Tribuna do Norte 

 

 

No que tange à criminalidade no Brasil, especialmente no contexto dos anos 1950, 

houve uma “escalada dos crimes contra o patrimônio”, segundo Donnici (1984, p. 65). Essa 

onda de crimes começava pelos furtos (violência à coisa) e, mais tarde, chegava aos roubos 

(violência à coisa e à pessoa). Um dos fatores associado ao aumento da criminalidade no Rio 

Grande do Norte, por exemplo, era justamente o crescimento urbano e populacional 

verificado desde o final dos anos 1940, o que já foi discutido no capítulo anterior. Essas 
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transformações, sobretudo com o deslocamento de parcelas da população do interior do estado 

para a capital, trouxeram novos problemas sociais, entre eles a ocorrência de crimes diversos. 

Conforme as estatísticas de crime apresentadas pelo governo norte-rio-grandense no começo 

da década de 1950, o homicídio, a lesão corporal, os roubos e furtos, por exemplo, já 

começavam a ganhar destaque no espaço urbano. Entrementes, o jornal reconstruía essa 

cidade em processo de transformação a seu modo. A notícia de crime, recortada a certos 

padrões de publicidade, também ia passando por mudanças articuladas à atuação dos sujeitos 

e suas práticas divergentes e transgressoras.  

Em relação à escolha do título da nova página policial “Acontece Todo Dia”, que já 

vinha sendo impresso pelo jornal carioca Tribuna da Imprensa, também tentava incutir no 

leitor da Tribuna do Norte a ideia da naturalização dos crimes. É como se os delitos no espaço 

urbano de Natal passassem a ser corriqueiros, cotidianos, constantes e repetitivos. Além do 

mais, estava implícita a criação, pelas palavras do jornal, de um ambiente atravessado cada 

vez mais pela insegurança e pelo sentimento do medo. A Tribuna do Norte, por meio das 

notícias policiais, fabricava e vendia um espaço citadino cada vez mais acossado pelo 

“medo”, seja do “comunismo”, que poderia “aniquilar” os valores da família, da nação e da 

religião cristã; seja dos ladrões, os “amigos do alheio”, ou os assassinos cruéis e praticantes de 

“crimes contra a honra”. Ao lado desse título da página policial figurava outro significativo: 

“Romance Policial da Cidade” que, pela primeira vez, inseria um repórter que assinava a 

seção sobre o crime. Nesse caso, ele procurava imprimir nuances e formas encontradas na 

literatura dos romances policiais, cujo espaço urbano era o cenário privilegiado para a 

construção das tramas. 

Sebastião Carvalho, o repórter que assinava a página “Romance Policial da Cidade”, 

também foi apontado, em texto jornalístico de memória, como um “apaixonado” por 

cinema51. Além disso, a “Patrulha da Cidade”, um dos primeiros programas radiofônico sobre 

o noticiário policial, na Rádio Cabugi, foi criado pelo “jornalista Sebastião Carvalho em 

1968”. (LIMA, 1984, p. 37). Mais uma vez a referência espacial da urbe não fugia à 

delimitação desse jornalismo com traços de humor e dramaticidade. Pelo visto, Carvalho deu 

início ao noticiário de crime, nesses padrões, a partir do impresso, enveredando pelo caminho 

do “romance” para reconstruir os delitos e publicá-los para o leitor. Essas notícias policiais 

romantizadas depois se deslocaram até o rádio, ganhando assim uma intervenção no espaço 

público bem maior do que as palavras impressas. Em 1970, dois anos após a criação do 

                                                           
51 Sobre Sebastião Carvalho, consultar: Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/ele-queria-

comprar-o-rg/292085>. Acesso em: 7 maio 2015. 
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“Patrulha da Cidade” na Rádio Cabugi, a página policial da Tribuna do Norte também passou 

a imprimir aquele título de noticiário. A relação entre jornal e rádio permitia o deslocamento, 

a ampliação e a transformação das notícias de crime e, especialmente no Rio Grande do 

Norte, a página policial foi recebendo investimentos de romance ambientado nas práticas 

culturais do cotidiano da população.  

A aproximação de imprensa e literatura não era um fato só dos anos 1950. No Brasil, 

no começo do século XX, grandes jornais já produziam um jornalismo, sobretudo nas 

narrativas sobre o crime, articulado a formas da literatura. Para Porto (2003, p. 124), houve de 

certa forma a influência da literatura naturalista na estruturação das notícias de crime naquele 

período da transição do século XIX para o XX. A busca pela “veracidade dos fatos”, entre 

outras ações, tentava exibir a relação do suposto criminoso “com a vítima e os envolvidos”, 

além de destacar a “maneira e o momento exatos do crime e o estado da vítima”. (PORTO, 

2003, p. 124). No que diz respeito aos crimes narrados como “Cena de sangue”, nos quais 

havia a descrição pormenorizada dos fatos, o jornal também se preocupava em opinar e 

apresentar “dados que poderiam esclarecer o caso”. Nessas formas narrativas do crime, nas 

quais o romance policial contribuía para os crimes sensacionais, escandalosos e hediondos, a 

exemplo de assassinatos e assalto a mão armada, a Tribuna do Norte não só adotou essa 

prática jornalística na segunda metade dos anos 1950 como também deixou evidente nos 

próprios títulos da página policial. “Acontece Todo Dia”, “Romance Policial da Cidade”, 

“Cena de sangue”, “Na Polícia e nas Ruas”52 e “Rotina Policial” foram os principais títulos do 

noticiário de crime que evidenciaram a articulação da Tribuna com as contribuições advindas 

da literatura policial, bem como dos modelos existentes em outros impressos. Esses títulos 

demandavam matérias de diferentes ocorrências ocupando, às vezes, mais de uma coluna. 

Em 1953, numa sequência de prisões, a Tribuna estampava o título “Ladrões nas 

malhas da Polícia” com os subtítulos “Manoel Maciel foi apanhado em flagrante”, “Ceará 

Mirim voltou ao xadrez” e “O menor cleptomaníaco recolhido ao 2º Distrito”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 24 jul. 1953, p. 5). E na tentativa de construir um clima de insegurança para o 

leitor, o jornal afirmava que aquela semana havia sido “fértil para os ladrões, em Natal, que 

anda agora infestada desses indesejáveis amigos do alheio”. (TRIBUNA DO NORTE, 24 jul. 

1953, p. 5).  

                                                           
52 Segundo Ottoni (2012, p. 11), o título “Na polícia e nas Ruas” já fazia parte de certas matérias policiais do 

jornal Correio da Manhã no começo do século XX. Por exemplo, “Na polícia e nas ruas: audacioso assalto”, 

(Correio da Manhã, 3 jun. 1905, p. 2), esse título retornou à página policial da Tribuna do Norte no final dos 

anos 1960. 
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A esse respeito, Ottoni (2012) conseguiu também perceber, em sua pesquisa sobre as 

reportagens policiais dos jornais cariocas do início do século XX, que os jornalistas 

procuravam recriar uma cidade “infestada” por ladrões. No tocante ao menor de idade, a 

Tribuna lhe promovia o estereótipo de “cleptomaníaco” reforçado pelo próprio depoimento de 

“M.F.C.”, de apenas 11 anos de idade. Segundo a matéria, o jovem sofria dessa “doença” 

desde o nascimento, ou seja, a narrativa perscrutava a ideia de que certos “criminosos” já 

nasciam com essa tendência. Para consubstanciar a tese, um repórter conseguiu colher a 

seguinte confissão do acusado: “Revelou M.F.C. que é sempre atacado de uma dor nas 

proximidades das axilas que o leva a ter vontade irresistível de furtar”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 24 jul. 1953, p. 5). Nessa situação, o leitor poderia ser levado a crer que alguns 

“ladrões” nasciam assim. Por conseguinte, não haveria uma possível recuperação do jovem, 

uma vez que o jornal não apresentou nenhuma solução para aquela “doença” de furtar. 

Os “ladrões”, identificados como “menores” de idade, começaram a fazer parte da 

página policial da Tribuna ainda nos anos 1950. A “ameaça” pública que eles representavam, 

o problema do estado em não ter espaços de detenção adequados, bem como o crescimento 

desses jovens na atuação delinquente pela cidade, por exemplo, foram matérias policiais que 

percorreram, aqui e ali, o período do recorte desta pesquisa. Em “Acontece Todo Dia”, a 

Tribuna, por meio de alguns intertítulos, divulgava: “Detido o larápio Igapó”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 19 fev. 1955, p. 5). Era um menor de idade que furtava residências. O jornal 

chamou-o de “Igapó”, um vulgo que além de tentar debochar da figura do acusado, 

aproximava-o dos grupos populares. Provavelmente, esse jovem deveria ser vinculado à vila 

de Igapó, na época, uma região afastada de Natal e localizada do outro lado do Rio Potengi. 

Outrossim, “Igapó” foi denominado de “pequeno meliante”. Em outro intertítulo, o “larápio”, 

que recebeu o vulgo de “Ferrugem”, foi acusado de roubar uma “anciã” na importância de 

quinhentos cruzeiros. Alfredo foi recolhido “ao xadrez da especializada da Ferreira Chaves”. 

Ele ganhou a liberdade logo após devolver os valores da vítima. (TRIBUNA DO NORTE, 19 

fev. 1955, p. 5). Assim, uma onda de furtos e roubos começava a se formar na cidade pelas 

palavras do impresso. Alguns “menores” de idade apareciam como protagonistas de pequenos 

roubos, sofriam estigmatizações quando eram reintroduzidos no espaço público com apelidos 

populares e acusações pelos crimes que lhes eram imputados.  

Em outra notícia, “Furtos em Petrópolis”, o bairro que se enobrecia naquele contexto, 

foi uma das chamadas de “Acontece Todo Dia”. Em uma “campanha de repressão à 

gatunagem” pela cidade, policiais da seção de Roubos e Furtos prenderam João Gomes da 

Silva, “vulgo João Amador”, por ter furtado “2 tambores vazios para água, da residência da 
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sra. Josefa Gomes de França, à rua Guaratuba, Petrópolis”. O jornal também não deixou de 

chamar João de “larápio” e informou que sua prisão ocorreu no bairro das Rocas, onde ele já 

havia vendido o produto do furto ali mesmo. (TRIBUNA DO NORTE, 11 mar. 1955, p. 6).  

Já com o intertítulo “Roubo no Alecrim” entre as matérias de “Acontece Todo Dia”, 

a Tribuna publicava que um “audacioso amigo do alheio” havia arrombado, na madrugada do 

dia anterior, a Movelaria e Relojoaria Ideal naquele referido bairro. (TRIBUNA DO NORTE, 

2 set. 1959, p. 7). Em “Roubado o Bar Natal”, a narrativa dava conta de que “amigos do 

alheio assaltaram” aquele estabelecimento comercial no bairro da Ribeira. O roubo atingiu o 

valor de vinte mil cruzeiros em mercadoria, porém, “o assaltante ou [os] assaltantes” 

continuavam soltos, inclusive a polícia suspeitava de “três elementos que rondavam o local 

momentos antes do roubo”. (TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 1960, p. 7). Saindo dos crimes 

contra o patrimônio, a Tribuna publicou “Arruaças nas Rocas”, quando três indivíduos 

“entraram em luta”, após discussão, “promovendo assim um sururu”. A polícia chegou e eles 

foram “recolhidos ao xadrez da 2ª DP”. (TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 1960, p. 7). 

Essas são narrativas que procuravam materializar ação, patrulhamento da polícia e  

formação de uma onda de crimes contra o patrimônio em Natal, principalmente. Dessa forma, 

há a tentativa de reconstruir uma cidade cada vez mais sobressaltada e assaltada por 

“larápios” e “amigos do alheio”. Nesse período, os crimes de lesão corporal apareciam nas 

páginas policiais em menor quantidade, ao contrário dos roubos e furtos que já ganhavam 

publicidade quase diária. Nesse caso, os bairros comerciais surgiam como os mais visados e 

vulneráveis pela atuação dos “ladrões”, a exemplo das publicações sobre os roubos em bares e 

lojas comerciais da Ribeira e Alecrim. Quanto ao roubo mediante o emprego de violência, a 

Tribuna publicou “Acontece Todo Dia. Assalto à mão armada”. Nesse enredo, o vendedor de 

joias Manoel Cassiano Sobrinho havia prestado queixa na polícia por ter sofrido “um assalto à 

mão armada, na Praia do Meio”. O crime teria acontecido no dia anterior por volta das 17 

horas. Foi roubada a importância de “32 mil cruzeiros, além de uma promissória no valor de 

10 mil cruzeiros”. (TRIBUNA DO NORTE, 10 jun. 1961, p. 4). Depois da notícia do crime 

“assalto à mão armada”, a Tribuna começou a publicar sobre a “Cena de Sangue” na página 

“Acontece Todo Dia”. A partir do Pronto Socorro, uma matéria informava os nomes, idades, 

estado civil, profissão e residência dos indivíduos Joventino e José Targino, que eram 

moradores do município de Macaíba. Ambos saíram “feridos” depois de uma luta. O crime de 

lesão corporal foi apontado como “fútil” pelo jornal. (TRIBUNA DO NORTE, 8 ago. 1961, p. 

5).  
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A “Cena de Sangue”, como uma forma sensacionalista e atrelada a padrões 

jornalísticos já existentes em outros periódicos de há muito, permitia à Tribuna transformar 

uma ocorrência policial, que apontava para o crime de lesão corporal, numa notícia que 

fizesse com que o leitor participasse daquela trama com um desfecho de sangue. As narrações 

de “Acontece Todo Dia”, que pretendiam sinalizar a constância de certos delitos pela cidade, 

começavam pelo furto, pelo roubo ao patrimônio, principalmente no seio do comércio, mas 

enveredavam também por pequenos objetos e quantias de dinheiro de alguns moradores de 

Natal. Depois, o roubo vai aparecer como uma violência à pessoa na subtração de bens, como 

é o caso do assalto à mão armada, por exemplo. Logo em seguida, os crimes de lesão corporal 

foram recontados como “sururus” (confusão) e posterior detenção e, nos casos mais graves, 

como uma “cena de sangue”.  

Nesse período pesquisado, houve uma transformação da ocorrência do crime no dia a 

dia. Dos mais leves aos mais ensanguentados. A necessidade da impressão das letras com 

sangue, quando da confecção de certas matérias policiais, tinha não só o objetivo de refazer 

uma cidade perturbada por sujeitos em situações criminosas como também forjar uma 

realidade de medo, impactando cotidianamente o leitor. Ademais, o jornal exercia um controle 

sobre esses indivíduos estigmatizados pelos crimes e, ao recolocá-los na dimensão pública, 

acabava por estabelecer uma identidade da diferença entre eles e a sociedade, que cada vez 

mais permanecia atemorizada com o clima hostil desnudado pelo impresso.  

Em algumas notícias de crime, a manchete era publicada diretamente sem a 

nomeação da página policial. A confecção dessas notícias, apesar de apresentar certas 

regularidades e mudanças na Tribuna, tinha uma dinâmica própria no sentido de inserir título, 

retirá-lo, substituí-lo e, às vezes, reposicioná-lo nas edições diárias. Quanto ao vocabulário, 

começava sóbrio, principalmente nas narrativas dos crimes contra o patrimônio, embora as 

palavras estigmatizadoras sobre os sujeitos acusados de delitos fossem pontuais. Ademais, a 

construção de uma linguagem mais próxima dos dizeres das ruas e dos grupos populares foi 

sendo aos poucos adotada pela Tribuna. A partir da segunda metade dos anos 1960 ocorreu 

uma popularização das notícias de crime, no que diz respeito à publicação das ocorrências 

policiais com palavras forjadas pelo vasto vocabulário das ruas e da população. Essa 

transformação, entre outras mudanças do jornal, permitia estabelecer uma interação mais 

complexa com os diferentes grupos sociais. O jornalismo populista, nesse caso, popularizava 

o crime e, ao mesmo tempo, forcejava controlar certas camadas da sociedade.  

Além disso, os sujeitos mais atingidos pela ação policial eram justamente aqueles 

situados nas periferias da cidade, onde transitavam indivíduos pobres e, muitas vezes, sem 
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ocupação definida. Entretanto, eles também circulavam pelos lugares centrais do espaço 

urbano. Desse modo, o impresso esforçava-se para publicar tais notícias com o uso de 

determinadas palavras e expressões oriundas e partilhadas em ruas, becos, bares, “pensões 

alegres” e espaços prisionais, por exemplo.  

Nisso repousa a ideia de que a transformação do jornalismo policial estava, também, 

associada à dinâmica do público, que era diverso, e para o qual a Tribuna cuidava em 

conquistar cotidianamente. Nessa perspectiva, as múltiplas formas com que os leitores se 

apropriavam da notícia de crime careciam de estudos mais aprofundados e com outras fontes 

históricas. Contudo, podemos constatar que as influências entre público e jornal podiam ser 

mútuas. Mesmo que a Tribuna adotasse determinados padrões de escrever e publicar o crime, 

a partir de modelos jornalísticos já existentes pelo Brasil, o conteúdo e as nuances 

empregados no texto recebiam impressões que traçavam seu próprio perfil na interatividade 

com os grupos sociais norte-rio-grandenses.  

Para reforçar a ideia de que os crimes, mormente contra o patrimônio, alastravam-se 

pela cidade, a Tribuna publicou ocorrências policiais em outros bairros que não eram os 

centrais. Os “ladrões”, portanto, não agiam somente em Petrópolis, Alecrim e Ribeira, mas 

em residências em bairros como o das Quintas, mais afastados do centro de Natal que, 

naquela época, receberam a publicidade do jornal quando foram alvos da tentativa de 

consumação desse crime. Em uma delas, com o título iniciado por um verbo de ação, a 

matéria apresentava como sujeito ativo os “gatunos”. “Agem os gatunos nas Quintas” e, na 

apuração da reportagem da Tribuna, os “ladrões” haviam voltado a praticar o roubo naquele 

bairro. Como se deu o fato: “Assim é que ontem, em pleno meio dia, tentaram assaltar a 

residência de d. Maria de Jesus residente na rua Mário Negócio”. O jornal informava, 

entretanto, que o “assalto não foi consumado graças à ação de alguns garotos que viram 

quando o gatuno pulou a janela, comunicando o fato na casa vizinha”. Além disso, a dona da 

casa também reagiu com gritos e o “gatuno fugiu”. (TRIBUNA DO NORTE, 14 dez. 1955, p. 

6). Nesse caso, há uma contradição no texto, visto que o jornal começou a narrativa 

publicando a ação de “gatunos”, que dava a entender um grupo de “ladrões” atacando a 

residência de Maria. Entretanto, quando do desfecho do caso, só figurava apenas um 

“gatuno”, que ganhou fuga pela reação dos vizinhos.  

Assim como a matéria das Quintas, que recebeu manchete direta sem ter sido 

inserida em “Acontece Todo Dia”, a notícia “Igapó nas malhas da Polícia” mostrava a 

reincidência daquele sujeito acusado de crimes de roubos e furtos, bem como da perturbação 

que ele causava no espaço público da cidade. A Tribuna destacou que “Igapó, perigoso 



134 

 

elemento, muito conhecido pelas inúmeras entradas na Delegacia de Furtos, Roubos e 

Defraudações, está novamente preso como autor de furtos sensacionais”. Os crimes 

aconteceram nos bairros do Alecrim, Cidade Alta e Ribeira. Após a abertura de inquérito, o 

prisioneiro deveria ser removido para a Casa de Detenção. (TRIBUNA DO NORTE, 12 set. 

1958, p. 4). “Igapó” não teve seu nome revelado pelo impresso. Seu vulgo, como forma de lhe 

estereotipar socialmente, bastava para a publicidade do crime. Ele era o avesso dos outros 

indivíduos articulados às “classes” trabalhadoras, que recebiam o apreço do jornal. O 

sensacionalismo imprimido na matéria pode ser observado pela posição das frases “perigoso 

elemento” e “furtos sensacionais”.  

Essa forma de divulgar a notícia de crime, além de ser construída com um 

vocabulário mais sóbrio, não veiculava posições opinativas do narrador. Sobre a repetição de 

determinados acontecimentos criminais, Ottoni (2012, p. 30) afirma que “os jornalistas 

utilizavam-se dos vínculos mnemônicos para garantir uma sensação de continuidade” das 

ocorrências do crime por meio do “uso da memória”. A publicidade de que “os gatunos 

voltaram a agir no bairro das Quintas” explicitava a ideia da repetição diária dos delitos pela 

urbe. O ir e vir das ações criminosas estampadas pelo jornal levava o leitor a perceber uma 

regularidade e, ao mesmo tempo, a triste convivência com um perigo iminente do furto ou do 

assalto à mão armada. Nesse frenesi, surgiu mais um título da página policial da Tribuna, em 

1962. “Na Polícia e nas Ruas” abriu uma matéria sobre a prisão de “Bililiu” na Delegacia de 

Roubos e Furtos. O motorista Francisco Falcão, “conhecido por Bililiu”, foi acusado do roubo 

do Jeep de Eliseu Guimarães. (TRIBUNA DO NORTE, 15 nov. 1962, p. 7). Desse modo, a 

Tribuna forcejava reproduzir as ações policiais tanto nas ruas quanto nas delegacias, a fim de 

dar publicidade ao controle da delinquência em Natal. O importante não era simplesmente 

ficar ao lado da polícia, mas ter de vez em quando elementos noticiosos para continuar 

elaborando as notícias de crime. Em outras situações, contudo, a Tribuna também publicava 

sobre práticas criminosas de certos policiais.  

Em “Rotina Policial”, o “larápio” Agripino Teixeira foi preso por um soldado da 

Delegacia de Roubos e Furtos. De acordo com a Tribuna, o “meliante é acusado de ser o autor 

de vários descuidos em Goianinha e era procurado pela polícia daquela cidade”. Na 

abordagem, “o gatuno tentou oferecer resistência, mas foi dominado”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 7 ago. 1963, p. 4). Em outra “Rotina Policial”, cujo subtítulo estampava “Um 

pequeno descuido”, Augusto Severo Neto, residente na rua São Tomé, 402, teve “1 gravador a 

pilha seca” roubado do interior do seu carro, que permanecia na garagem de casa. (TRIBUNA 

DO NORTE, 12 jan. 1964, p. 4). Aos poucos, o vocabulário da notícia de crime vai 
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adquirindo expressões do cotidiano popular, recorrentes nas ruas e também entre os policiais. 

Nesse caso, a palavra “descuido” ganhava o sentido de roubo repentino a objetos quando o 

proprietário só se dava conta depois. Segundo Ottoni (2012, p. 33), “a linguagem próxima à 

das ruas também podia” servir “para aproximar os criminosos retratados com o universo 

popular”.  

Sobre o romance policial, como inspirador de determinadas narrativas criminais na 

imprensa, desde o final do século XIX, o crime surgiu nesses romances “como um fenômeno 

urbano”. (FONTELES NETO, 2009, p. 7). Para tanto, a cidade será o recorte espacial 

privilegiado para a ação dos criminosos na confecção dessas notícias pela imprensa. No 

começo dos anos 1960, como uma inovação do jornalismo policial, a Tribuna apresentou a 

página “Romance Policial da Cidade”, que era assinada por Sebastião Carvalho. Nela, o texto 

trazia a opinião e denúncia do jornalista. A assinatura da matéria já dava uma pista de que as 

informações publicadas tinham um caráter mais pessoal e uma opinião mais pontual sobre 

determinados crimes pela cidade. Em uma narrativa que trazia mais uma das ações criminosas 

de João Rodrigues Baracho, Carvalho publicava e denunciava sobre a fuga daquele 

“homicida, arrombador e ladrão”:  

 

Romance Policial da Cidade. Sebastião Carvalho. BARACHO. EM PAUTA. 

Finalmente foi entregue ao Dr. Rodolfo Pereira, Secretário de Segurança 

Pública, o inquérito administrativo que apurou as responsabilidades pela 

fuga de João Rodrigues Baracho, homicida, arrombador e ladrão de outros 

qualificativos, “desaparecido” da Delegacia de Roubos e Furtos, há semanas 

passadas. O soldado Joaquim Ribeiro foi apontado como o fornecedor das 

duas serras, com as quais Baracho trabalhou nas grades do xadrez. As 

responsabilidades são, no entanto, divididas entre Joaquim Ribeiro e outros 

policiais, que embora indiretamente agiram para a consumação da fuga. O 

inquérito instaurado pelo coronel Rafael Afonso de Oliveira evidencia que o 

investigador José Clementino de Farias teria comerciado com Baracho 

alguns dos petrechos roubados pelo finório [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 15 

out. 1961, p. 6). 

 

Como se não bastasse, Carvalho ainda observou que o coronel Mário Cabral também 

foi indiciado não pela debandada do preso, mas por ter “conivenciado irregularidades dentro” 

da Delegacia de Roubos e Furtos na condição de delegado. Uma dessas irregularidades foi a 

permissão do “jogo de azar entre soldados e presos”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 out. 1961, 

p. 6). O que chamava a atenção desse caso, de acordo com o jornalista, era o fato de como se 

deu a fuga de Baracho. Nessa notícia, esse preso foi apresentado com alguns predicados que o 

colocavam à margem da sociedade. A ideia da narrativa, em forma de romance policial, 

traçava uma periculosidade do acusado de crimes. A despeito disso, o desfecho dessa fugida 
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trouxe outras denúncias tanto envolvendo diretamente Baracho quanto algumas das 

autoridades policiais da delegacia. A escapadela adquiriu notoriedade e foi digna de projeção 

cinematográfica pela participação e ajuda de agentes da lei, conforme apontou Sebastião. 

Havia a acusação de que um investigador teria “comerciado” produtos de roubo com o 

detento. Além do mais, o delegado permitia relações de convivência entre presos e policiais53. 

Portanto, o que deveria causar intriga e espanto no público era não exatamente a fuga de 

Baracho, mas, sobretudo, o envolvimento da polícia com o crime. Isso virou um caso 

sensacionalizado pelo impresso. Além disso, esse “romance policial” sobre Baracho54 deveria 

assinalar outras narrativas alongadas, buscando imprimir fatos anteriores, presentes e futuros, 

a fim de manter o leitor atento para as prováveis “cenas dos próximos capítulos” desse 

enredo.  

Em outra narrativa que tratava da repetição do modus operandi do crime contra o 

patrimônio privado, o jornalista Sebastião deixou mais evidente sua impressão opinativa ao 

reconstituir o caso. O “Romance Policial da Cidade” trouxe como subtítulo “Novo furto: joias 

etc.”. Nesse sentido, a audácia dos “larápios” era relançada no espaço público como um ato de 

“façanha” pelo impresso. Nas estrelinhas, contudo, há uma crítica do autor da matéria ao 

mesmo tempo que chama a atenção do leitor para este crime. “O ‘formidável’ furto da 

residência de Petrópolis, e aqui a palavra formidável vai aplicada no seu sentido literal, foi 

quase que repetido ‘in totum’, desta feita em Parnamirim”. Na sequência, Carvalho afirmava 

que “larápios conseguiram altas horas da noite penetrar na residência do sr. José Fabrício”. 

Logo em seguida, eles “surrupiaram vários objetos (inclusive joias) além de dinheiro”. E, 

como desfecho intrigante para o caso, o jornalista pontuava que “os autores da façanha” eram 

desconhecidos. E acrescentou em tom de crítica que “são de façanha dessa espécie que os 

heróis não fazem lá muita questão de se tornarem públicos”. (TRIBUNA DO NORTE, 23 

nov. 1961, p. 8). 

A matéria sobre esse “furto de joias” recebeu um caráter mais opinativo. O emprego 

de palavras mais rebuscadas com objetivos de demarcar posições críticas, a exemplo de 

“formidável” e da expressão latina in totum, revestiu o texto nesse sentido. A ideia era traçar o 

enredo daquele furto como uma prática fantástica, espetacular e, ao mesmo tempo, 

assustadora. A expressão in totum tentava dizer que o crime foi repetido no todo, no geral. O 

                                                           
53 Sobre as práticas de sociabilidades de presos, cf. GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 5. ed. 

São Paulo: Perspectiva, 1996. 
54 João Rodrigues Baracho foi morto, em 30 de abril de 1962, após um cerco policial no bairro de Dix-Sept 

Rosado em Natal. Disponível em: <http://portalbo.com/materia/Joao-Baracho-o-bandido-que-morreu-com-sede-

e-virou-santo>. Acesso em: 22 jun. 2015. 
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que também não deixava de ser uma preocupação do jornalista com a versão de que o crime 

repetia-se sistematicamente pela cidade. Desse modo, os “larápios” são publicados como 

“heróis” que permaneciam ocultos para a sociedade. Nisto repousava também o ponto fulcral 

do romance veiculado por Carvalho: o desconhecimento sobre os criminosos, que agiram 

repetida e formidavelmente, tornava-se o traço mais forte do sensacionalismo vendido ao 

leitor. No entanto, o reconhecimento de que esse crime foi “espetacular” ensejava uma crítica 

ao trabalho da polícia.  

Ficava implícito, pelas palavras de Sebastião, que a consecução desses delitos teve 

sucesso pela ausência do controle das autoridades policiais do estado. No “romance policial” 

forjado no espaço da urbe, além da referência à polícia, algumas vezes ela mesma figurava 

como participante ativa dos enredos do crime. Segundo Gruner (2002, p. 212), “na linguagem 

jornalística, os crimes tornam-se uma espécie de ficção, em que não faltam os ingredientes 

necessários ao desenvolvimento dos enredos policiais, mesmo aqueles de qualidade 

duvidosa”. Nesse sentido, há um esforço do jornalista Carvalho em dar publicidade às ações 

dos ladrões de joias como sujeitos que estavam se especializando nessa modalidade de 

infração penal. Eles contavam com um suposto mistério sobre suas identidades e a 

oportunidade de agir na via pública penetrando, vez por outra, nas residências de pessoas mais 

abastadas, uma vez que a maioria dos moradores da cidade não possuía joias no interior de 

suas casas. Dessa maneira, furtar objetos de pessoas mais simples, provavelmente, não era 

uma ocorrência “interessante” que pudesse se transformar numa narrativa do “Romance 

Policial da Cidade”. Ademais, a polícia, nesse contexto democrático, tornava-se um tema 

controverso e em situações de tensão no jornalismo da Tribuna.  

Ainda no que tange ao romance policial enquanto gênero literário, Silva (1989) 

pontuou algumas das características desse gênero, bem como sua revitalização depois da 

Segunda Guerra Mundial. A intuição, a imaginação e a forma que dá o conteúdo, “o como é 

narrado é que dimensiona o que narra”. (SILVA, 1989, p. 110). Essas práticas no romance 

policial também eram transportadas e atualizadas para a crônica policial. Havia uma 

preocupação do autor em eleger o leitor como um personagem “bom e arguto” que vai 

decifrar e interpretar a trama.  

Nessa direção, “há uma coreografia de gestos triviais”, porém, bem estudados por 

quem escreve, primando pelo “toque exótico”. (SILVA, 1989, p. 110). Desse modo, são 

incluídos “mistério, suspense, discussões frívolas, provérbios óbvios, fugas, perseguições, 

grandes paixões etc.” (SILVA, 1989, p. 113). Em alguns romances, determinado personagem 

podia ser construído como bandido e, às vezes, “mesclado de policial, advogado, detetive ou 



138 

 

‘gente fina’”. (SILVA, 1989, p. 115). Sem falar também do detalhe que caracteriza o romance 

policial, já que “são os detalhes, que passam despercebidos pela maioria dos leitores, as peças 

essenciais que o detetive utiliza para esclarecimento dos crimes”. (SILVA, 1989, p. 121). 

Dessarte, o jornalismo policial da Tribuna do Norte bebeu nessas fontes literárias sobre o 

romance policial na confecção de determinadas notícias de crime.  

Segundo Silva (1989, p. 124), “no período que vai de 1945 a 1980, foram vendidos 

dez bilhões de romances policiais em todo o mundo”. No contexto norte-americano, depois da 

Segunda Guerra Mundial, houve uma “explosão da criminalidade”, daí o romance policial 

passou a “espelhar uma realidade social violentíssima”. Entretanto, essa realidade foi sendo 

“cada vez mais suportada pelo leitor e, em outro plano, pela própria sociedade”. (SILVA, 

1989, p. 126). No Brasil, houve uma influência dessa produção do romance policial tanto 

norte-americano quanto europeu. Além disso, as aglomerações urbanas ao lado do problema 

dos excluídos contribuíram para o aumento das ocorrências de crime. Inclusive, segundo Silva 

(1989), os negros formaram grandes faixas de trabalhadores mal remunerados. Dessa forma, 

foram ganhando contornos os “roubos de carro, assaltos a transeuntes, roubos de joias nas 

ruas, arrombamento de residências e tráfico de drogas”, os quais iriam compondo “as 

atividades principais” de uma “economia clandestina” (SILVA, 1989, p. 126).  

A partir dessas desordens sociais, além de outras questões, escritores do romance 

policial, bem como repórteres policiais, puderam ser inspirados em suas produções tanto 

literárias quanto jornalísticas, embora o romance policial só tenha adquirido força no Brasil 

no contexto dos anos 1970. (SILVA, 1989). Nesse cenário, a Tribuna focou na publicidade de 

crimes de roubo mediante violência (assaltos), furto de joias e arrombamento de certas 

residências abastadas de Natal, além da problemática social com a presença de “maconheiros” 

e suas ligações com outros crimes pelo espaço urbano. A publicidade dos “maconheiros” será 

abordada no próximo capítulo. 

 

 

3.3 Os “bárbaros assassinatos” e a “cena de sangue”: os crimes de sangue nas páginas 

policiais da Tribuna do Norte 

 

 

Para Porto (2003, p. 130), “o crime de sensação era aquele que possuía a ‘cena de 

sangue’. Deveria, também, apresentar-se como uma tragédia”. Ainda segundo essa pesquisa 

sobre o jornal O Estado de S. Paulo, “sensação era sinônimo de crimes de sangue, envolvendo 
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assassinatos considerados bárbaros e relacionados diretamente com as camadas pobres da 

população”. (PORTO, 2003, p. 148). E, em casos de pessoas socialmente importantes, não 

haveria a exploração da “cena de sangue”.  

No que diz respeito à publicidade do crime de sangue pela Tribuna do Norte, embora 

houvesse a inserção da palavra “sangue” quando se imprimia o assassinato de alguma figura 

das elites, os detalhes do homicídio eram, geralmente, minimizados ou silenciados. 

Percebemos, assim, que o jornal de Aluízio Alves incorporou ideias e práticas que já existiam 

em grandes folhas brasileiras, a exemplo do impresso paulista, a fim de dar início à 

publicidade dos crimes contra a vida, quais sejam: os “bárbaros assassinatos”, os quais muitas 

vezes permaneceram articulados à construção da “cena de sangue”.  

A esse respeito, uma publicação realizada na última página da Tribuna do Norte com 

o título da matéria em negrito foi um dos primeiros assassinatos a receber a publicidade do 

impresso. Com a manchete “Bárbaro assassinato no bairro do Alecrim”, tentava provocar no 

leitor a sensibilidade para o horror da ocorrência e, ao mesmo tempo, ser uma notícia que 

fosse, imediatamente, percebida por quem estava lendo ou folheando a última página do 

periódico.  

 

Ante-ontem, no curral das Dunas, foi encontrado por dois meninos, um 

corpo humano muito mutilado. Constatou-se ser do carroceiro João Basílio, 

cuja cabeça estava quase decepada, apresentando profunda furada no 

coração, tendo ainda uma orelha cortada. Ao ter conhecimento do fato, o 

Delegado do 3º Distrito compareceu ao local e transportou o corpo do 

inditoso carroceiro para a Delegacia, tendo sido dali conduzido para o 

necrotério. Está instaurado no 3º Distrito o competente inquérito, estando a 

polícia em diligência, a fim de encontrar o criminoso. (TRIBUNA DO 

NORTE, 15 out. 1950, p. 6). 

 

A narrativa reconstituía um fato pretérito “ante-ontem”. A cena começava pelo local 

do encontro cadavérico. O curral, espaço destinado aos animais bovinos, que naquele contexto 

ainda permanecia articulado à cidade, foi o palco da tragédia. A vítima tão logo recebeu a 

identificação de um sujeito simples em virtude de sua ocupação de “carroceiro”. Diante das 

circunstâncias, a Tribuna chamou-o de “inditoso”, ou seja, aquele que sofreu uma desgraça. 

Mas o que de fato deveria chamar a atenção do público era a exploração dos aspectos 

langorosos do crime. Na cena do homicídio, havia “um corpo humano muito mutilado”. Além 

disso, o cadáver jazia num local destinado aos bovinos. O “carroceiro” estava com a cabeça 

“quase decepada” e apresentava “profunda furada no coração”, além de ter uma “orelha 
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cortada”. O corpo fora removido do “curral das Dunas” e o jornal se apropriou desse crime 

transformando-o em notícia vendável.  

Com isso, os moradores de outros bairros podiam tomar conhecimento do homicídio 

no Alecrim, e de outros mais, por intermédio de alguns meios de comunicação. De início, a 

prática da oralidade e o rádio possibilitavam que o fato circulasse pela cidade. A Tribuna, por 

sua vez, lançava seu registro com letras impressas e com uma forma narrativa própria. Dessa 

forma, “a morbidez de alguns crimes também agia como agente aglutinador da opinião 

pública”. (CANCELLI, 2001, p. 139). 

Em outro homicídio, que vitimou um magistrado do estado, a Tribuna, mesmo dando 

à matéria o título de “Barbaramente assassinado o juiz Francisco Leite de Carvalho”, 

construiu a narrativa com a preocupação de focar não o corpo da vítima, mas a figura do 

acusado do crime. Seguidas notícias diárias perscrutaram manter o leitor informado sobre o 

desenrolar da tragédia no que tange às investigações e aos passos do assassino diante das 

autoridades policiais.  

 

Na Polícia, Péricles Pereira confessou, ontem, a autoria do crime – O roubo 

teria sido o móvel do ato premeditado. Com requintes de premeditação, 

segundo tudo indica, o jovem Péricles Pereira assassinou na noite de ante-

ontem o juiz Francisco Leite de Carvalho, da Comarca de Touros, deste 

Estado. Serviu de palco ao hediondo crime, que se revestiu de barbaridade 

inaudita, a sede do Centro Estudantal Potiguar, 2º andar do Edifício Magaly, 

no cruzamento da av. Rio Branco com a rua Ulisses Caldas. (TRIBUNA DO 

NORTE, 12 maio 1951, p. 6). 

 

Segundo a Tribuna, o crime foi um latrocínio. O local, diferentemente de um 

“curral”, era um edifício localizado no centro da cidade. Ao contrário da notícia sobre o 

assassinato do carroceiro, o juiz teve seu infortúnio imprimido como uma tragédia “com 

requintes de premeditação”. Isso se tornava uma agravante na acusação do homicida. Sobre o 

assassinato, o jornal publicou-o como “hediondo crime” e que se “revestiu de barbaridade 

inaudita”, ou seja, nunca vista ainda em Natal. O cadáver de Francisco Leite não foi ostentado 

e debruçado sobre as palavras impressas de uma morbidez sensacionalista. Quanto à cena de 

sangue, foi minimizada numa tentativa de preservar o pouco da intimidade que o morto 

poderia guardar. O magistrado tendo sido roubado logo em seguida foi assassinado, mas o 

instrumento que lhe ceifou a vida não recebeu o cerne da Tribuna. Teria sido uma arma 

branca, uma arma de fogo ou ele foi estrangulado? A Tribuna silenciou-se a respeito desses 

detalhes que envolviam a exposição do corpo do juiz. O que se torna interessante não é 
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sabermos com que instrumento o assassino abateu a vítima, porém a motivação pela qual o 

jornal não quis dar publicidade a essa parte da trama.  

Alguns dias depois, o jornal voltava ao caso. Dessa vez, houve a escolha de um título 

que pudesse imediatamente levar o leitor a identificar a notícia sobre o assassinato. “O crime 

do Edifício Magaly” demarcava o espaço e o enredo de sangue na publicidade do periódico. 

No subtítulo da referida matéria, as “contradições no depoimento de Péricles Pereira” foram o 

encaminhamento dado pela Tribuna à exploração desse crime enquanto notícia. (TRIBUNA 

DO NORTE, 16 maio 1951, p. 6).  

Depois de um mês, aparecia a manchete “O crime do Edifício Magaly. Péricles 

Pereira acusa a polícia de o haver espancado – recolhido à Casa de Detenção”. De acordo com 

o impresso, Péricles, no interrogatório, acusou a polícia de lhe ter espancado para que 

informasse “o paradeiro do dinheiro do juiz Francisco Leite”. No intertítulo com grandes 

letras “Perdeu os dentes”, a Tribuna pontuava que “o criminoso alegou que os seus dentes 

estão completamente inutilizados, tendo sido quebrados pelos policiais quando era forçado a 

dizer a verdade [...]”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 jun. 1951, p. 6).  

A voz do acusado pelo crime, a despeito do recorte e da filtragem realizadas, podia 

ser impressa. Nesse caso, a ênfase no homicídio do “Edifício Magaly” estava sobre o 

“criminoso” Péricles. Nessa última matéria, o inusitado era a “perda” dos dentes do réu por 

um presumível “espancamento” da polícia, enquanto a memória do juiz deveria “descansar” 

das tensões narrativas do jornal. Assim, o acusado pelo delito tornava-se uma espécie 

“celebridade” na Tribuna. Entretanto, era também uma forma de puni-lo “moralmente” pelas 

letras impressas.  

Nessa perspectiva, o possível crime cometido pela polícia não importava de fato ao 

jornal, o que estava em jogo era a consecução dos passos de Péricles e, por conseguinte, 

sensacionalizar o “conflito” entre ele e os seus algozes, que detinham a lei. No outro inquérito 

sobre o assassinato do carroceiro, no entanto, não houve mais publicações sobre prováveis 

diligências e a revelação do assassino pela polícia. Esse homicídio permaneceu insolúvel nas 

páginas policiais da Tribuna. A suposta manchete sobre o crime do “curral das Dunas” nunca 

existiu e nem seu desdobramento voltou a ser explorado pelo periódico.  

No tocante aos crimes de “paixão” ou de “transtorno” amoroso, a Tribuna passou a 

explorar alguns deles ocorridos no Rio Grande do Norte. Nessa direção, o melodrama e o 

sensacionalismo depositados nas palavras que reconstituíam a tragédia demarcaram o espaço 

e uma prática na consecução da “cena de sangue” por entre as páginas policiais do jornal. Em 

uma delas, a impactante manchete abria um dos primeiros casos impressos do chamado crime 
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de “paixão”: “Matou a mulher de quem se desquitara. Violenta e triste cena de sangue, ontem 

na Duque de Caxias”. Conforme a Tribuna, José Lamartine, agente da SANBRA em Natal, 

matou Maria Luiza de Andrade “com seis tiros demauser [sic]”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 

set. 1951, p. 4). O fato ocorreu em via pública, por volta das 17 horas, no bairro da Ribeira. 

Há pouco tempo o casal tinha se desquitado. A mulher estava saindo do edifício da 

Associação Comercial quando se deparou com Lamartine. Ele primeiro tentou atropelar a 

vítima com o automóvel. Na sequência, a matéria focava o clímax da tragédia: 

 

Não o conseguindo, por ter a vítima corrido, desceu do automóvel, e, 

disparando a arma em sua direção, abateu-a mortalmente com tiros. 

Dirigindo-se em seguida para perto da mulher, que ainda arquejava, deu-lhe 

mais dois tiros, que foram alojar-se no crâneo, tendo causado, 

provavelmente, morte instantânea. Preso em flagrante por pessoas que 

assistiram à cena, o sr. José Lamartine encontra-se detido no 2º Distrito 

Policial, onde já foi instaurado o competente inquérito [...]. O corpo da 

vítima encontra-se na residência do sr. Raimundo André, à rua da 

Conceição, devendo o seu enterramento ser feito hoje às 16 horas, após o 

exame do corpo de delito. (TRIBUNA DO NORTE, 4 set. 1951, p. 4). 

 

A narrativa, dramática e teatralizada, revestia-se de um romance policial envolvendo 

um crime passional. Nessa situação, houve o concurso da tentativa de atropelamento na rua, 

mas com o insucesso da empreitada os passos do assassino seguiram para a abordagem 

pessoal. Por fim, os disparos efetuados e rebatidos na cabeça da vítima reforçavam o 

argumento de que houve uma execução. Por sua vez, a Tribuna reconstituía o assassinato 

como uma grande tragédia ocorrida no espaço público, entretanto, o acusado não foi chamado 

de “criminoso” e nem a infração penal de “bárbaro crime”, apenas a notícia trazia para o leitor 

uma “violeta e triste cena de sangue”. Maria Luiza que, de acordo com a construção da 

notícia, não teve chance de defesa, foi apresentada, por meio de palavras comoventes, em seus 

últimos instantes de moribunda. Ela “ainda arquejava”. No entanto, o periódico não deu 

ênfase à posição de desvalida da mulher assassinada no meio de uma avenida importante do 

bairro da Ribeira. 

Como consequência, antes de um ano da ocorrência do crime, Lamartine foi 

conduzido ao tribunal do júri. A notícia deixava evidente como boa parte da sociedade, 

naquele contexto, lidava com crimes dessa ordem. “Julgado José Lamartine por crime de 

uxoricídio – Absolvido o réu, o Promotor apela”. Assim, a Tribuna, em sua edição de 4 de 

maio de 1952, começava a reconstrução desse crime. No que tange à repercussão social, o 

jornal pontuava que “a reunião do Júri de ante-ontem foi um dos maiores acontecimentos da 

cidade”.  A assertiva indicava que “toda a população de Natal voltou as suas atenções para a 
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grande pugna judiciária”. Dessa forma, o impresso tentava ser uma ressonância de “toda a 

população”, a fim de legitimar o seu jornalismo no espaço público. Um dos intertítulos da 

matéria dizia “Absolvido, afinal”. Depois de prolongada reunião do júri, “foi reconhecida a 

legítima defesa da honra, com o resultado de seis votos contra um, a favor do acusado”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 4 maio 1952, p. 4). Contudo, houve a apelação da promotoria ao 

Tribunal de Justiça do Estado. 

Apesar de ser uma notícia policial, sem que houvesse uma opinião mais nítida do 

jornal, a forma escolhida para contar sobre esse crime e seu julgamento no tribunal deixava 

transparecer a ideia de que “o resultado de seis votos contra um”, na absolvição de Lamartine, 

estava alinhado aos anseios e às práticas de parcelas significativas da sociedade, embora a 

Tribuna falasse em nome de “toda a população” da cidade. Entre o crime e seu 

desdobramento na justiça e a reação da sociedade, situava-se o periódico, tomando posição 

mais a favor do acusado do que da vítima.  

Sob esse viés, mesmo que esse veículo da imprensa procurasse imprimir um roteiro 

narrativo mais imparcial, a ausência de certas palavras acusadoras ou de apreço pela vítima, 

promovendo pontos de silêncio, demonstrava de que maneira determinados grupos, refletidos 

no impresso, inseriam a mulher nas relações sociais. Nesse sentido, a sociedade podia ver nas 

mulheres “toda a imagem de moralidade”. Daí “ficava a cargo dos homens moldá-las para tal 

finalidade”. (CANCELLI, 2001, p. 144). A partir disso, os chamados crimes em “legítima 

defesa da honra” ainda ganhavam o respaldo dessa sociedade, que concebia a mulher como 

um modelo de decoro. Quando ela fugia desse perfil, o jornal também participava da sua 

execração pública, construindo estigmas de “mundana” e “desquitada”, por exemplo. 

O jornal, enquanto formador de opinião no espaço público, acabava por reforçar 

certas ideias sobre o papel da mulher, ainda mais quando esta se marginalizava dos padrões 

concebidos socialmente em dado contexto histórico. Em outra matéria, a Tribuna trazia a 

seguinte manchete: “Bárbaro assassinato em S. Tomé. Movido por ciúmes o marido matou a 

esposa a pedradas”. O título já incutia a possível atenuante ao crime de homicídio praticado 

contra mais uma mulher. O “ciúme”, como um “transtorno” amoroso, recebia a ênfase 

narrativa na investida de abrandar a brutalidade do assassinato. O fato aconteceu no município 

de São Tomé quando “um marido, tarado e ciumento, assassinou a pedradas sua esposa, de 

apenas 13 anos de idade”. (TRIBUNA DO NORTE, 27 set. 1951, p. 4). A acusação de que o 

marido era também um “tarado” procurava causar comoção no leitor, uma vez que a vítima 

surgia como uma menor de idade. A exposição da faixa etária da mulher consubstanciava esse 

detalhe sensacionalista, além da publicidade dada ao método e aos instrumentos empregados 
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pelo assassino. Uma tragédia que se abatia no interior do estado, mas por motivação de 

“ciúme”, segundo a Tribuna. 

Dez anos depois dos crimes ocorridos no bairro da Ribeira e no município de São 

Tomé, o jornal noticiava o seguinte assassinato: “Violenta cena de sangue no Alecrim”. A 

vendedora ambulante Vanda Félix foi morta por Lucrécio Barbosa com “duas peixeiradas”. 

Dessa vez, a Tribuna chamou o acusado de “criminoso”, informando que ele depois do crime 

havia tentado o suicídio. Na ocorrência, a “violenta cena de sangue ocorreu na tarde de ante-

ontem, quando, por motivos de ciúme, o indivíduo” assassinou a mulher. Diferentemente das 

outras narrativas, o jornal procurou publicar uma provável versão da vítima. O acusado “de há 

muito vinha perseguindo Vanda, que no entanto, resistia aos seus propósitos de conquista”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1961, p. 6). Lucrécio ficava irritado e o periódico reforçava 

que isso era uma atitude comum desse “criminoso”. Ademais, ele invadiu a casa de Vanda e 

cometeu o homicídio ali mesmo. No final da matéria, alguns intertítulos chamavam a atenção 

do leitor.  

A Tribuna traçava, em poucas palavras, o perfil do “criminoso” e da vítima. Sobre 

Vanda, a notícia resumiu que ela “exercia a profissão de vendedora ambulante, tinha 30 anos 

de idade e deixa na orfandade 6 filhos menores”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1961, p. 6). 

A despeito de Vanda não ser casada ou desquitada do acusado, assim como foram as mulheres 

assassinadas em 1951, o jornal dava publicidade à vendedora com impressões mais suaves, 

mostrando-a como uma jovem trabalhadora e mãe de família. Sob essa ótica, o trabalhador e a 

trabalhadora tornavam-se sujeitos importantes no jornalismo da Tribuna do Norte. A morte 

daquela moradora do Alecrim era, conforme a notícia, uma tragédia, sobretudo pela 

destruição da família composta por crianças que ficavam órfãs. Com relação ao perfil de 

Lucrécio, o jornal foi contundente. Ele seria um “elemento de péssimos antecedentes” e, de 

acordo com o apurado pela reportagem, “já deu entrada nas Polícias do Rio e Recife, por 

haver praticado roubos naquelas duas capitais”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1961, p. 6). 

Mesmo que o crime recebesse a motivação por “ciúme”, os predicados da vítima em 

detrimento dos maus antecedentes do acusado revestiam a reconstrução impressa do crime de 

outra forma.  

Vanda Félix, uma década depois das notícias de crime por “ciúme”, aparecia não 

mais como uma vítima silenciada em sua história de vida. Já Maria Luiza e a jovem de 13 

anos que foram assassinadas por seus companheiros não puderam ter seus traços da 

individualidade ressaltados. Será que elas exerciam uma profissão e tinham filhos?  A 
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Tribuna, apesar de publicar que Maria Luiza estava saindo do “edifício da Associação 

Comercial” no momento do ataque, não informou que ocupação poderia ter aquela mulher.  

Como pode ser visto, a construção da notícia de crime por “ciúme” passava por 

transformações sociais e culturais. A mulher assassinada nessas situações, aos poucos, tinha 

seu perfil revelado pelas letras da imprensa. Isso não significava apenas uma mudança da 

edição da notícia policial. A forma de narrar o crime passional recebia, outrossim, a 

contribuição das transformações históricas por que passava o papel da mulher naquela 

sociedade brasileira. Nessa perspectiva, percebemos que o jornal e o público diverso, tanto de 

leitores como de não leitores, influenciavam-se mutuamente.  

Nos anos 1960, a Tribuna acompanhava as discussões sobre os avanços da mulher 

em suas conquistas sociais. Vez por outra o jornal falava sobre mulheres que galgavam 

determinadas profissões e quando havia impedimento para o “sexo frágil”, expressão usada 

em algumas matérias, o periódico também tomava posição. No editorial “Só para homens?”, a 

Tribuna realizou uma crítica à magistratura estadual por não aceitar, ainda, as mulheres em 

seus quadros. Lançando a pergunta “Por que, então, negar às jovens que se formam em 

Direito a possibilidade do exercício do juizado?” (TRIBUNA DO NORTE, 17 dez. 1967, p. 

5). Com isso, o impresso argumentava que a “emancipação feminina” já era um fato 

consumado. No reforço dessa argumentação, informava que as mulheres exerciam bem as 

profissões de advogadas e de médicas, por exemplo. E, para ressaltar suas ideias “avançadas” 

na produção do jornalismo, a Tribuna exclamava: “estamos no século XX, com Valentina 

Tereshkova percorrendo o cosmos, tão segura de si como qualquer rígido homem no espaço”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 17 dez. 1967, p. 5).  

No entanto, esse aparente liberalismo do jornal, quando se tratava das conquistas 

femininas, tinha seus pontos controversos e limitados. Essas conquistas não contemplavam 

todas as mulheres da sociedade. O espaço a ser desvendado, que foi simbolizado pela prática 

da astronauta Valentina, apresentava fronteiras e pontos marginais no momento do jornal de 

Alves acomodar as diversas mulheres inseridas naquela produção social. Advogadas, médicas 

e possíveis juízas eram profissões restritas às jovens das camadas elitistas. Enquanto isso, 

porém, as mulheres que partilhavam dos espaços de prostituição permaneciam sofrendo as 

estigmatizações impressas do periódico, por exemplo. Com o aumento dos mecanismos de 

repressão da ditadura militar, as “mundanas” também passaram a ser mais vigiadas e 

controladas, inclusive pela imprensa. Nesse contexto, embora a Tribuna reconhecesse a 

importância da mulher, principalmente no exercício do trabalho formal, que podia contribuir 
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doravante com a retirada do perfil das mulheres assassinadas das sombras, a marginalização 

de outras figuras femininas não deixava de ser publicada.  

Ademais, os chamados “crimes misteriosos” reuniam narrativas com nuances de 

morbidez e críticas ao trabalho da polícia por não conseguir determinar as pistas que 

pudessem levar aos assassinos. Essas notícias de crime procuravam expor um cadáver com 

sinais de violência quando encontrado tanto em lugares ermos quanto no espaço urbano. 

Desse modo, a maioria dos leitores, que não estava presente no encontro cadavérico, podia ser 

informada do crime pelas palavras do jornal, que realizava um recorte da ocorrência em traços 

de dramaticidade. Com a manchete “Crime misterioso: encontrado o cadáver de um homem 

na estrada de Ponta Negra”, a Tribuna reconstruía a cena como uma tragédia que pudesse 

provocar a perplexidade do público, conforme pode ser visto a seguir:  

 
Foi encontrado ontem, pela manhã distante 4 quilômetros da estrada de 

Ponta Negra, por dois vaqueiros, o cadáver de um homem que aparentava ter 

sido barbaramente assassinado, e jogado naquele local. O corpo apresentava 

profundos golpes, principalmente nos maxilares, que estavam 

completamente estragados, demonstrando assim, após brutal espancamento 

ter sido a vítima abatida friamente por uma faca peixeira. Encontrava-se nu 

da cintura para cima, e vestido com uma calça branca semi-suja, com uma 

estatura mediana, aproximando-se de 1,65 e não demonstrava ser muito 

idoso. O corpo estava quase que irreconhecível, dificultando assim a 

identificação por parte dos moradores da vila de Ponta Negra, não sendo até 

o presente constatado o seu verdadeiro nome [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 

18 jun. 1952, p. 4).  

 

Depois da chegada do delegado do 4º Distrito, o corpo foi removido para o 

necrotério do cemitério do Alecrim. Onofre Lopes, o médico legista, realizou então a autópsia 

do cadáver. Em seguida, foi aberto o inquérito policial. Nesse caso, conforme a matéria 

pontuava, ainda permaneciam “ignorados o nome e a procedência, assim como os demais 

dados pessoais da vítima”. (TRIBUNA DO NORTE, 18 jun. 1952, p. 4). Assim, a seleção de 

palavras com o intuito de sensacionalizar o leitor não era realizada de qualquer forma. O 

homem foi “barbaramente assassinado” com “profundos golpes” de “faca peixeira” depois de 

ter sofrido “brutal espancamento”. A consecução desses detalhes mórbidos e ensanguentados, 

que eram transportados por meio do impresso para o espaço público, desembocava no fato 

que se revestia de mistério. Isso era mais importante, na confecção da notícia de crime, do que 

o imediato esclarecimento da identidade do morto e das pistas que levassem aos prováveis 

homicidas. 

Alguns anos depois do crime da estrada de Ponta Negra, a Tribuna voltou a publicar 

sobre esses homicídios “misteriosos”. Em outro caso, o mistério repousava não na identidade 
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da vítima, mas sobre quem poderia ter cometido aquele assassinato. Esse “crime misterioso” 

obteve sucesso, conforme as palavras do jornal, em virtude de a urbe estar “despolicidada”. A 

manchete exprimia o interesse em denunciar muito mais a polícia do que o homicídio 

verificado na Avenida Quinze: “Mais um crime misterioso em Natal onde a Polícia 

comparece apenas para registrar o fato”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 jan. 1961, p. 6). No 

conteúdo da matéria, o jornal alarmava que a cidade estava “intranquila pelos crimes” 

ocorridos com a “ignorância da polícia”. Na sequência informava ao leitor: “Mais um crime 

(latrocínio) misterioso vem abalar a cidade e intranquilizar a população de Natal”. Nas 

proximidades da “Boite Meia Noite, na Avenida Quinze”, foi encontrado o “cadáver do 

motorista de praça Cândido Fernandes Leonez, morto a pauladas”. (TRIBUNA DO NORTE, 

20 jan. 1961, p. 6).  

Sobre o perfil da vítima, a Tribuna destacava que “o infeliz profissional do volante, 

casado, pai de cinco filhos, tinha sido funcionário da Panair e da NAB”, e naquele período ele 

vinha trabalhando “num jipe de propriedade do sr. Sebastião Antonio Elias”. Com o intuito de 

comover o público ainda mais, o impresso revelava a face da família do morto. Cândido era 

casado com “Maria do Ó Barros, contava 31 anos e residia à Travessa São Paulo, 183, no 

bairro do Alecrim”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 jan. 1961, p. 6). Ou seja, a morte do 

trabalhador deixava a sua família desamparada. Pela narrativa, não é difícil deduzir que a 

referida família era simples, morando inclusive numa travessa em Natal. Nesse caso, a maior 

preocupação da Tribuna em noticiar o assassinato de Cândido Fernandes era tecer uma crítica 

contundente ao chefe de polícia pelos desmandos da instituição no controle do crime pela 

cidade.  

A denúncia do trabalho da polícia estava atravessada por interesses políticos. Em 

janeiro de 1961, findava-se o governo estadual de Dinarte Mariz, adversário político de 

Aluízio Alves que, naquele período, estava prestes a assumir a administração do Rio Grande 

do Norte como governador eleito. Por conseguinte, a notícia do cadáver do volante de praça 

foi chamado às letras da folha de Alves não simplesmente para se publicar “mais um crime 

misterioso”, mas porque a morbidez daquele homicídio cumpria outros interesses políticos.  

No que tange ao despoliciamento da cidade, enfatizado pela Tribuna, a matéria 

prosseguia: “Mata-se a três por dois nesta terra abandonada pela polícia do sr. Ademar Cirilo. 

Os crimes continuam sem que os criminosos apareçam”. E, numa jogada para ficar ao lado da 

população e, sobretudo, das famílias vitimadas pelo crime, o periódico não hesitava em dizer: 
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E as famílias perdem os seus entes queridos traiçoeiramente assassinados. 

Dessa vez foi um componente de uma classe laboriosa, que luta dia e noite 

num volante para sobreviver à miséria, levando o pouco que ganha do carro 

que não lhe pertence para o pão que sustenta seus filhos que ontem perderam 

definitivamente a benção do pai querido. E o culpado de uma cidade 

despoliciada, quem é? Em Natal é o sr. Ademar Cirilo que esquece os 

ladrões e os assassinos que estão crescendo cada vez mais em número em 

Natal [...]. O que se sabe é que o atual Chefe de Polícia extinguiu quatro 

delegacias policiais das sete existentes na capital. A população cresce e o 

policiamento é simplificado pela ação do Secretário de Segurança Pública. O 

povo exige os nomes dos assassinos. É a reparação que a sociedade natalense 

exige. Natal está intranquila. (TRIBUNA DO NORTE, 20 jan. 1961, p. 6). 
 

De fato, Natal passava por um crescimento populacional e, por conseguinte, pelo 

aumento dos problemas sociais e urbanos nesse contexto histórico, o que já foi discutido no 

capítulo anterior desta pesquisa. De acordo com Fonteles Neto (2015, p. 72), as cidades que 

sofrem processos de crescimento tendem a se tornar perigosas, “causando sensação de 

insegurança e mal estar nos moradores”. Esses aspectos são canalizados pelos jornais como 

elementos aquecedores ao noticiário do crime.  

Quanto à publicidade das infrações penais, especialmente dos crimes de sangue, 

recebia investimentos não só culturais mas também políticos. Havia um alarme do jornal 

sobre o crescimento dos delitos em Natal. No entanto, a escolha sobre qual desses crimes 

deveria ser publicizado ao leitor dependia de uma operação jornalística, a fim de posicionar 

determinado assassinato como pontapé inicial de uma crítica incisiva ao policiamento e aos 

meios de controle dos crimes no espaço urbano. Em 1961, a Tribuna começava a 

responsabilizar a “ignorância da polícia” pelo acontecimento do “crime misterioso”. Enquanto 

no caso do homicídio da estrada de Ponta Negra, em 1952, o periódico apenas deu ênfase ao 

mistério que envolvia a tragédia de um homem, que permaneceu no anonimato e no silêncio 

das letras impressas. Nesse sentido, convém destacar que essa mudança estava ligada, 

também, ao fato de que o grupo condutor do jornal ascendia politicamente nos espaços do 

poder estadual. 

Ainda sobre os crimes de sangue que envolviam “mistério”, a Tribuna publicou 

alguns deles que tinham adquirido repercussão nacional. Como estratégia narrativa de 

publicidade, o jornal reconstruiu esses assassinatos como um romance policial. Segundo 

Fonteles Neto (2015, p. 135), “as primeiras produções de ‘literatura de crime’ no Brasil 

surgiram por volta de 1870”, as quais primavam por uma “escrita pautada nos romances de 

sensação, recheados de mistério e suspense”.  
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Dessarte, a imprensa também incorporou esses elementos para dar publicidade aos 

crimes horripilantes e com “insondável mistério”. Esta última expressão foi usada pela 

Tribuna na narração de um homicídio enigmático. Na cobertura do crime, no qual Afrânio 

Lemos foi assassinado no Rio de Janeiro, o enredo escolhido pelo impresso de Alves 

estabeleceu a ocorrência de um crime de grande mistério sob uma linha de investigação e 

suspense. Por intermédio de vários intertítulos ao longo da reportagem, como se fosse um 

folhetim, havia o esforço do jornalista, que não assinou a matéria, pela reconstituição dos 

passos da vítima, do suspeito, da família e da polícia. Os diversos questionamentos, durante a 

narrativa desse crime, imprimiam os traços de suspense pretendidos pelo periódico. A 

reportagem começava com uma pergunta, que conduzia o complexo enredo sobre o caso: 

 

Afinal, quem matou Afrânio?  

Reconstituindo, passo a passo, o insondável mistério – Estranhos 

telefonemas para a casa de Afrânio – Um nome sibilante... – “Se você 

revelar minha identidade, vai ter...” – De quem era a voz com forte acento 

nortista? – Os passos do Tenente Franco Bandeira – Wanton Vancini, Hélio 

Soares Vinagre e Leopoldo Heitor, três enigmas ou três farsantes – E a 

Polícia continua navegando num mar de confusão – Tinta de sangue a roupa 

do criminoso – Quatro personagens em frente ao Caiçaras [...]. (TRIBUNA 

DO NORTE, 8 jun. 1952, p. 6). 

 

Por meio desses subtemas na introdução do texto, a Tribuna procurava resumir as 

polêmicas e os suspenses que recriavam o crime que vitimou Afrânio. No primeiro intertítulo, 

“De onde vieram os tiros”, havia a reconstituição do lugar do crime. Na estrada do Socopã, a 

vítima surgiu ajoelhada com a “cabeça apoiada no encosto dianteiro” do seu próprio carro, 

modelo Citroen. Quem era Afrânio? O jornal destacava que ele era um funcionário do Banco 

do Brasil e achava-se “desquitado”. Recebeu três tiros. E o criminoso “partiu em disparada, 

desaparecendo na direção do Socopã”. Em “Telefonemas recebidos”, a narrativa focava nos 

passos da vítima antes de ser morta. Lídia Lemos, irmã do bancário, informou que ele recebeu 

um telefonema. Pelas “respostas ao aparelho davam a entender que se tratava de convite para 

um encontro”. Depois de mais dois telefonemas, Afrânio saiu para o “presumido encontro de 

que nunca mais voltaria”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 jun. 1952, p. 6).  

No dia seguinte, a irmã de Afrânio recebeu um telefonema com um “sotaque do 

Norte”. O interlocutor fazia ameaça: “Se você revelar meu nome, vai ter...”. E o impresso 

questionava: “Que nome, pois se ela não sabia quem estava falando?”. Na querela dos fatos, a 

narrativa não deixava de pontuar que a voz nortista lembrava, à irmã do bancário, “as relações 

da esposa desquitada” dele “com um médico”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 jun. 1952, p. 6).  
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Na sequência desse crime, como um “romance policial”, surgia a figura de uma 

jovem. No bolso de Afrânio já morto, havia o nome de cinco mulheres, entre as quais estava 

Marina. Segundo a Tribuna, “Marina era de fato a mulher de seus sonhos”. Apesar de Afrânio 

ser um sujeito “dado a numerosas aventuras”, Marina “cujos pais se opunham ao casamento, 

era que o interessava realmente”. Pela oposição da família, o bancário resolveu esquecê-la. 

Nos últimos dias que antecederam ao crime, Marina “saia muito com um jovem oficial 

solteiro, com que talvez realizasse seu sonho de moça”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 jun. 

1952, p. 6).  Nessa situação, o impresso ressaltava a tensão havida entre um relacionamento 

de uma moça com um homem desquitado e o padrão moral defendido por grande parte da 

sociedade, que primava pelo casamento entre jovens solteiros.  

Em “Os passos do Tenente”, a narrativa colocava Jorge Franco, militar da 

Aeronáutica, como suspeito da morte do bancário. Nesse intertítulo, o tenente teria seguido 

“no dia imediato ao crime para Fortaleza”. Na noite do crime, Franco teria estado na 

companhia de Marina. A Tribuna perguntava: “de onde [ele] teria telefonado, das 21 às 22 

horas, para marcar encontro com Afrânio?”. O militar teria sido “visto em algum café das 

redondezas ligando para o número de Afrânio?”. O carro da vítima enguiçava, ou seja, o 

Citroen apresentava defeito. Assim, aumentando cada vez mais o suspense, o jornal observava 

que o “motorista assassino rapidamente soube corrigir a situação”. (TRIBUNA DO NORTE, 

8 jun. 1952, p. 6).  

E, para não fugir da cena de sangue, o intertítulo “Sujo de sangue” tornava público 

que o assassino “foi completamente impossível remover o carro do bancário sem que o 

sangue – o sangue que inundou completamente o Citroen, correndo aos borbotões – não lhe 

manchasse a roupa” inteira. Se o assassino saiu, desse modo, andando pelas ruas, dificilmente 

não seria notado. E mais uma vez a Tribuna posicionava a suspeita para o militar: 

“Suponhamos que fosse o Tenente. Onde então mudou de roupa? Em casa da avó? Em casa 

da mãe? Quem lavou a camisa com que estava vestido na noite do crime?” (TRIBUNA DO 

NORTE, 8 jun. 1952, p. 6). O anseio por um culpado insuflava o jornal a construir sua própria 

linha de investigação, que cumpria também interesses mercadológicos.  

No final da reportagem, o impresso, na busca frustrada da elucidação do crime, 

declarava: “A verdade. Não se sabe. Sabe-se apenas de uma coisa. E que o caricaturista 

Augusto Rodrigues fez a melhor declaração gráfica sobre o crime que venceu a Polícia”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 8 jun. 1952, p. 6). A matéria tomava boa parte das colunas da 

última página daquela edição. O texto era complementado pela encenação gráfica do 

assassinato de Afrânio. Em relação ao recurso imagético, tinha o objetivo não só de chamar a 
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atenção do leitor de forma eficaz mas também de dar publicidade do crime aos sujeitos que 

não sabiam ler. O assassinato da estrada do Socopã, pela narrativa da Tribuna, envolvia 

possíveis disputas amorosas, tensões entre os modelos de relacionamentos afetivos aceitáveis 

pela sociedade, quando o casamento entre jovens solteiros firmava-se em detrimento de outro 

enlace com um indivíduo desquitado. Naquele contexto, um homem separado da esposa, 

afeito a aventuras amorosas, representava um desajuste social.  

Além disso, os mecanismos e práticas que compuseram a cena do crime, a exemplo 

dos telefonemas, o veículo Citroen e a profissão de bancário ensejavam que os personagens 

pertenciam a grupos da classe média carioca. Esse crime causava, de repente, um transtorno e 

uma tragédia. Por essa razão, os jornais passavam a publicizar o acontecido com as estratégias 

de polêmica, suspense e dramaticidade. A longa reportagem, em uma só edição, tentava 

prender a atenção do leitor a cada passo da escrita. Por outro lado, é possível que a matéria do 

assassinato de Afrânio tenha sido transcrita ipsis litteris pela Tribuna do Norte de alguma 

folha carioca. 

Sobre as narrativas sensacionais, Fonteles Neto (2015, p. 137) constatou que elas 

“privilegiam histórias extraordinárias”, situações que deixam o público impressionado “e 

personagens cujas vidas foram drasticamente modificadas por uma sucessão de 

acontecimentos repentinos, dramáticos e com bastante suspense”, os quais são muitas vezes 

“seguidos de fatalidades”. Dessarte, a Tribuna do Norte lançava nas mãos do leitor um crime 

enigmático e marcado por diversas situações que não se encaixavam. E é justamente pela 

possibilidade de explorar a querela e o suspense que o impresso transforma determinado 

crime em notícia.  

De outra feita, o crime com mistério e expectativa trazia uma mulher morta por 

asfixia nas páginas policiais da Tribuna. A polêmica começava pela legenda da fotografia 

com a cena do crime: “O corpo da líder feminista e divorcista Anita Carrijo, tal como o 

encontraram as autoridades no seu apartamento-consultório”. No título, era publicada a 

tragédia em grandes letras: “ASSASSINADA ANITA CARRIJO”. (TRIBUNA DO NORTE, 

17 maio 1957, p. 4). O fato ocorreu no prédio 141, da Rua Bráulio Gomes, na cidade de São 

Paulo. Em duas colunas, o texto se dividia em vários intertítulos que conduziam o leitor ao 

entendimento do drama. Na primeira parte da segunda coluna do texto, estava impressa a 

fotografia recente da vítima, feita para documento de identidade. Embaixo, a legenda 

apontava que Anita era a “líder divorcista”, que foi assassinada. Com palavras dramáticas, o 

jornal demarcava a cena do crime e assinalava a polêmica: “Amarrada e amordaçada, a 

conhecida Líder Feminista e Dentista morreu asfixiada – Ainda desconhecida a identidade do 
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assaltante ou assaltantes”. (TRIBUNA DO NORTE, 17 maio 1957, p. 4). Além disso, havia 

sido desligado o aparelho telefônico do apartamento da vítima. Nesses crimes com 

características de romance policial, o prédio e/ou edifício tornavam-se um cenário importante 

porque o horror parecia invadir, de repente, os espaços íntimos das pessoas que eram mortas 

violentamente pela cidade, espaços esses que faziam parte dos grupos da elite. 

Na sequência da trama, havia a exploração do momento em que todos os moradores 

do prédio ficaram alarmados pelo encontro do cadáver em um dos apartamentos. A cena 

retratada forcejava transmitir ao público a sensação de repugnância. Para deter a atenção do 

leitor, a Tribuna informava que, dois dias antes do corpo de Anita ser encontrado pela sua 

empregada, a dentista esteve trajando vestido preto em um baile de casamento, no bairro 

Ipiranga. Esse detalhe podia estar ligado ao crime, uma vez que o corpo da vítima foi 

encontrado com esse mesmo vestido. O baile aconteceu no sábado à noite e a empregada 

deparou-se com a cena do crime na segunda-feira pela manhã, no instante em que chegava 

para trabalhar. (TRIBUNA DO NORTE, 17 maio 1957, p. 4).  

Ademais, houve uma reconstituição dramática dos passos que o assassino (ou 

assassinos) realizou para matar Anita: “Tinha forte mordaça na boca, feita com esparadrapo 

bastante largo. Sob as faixas de esparadrapo haviam colocado boa porção de gaze, o que 

impediu que a vítima emitisse qualquer som”. (TRIBUNA DO NORTE, 17 maio 1957, p. 4). 

O cadáver jazia de bruços com as pernas e braços voltados para trás sob forte amarração. A 

imagem do corpo da mulher procurava impactar o leitor e também os ouvintes daquela 

matéria. O recurso imagético perscrutava sensacionalizar os diferentes públicos com os quais 

o jornal pudesse interagir.   

Detalhes em comum no assassinato de Afrânio e Anita, que foram enfatizados pela 

Tribuna, dão conta de que ambos eram sujeitos que tinham acabado o casamento por algum 

motivo. Afrânio foi retratado não apenas pela profissão de bancário mas também como um 

homem desquitado. Anita, por sua vez, foi mostrada primeiro como líder feminista e 

divorcista para depois o impresso informar que ela também era dentista. Dessa forma, os 

estereótipos acompanhavam os personagens vítimas dos crimes misteriosos e suscitadores de 

grandes polêmicas nas letras dessa folha de Natal.  

Nas entrelinhas das reportagens, Afrânio e Anita surgiam como figuras de reputação 

duvidosa. Esse recorte também não deixava de ser mais um ingrediente na construção do 

suspense e das inúmeras querelas que a matéria pudesse provocar no espaço público. Uma 

mulher independente que morava sozinha num apartamento, esteve num baile em uma noite 

que antecedeu sua morte, além disso deveria defender ideias contrárias àquela ordem social 
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como líder feminista, ou seja, as práticas de vida da dentista paulistana causavam tensão e 

desconforto para importantes segmentos da sociedade. Nos anos 1950, por exemplo, “uma 

classe média em expansão, moralista, vai acompanhar diversos casos rumorosos”, os quais 

serão marcados “pela figura da vítima”. (BRETAS, 2006, p. 23).  

E é por intermédio da reconstituição, pelo jornal, desses assassinatos repugnantes que 

temos algumas centelhas dos desalinhos sociais que se articulavam aos crimes de grande 

repercussão. Em relação à impressão das fotografias, como parte da notícia do crime que 

vitimou Anita, foi um recurso imagético possível no contexto dos avanços técnicos das 

oficinas da Tribuna, quando em 1956 houve a instalação de uma moderna impressora 

dinamarquesa. (TRIBUNA DO NORTE, 25 mar. 1956, p. 8). Já na publicidade do assassinato 

de Afrânio, em 1952, o periódico imprimiu somente um desenho gráfico da cena do crime.  

Nessa concepção, os detalhes investidos na notícia dos crimes de sangue estavam 

associados, outrossim, às condições de formatação e edição do impresso. A crescente 

sensacionalização desses tipos de crimes, ocorridos nos grandes centros urbanos do Brasil, 

dependia não só do emprego de palavras dramáticas mas também do concurso dos variados 

elementos da imagem, os quais eram possibilitados de acordo com a logística existente na 

imprensa escrita. 

Um dos objetivos dessas inovações técnicas, e que acabavam por transformar o 

jornalismo da Tribuna, era interagir e agradar um público cada vez maior e mais exigente. 

Nessa direção, o jornal mobiliza a opinião pública quando determinados “acontecimentos 

gestados num mundo particular se disseminam entre os populares, por meio de conversação, 

boatos e fofocas”. Porque a imprensa se alimenta “do mundo privado e da particularidade do 

caso para atingir os leitores de forma eficaz”. (FONTELES NETO, 2015, p. 159). Destarte, os 

impressos, por exemplo, tentam influenciar a formação de uma “opinião pública a partir das 

opiniões individuais”, que ao se difundirem, por meio da comunicação, podem criar arenas de 

conflitos. (FONTELES NETO, 2015, p. 159-160).  

No que tange à relação de público e privado no âmbito da imprensa, percebemos que 

“se a esfera privada prima pela intimidade, a pública implica na publicidade, demonstrando 

uma interseção entre as duas por meio da comunicação”. (HABERMAS, 2003 apud 

FONTELES NETO, 2015, p. 160). Assim, a ocorrência dos crimes é deslocada da esfera 

privada, em um dado lugar e com certos sujeitos, para a esfera pública por meio das palavras 

impressas, isto é, da publicidade.  

Sendo assim, “a opinião pública é polissêmica” e isso pode gerar muita polêmica em 

relação “ao termo e a precisão do conceito”. (FONTELES NETO, 2015, p. 161). Entretanto, 
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há a possibilidade da materialização dessa opinião pública nos noticiários dos jornais, a 

exemplo das notícias de crime, bem como a demarcação de um espaço público a partir dessa 

relação imprensa e leitores/ouvintes.  

Quando o leitor Natanael Medeiros, em 1962, falava sobre a reportagem policial, 

entre outros gêneros, tornava-se um dos vestígios históricos dessa interseção privado e 

público na Tribuna do Norte. Para Medeiros, naquele período, as matérias policiais não 

apresentavam “escândalo”. É difícil tentar apreender o significado de “escândalo” para um 

sujeito que era morador de Natal no começo dos anos 1960, uma vez que a referida expressão 

pode ensejar múltiplos desdobramentos e nuances. No entanto, aquele leitor não estava de 

todo modo satisfeito, apenas contente com aquela reportagem. (TRIBUNA DO NORTE, 7 

dez. 1962, p. 3).  

Provavelmente, os “escândalos” viriam tempos depois na reconstrução do jornalismo 

da Tribuna. A partir de 1964, no contexto da ditadura militar, o impresso passou a dar ênfase 

à publicidade sobre o controle policial aos “subversivos”, “desordeiros”, “mundanas” e 

“deslumbradas” (grupo de homossexuais), que “perturbavam” a ordem pública no espaço 

urbano de Natal, por exemplo. As “desordens”, “arruaças” e “transgressões” desses grupos 

divergentes da ordem “moralizadora” passaram a ser retratados, cotidianamente, pela Tribuna 

na segunda metade dos anos 1960. Isso é o que vamos discutir no próximo capítulo.  
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4 O GOLPE MILITAR DE 1964 E AS TRANSFORMAÇÕES DA PUBLICIDADE DO 

CRIME 

 

 

A ditadura militar de 1964 começou a ser institucionalizada no Rio Grande do Norte 

pela adesão do governador Aluízio Alves ao golpe de Estado. Ao lado dos militares, o chefe 

do executivo estadual, por meio do Ato Institucional e das leis de exceção, procedeu com as 

investigações e prisões paralelamente às do Exército.  

No que tange às diligências investigativas dessa Arma, havia o major Heider 

Nogueira Mendes no posto de presidente da Comissão Geral de Investigações no Estado. 

Depois ocorreu a substituição de Mendes pelo capitão Ênio Lacerda. Ademais, Aluízio 

formou sua comissão de investigação contratando, em Pernambuco, dois policiais 

especializados, “a quem concedeu poderes absolutos e excepcionais”. Esses agentes passaram 

a “processar, prender e encarcerar os supostos subversivos” no Rio Grande do Norte. 

(GALVÃO, 2004, p. 32).  

Sobre essas investigações e suas práticas, Galvão (2004, p. 32-3) ainda assegurou 

que os policiais Carlos Veras, que tinha treinamento no FBI dos Estados Unidos, e José 

Domingos “usaram, com muita competência, métodos semelhantes aos praticados pelos 

nazistas da Segunda Guerra Mundial”. Além da comissão investigadora do Exército, 

paralelamente, foram criadas mais duas comissões pelo governo do Estado, sem falar de 

“outras implantadas em cada repartição pública estadual, municipal e federal”. Assim, 

“armou-se a maior rede de investigação policial militar de toda a história política do Rio 

Grande do Norte”. (GALVÃO, 2004, p. 32-3).  

Segundo Donnici (1984, p. 74), em nome da “segurança nacional”, foi criada uma 

legislação “baseada em atos institucionais e complementares”. Esse novo aparato jurídico 

acabou “destruindo todo o poder político civil, reprimindo dirigentes sindicais, operários ou 

camponeses, líderes estudantis” e os movimentos sociais, além de “todo e qualquer cidadão 

brasileiro que se tornasse contrário ao sistema instituído”. Apesar de terem ocorrido as 

eleições de 1965, elas “desagradaram aos círculos militares, tendo como consequência a 

extinção dos partidos políticos”. Desse modo, o governo ditatorial criou a Aliança 

Renovadora Nacional (Arena) e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Em 1968, com 

o Ato Institucional nº 5, o aparato repressor tornou-se mais contundente no seio da sociedade 

brasileira. 
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Entrementes, situava-se a imprensa, ora servindo de porta-voz do regime militar ora 

encontrando formas sutis ou até mesmo mais ousadas no combate à repressão 

institucionalizada. A Tribuna do Norte, por sua vez, seguindo a orientação do seu 

proprietário, que era o então governador do Rio Grande do Norte, passou a aderir à 

implantação do governo ditatorial tanto em nível local quanto nacional. No que diz respeito à 

publicidade do crime nesse novo contexto, como o periódico de Alves mobilizou ideias e 

ações na produção das notícias criminais? Que sujeitos continuaram ou passaram, impressos, 

a fazer parte da página policial a partir de 1964? É o que discutiremos a seguir. 

 

 

4.1 As prisões políticas e o “Inquérito da Subversão”: a repressão nas palavras 

impressas da Tribuna do Norte 

 

 

O jornalismo populista da Tribuna do Norte foi organizado no contexto das 

transformações dos grupos políticos norte-rio-grandenses a partir dos anos 1950. As 

oligarquias passaram por (re)alinhamentos e rachas, e delas surgiram novas lideranças com 

outras ideias e práticas. A política populista, defendida por Aluízio Alves, tentava implantar 

um discurso no qual a modernização das estruturas sociais, com a inclusão dos grupos 

populares no processo político, seria o norteamento dessa empreitada. Entretanto, as 

articulações de Alves com as velhas organizações partidárias do estado faziam com que essa 

pretensa modernização fosse, porém, conservadora. (TRINDADE, 2004).  

No final dos anos 1950, o político angicano aproximou-se das hostes de esquerda, a 

fim de conseguir um amplo apoio dos trabalhistas, nacionalistas e até comunistas no pleito 

eleitoral de 1960 para governador do estado. Em seguida, essa aliança de Alves com tais 

grupos foi desfeita. No âmbito da imprensa, a Tribuna do Norte foi direcionada, também, na 

esteira das práticas populistas que, ao sabor das tramas e reveses políticos, sofriam 

transformações históricas. 

As camadas populares, aos poucos, foram sendo (re)descobertas como protagonistas 

na cena política, embora na condição de orientandas das lideranças partidárias. No entanto, o 

desafio surgia no momento de forcejar uma acomodação para os diversos segmentos 

populares, principalmente quando isso era uma prática jornalística dos defensores do 

populismo. Havia um conflito e espaços de tensão no instante em que os sujeitos 

marginalizados, os criminosos e as prostitutas, por exemplo, recebiam alguma publicidade no 



157 

 

impresso. E essa situação se tornou mais agudizante por ocasião da ditadura militar, que 

trouxe um período de repressão crescente sobre a população brasileira.  

De acordo com Melo (1981, p. 74), o Estado ditatorial de 1964 foi montado no 

combate ao “velho binômio subversão/corrupção”. Houve uma “artilharia do novo discurso 

do poder” a fim de eliminar os “elementos característicos do discurso populista”. Contra esse 

“discurso populista” pesou a prática política alicerçada “na eficiência de uma racionalidade 

impessoal que é própria à lógica da tecnocracia”. (MELO, 1981, p. 74). Ou seja, as camadas 

populares passaram, doravante, a ser apreendidas pelos detentores da ordem sob a suspeição 

do assédio de líderes “subversivos”. 

Nessa perspectiva, o regime ditatorial buscou primeiramente reprimir e silenciar os 

políticos acusados de atividades “subversivas”, os intelectuais de esquerda, os sindicalistas e 

os grupos estudantis organizados. De outra feita, esse governo autoritário procurou controlar 

os indivíduos considerados “desordeiros” que transitavam cotidianamente pelo espaço urbano. 

Em nome da ordem pública na política de segurança nacional, a vigilância e o controle sobre 

os corpos dessas figuras oriundas, mormente das camadas populares, tornaram-se um 

importante caso de polícia. Desse modo, as forças policiais, doravante, receberam 

investimentos materiais e simbólicos como instrumentos mobilizados para amordaçar, 

silenciar e até eliminar as vozes dissonantes e divergentes.  

Além do mais, algumas pesquisas recentes indicam que “a crise do populismo foi o 

reflexo do avanço popular, que despertou temor junto às elites políticas”. (PEREIRA, 2006, p. 

170). Nesse sentido, ao se constatar que o “Estado populista não mais exercia um controle 

efetivo sobre o movimento popular, cada vez mais autônomo e influenciado pelas esquerdas, 

tornava-se necessário” tanto às elites políticas quanto às forças armadas buscarem “o 

rompimento do pacto populista e a construção de uma nova ordem”. (PEREIRA, 2006, p. 

170).  

Em suma, o golpe militar de 1964 no Brasil pode ser compreendido como um 

“desdobramento da crise do populismo no país”. (PEREIRA, 2006, p. 170). Com isso, o 

jornalismo da Tribuna do Norte sofreu transformações importantes a fim de sobreviver no 

contexto ditatorial. Por essa razão, as práticas do impresso que priorizavam a interação com 

um público cada vez mais diversificado, incluindo principalmente os grupos populares, foram 

minimizadas drasticamente. As cartas do leitor desapareceram por bastante tempo a partir de 

1964, por exemplo. Nesse processo, determinados sujeitos, mormente dos setores populares, 

receberam uma publicidade avultada, porém em situações de tensão, transgressão e de 
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práticas criminosas. Apesar dos pontos contraditórios do jornalismo da Tribuna, essas práticas 

permaneciam em sintonia com os vários mecanismos de repressão dos militares.  

A Tribuna do Norte referendou, em suas palavras impressas, a instalação de uma 

nova realidade político-social brasileira com a ditadura. O crime, que recebia publicidade 

diária, foi alargado para novas tipificações. A narrativa da notícia de crime passou, então, a 

incluir a “subversão”, ao lado dos crimes mais comuns, a exemplo de homicídio, roubos e 

lesão corporal. Ao mesmo tempo, a contravenção penal da desordem pública foi avultada com 

as inúmeras detenções correcionais. Nessa direção, a prisão e as diligências policiais, além 

dos patrulhamentos motorizados e pé no centro da urbe, transformaram-se em palavras-chave 

na recuperação desse jornalismo da Tribuna durante a segunda metade dos anos 1960. 

Consumado o golpe de Estado, a Tribuna começou a confeccionar as notícias sobre 

as primeiras prisões políticas em Natal. Em uma matéria de última página, o impresso 

publicava ao leitor: “Novas prisões foram efetuadas pelo Comando Militar de Natal, dentro 

das medidas ligadas à segurança pública, ao que se informa por instrução do Comando do IV 

Exército”. (TRIBUNA DO NORTE, 3 abr. 1964, p. 8). De uma hora para outra, figuras 

ligadas aos espaços da política e da intelectualidade natalenses passaram a ser criminalizadas, 

passíveis da repressão e da retirada abrupta do convívio social. Os primeiros grupos que 

“ameaçavam” a “segurança nacional” estavam inseridos no alto das camadas sociais. As 

prisões deliberadas pelos militares começavam por esses sujeitos. Sendo assim, a Tribuna 

identificava os primeiros detidos: “Foram presos ontem o prefeito Djalma Maranhão, o vice-

prefeito Luiz Gonzaga dos Santos, o sr. Luiz Maranhão Filho, o dr. Vulpiano Cavalcanti e os 

universitários Danilo Bessa, Tereza Braga e João Faustino Neto”. Além deles, foram 

realizadas detenções por entre os integrantes dos trabalhadores ferroviários: “Ante-ontem 

foram efetuadas as prisões dos engenheiros Paulo Feitosa e Edvaldo Batista, delegado e sub-

delegado da Estrada de Ferro Sampaio Correia”, bem como a prisão de Evlim Medeiros, que 

era o presidente do Comando Estadual dos Trabalhadores, e do presidente do Sindicato dos 

Ferroviários. (TRIBUNA DO NORTE, 3 abr. 1964, p. 8).  

Com isso, o jornal de Alves passou a assumir uma postura de publicidade da 

repressão dos militares no espaço público. De acordo com Leite (2008, p. 44-5), além dos 

integrantes da administração municipal de Natal, que foram considerados “subversivos”, os 

militares primeiramente se preocuparam com a prisão de sindicalistas, estudantes e 

intelectuais, uma vez que sobre eles pesavam as acusações de que conviviam em espaços da 

“infiltração vermelha”. Ou seja, era em torno desses sindicatos, por exemplo, que o Partido 
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Comunista Brasileiro – PCB, conforme a justificativa da repressão, deveria difundir suas 

ideias deletérias à “segurança nacional”.  

Pelas palavras impressas, a repressão e as prisões prosseguiam. Na coluna 

denominada de “Tribuna Política”, impressa na terceira página, a narrativa contava sobre a 

debandada de um parlamentar estadual disfarçado, bem como a caçada dos militares a outro 

deputado que tentava fugir do estado num voo da empresa aérea Varig. Essas prisões 

causavam uma perturbação social, a construção de uma sensação de medo no espaço público e 

a ruptura com a liberdade de expressão e do direito de ir e vir. A Tribuna, por seu turno, 

reconstruía essas práticas repressoras e legitimava o trabalho dos detentores da ordem. 

 

TRIBUNA Política. O deputado José Rocha fugiu vestido de mulher. Esta é 

a última informação do deputado do PTN. Em dado momento ontem, o 

deputado Revoredo também pensou em fugir, mas foi aconselhado 

simplesmente a acabar com os ataques que ainda ensaiou às Forças 

Armadas. O Sr. Cezário Clementino foi preso ontem em Parnamirim no 

interior de um avião da VARIG. A aeronave ao parar os motores foi 

interditada pelas tropas do Exército. Um oficial entrou e perguntou quem era 

o sr. Cezário Clementino. Ninguém respondeu. Então o oficial, com o retrato 

do sr. Clementino foi de poltrona em poltrona fazer o reconhecimento 

prendendo então o político do PTN mossoroense que desceu escoltado. 

(TRIBUNA DO NORTE, 4 abr. 1964, p. 3). 

 

Percebemos que os políticos pertencentes aos quadros do Partido Trabalhista 

Nacional – PTN, que inclusive elegeram o presidente Jânio Quadros em 1960, sofreram os 

primeiros ataques de criminalização e repressão tanto dos militares quanto dos órgãos de 

imprensa alinhados à ditadura. Quatro anos antes dessas prisões, esse mesmo partido PTN, 

agora criminalizado, integrou a coligação “Cruzada da Esperança”, que deu a vitória eleitoral 

a Aluízio Alves para governador do Rio Grande do Norte. (TRINDADE, 2004, p. 126). 

Porém, com a instalação do governo ditatorial, a Tribuna do Norte mudou com rapidez a 

publicidade sobre os integrantes do PTN. José Rocha, o que se disfarçou de mulher na hora da 

fuga, Revoredo e Cezário Clementino passaram a ser figuras estranhas e “perigosas” à 

sociedade pelas letras do impresso. Dessarte, o jornal servia também de instrumento 

doutrinador da nova ordem política aos leitores.  

Meses depois dessa publicação sobre as prisões dos parlamentares, a Tribuna voltou 

a reconstruir os efeitos da repressão sobre as famílias destroçadas pelo ímpeto do Estado 

ditatorial. Com a manchete de última página “Inquérito da Subversão: Cesário Clementino 

lembra loucura da mulher e favores que deve ao Coronel”, o periódico narrava ao leitor que 

Cesário era um ex-deputado que foi preso logo após a “Revolução” de 1964. (TRIBUNA DO 
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NORTE, 29 jul. 1964, p. 8). O jornal conseguiu entrevistá-lo. Na matéria, o preso político 

relatou que agradecia ao Coronel Esteves Caldas pela assistência que lhe prestou. O militar 

mandou buscar, em Mossoró, a mulher de Cesário, que se encontrava louca, conforme o 

relato, em consequência dos últimos acontecimentos. Além disso, o pai do referido preso 

estava em estado de coma, e seu irmão Geraldo Clementino, funcionário da Rede Ferroviária, 

foi demitido do cargo. A família estava destruída. (TRIBUNA DO NORTE, 29 jul. 1964, p. 

8). A ação dos militares foi cuidadosamente recontada pelo jornal com traços de benevolência 

ao preso político. Havia a preocupação desse jornalismo não só em publicar sobre a destruição 

da família atingida pela repressão mas ainda em exaltar pequenas atitudes “humanitárias” dos 

algozes daquele ex-deputado.  

Voltando ao chamado “Inquérito da Subversão”, a peça jurídica que promoveu 

diligências policiais, interrogatórios, prisões e indiciamentos, a Tribuna legitimou esse 

inquérito em suas páginas. Conformou já foi discutido, o “Inquérito da Subversão”, de ordem 

do governo do Estado, corria paralelamente aos inquéritos abertos pelo Exército. Por isso, a 

manchete informava: “Governador nomeia comissão para apurar atividades subversivas”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 abr. 1964, p. 8). Em seguida, o texto pontuava que o governador 

Aluízio Alves “nomeou o Bacharel Carlos Moura de Morais Veras, da Polícia pernambucana 

e com Curso do FBI e o Bacharel José Domingos da Silva, Capitão da Polícia daquele Estado, 

para presidirem os inquéritos instaurados” sobre as atividades “subversivas” no Rio Grande 

do Norte. (TRIBUNA DO NORTE, 19 abr. 1964, p. 8). A partir de então o jornal de Alves 

montava uma operação publicitária de “caça às bruxas” aos “subversivos”. Desse modo, 

novos “criminosos” eram (re)lançados no espaço público pelas grandes letras do periódico. 

Mas agora esses sujeitos criminalizados começaram a ser deslocados para a primeira página 

como chamada das longas reportagens ao leitor. Nesse processo, os recursos imagéticos 

tornaram-se elementos importantes nessa nova confecção da notícia de crime, mormente dos 

“comunistas”. 

Qual seria a motivação plausível dessas prisões sumárias conduzidas tanto pelos 

militares quanto pela ordem do inquérito policial militar aberto no governo de Aluízio Alves? 

A Tribuna do Norte tentou justificar essa questão em uma nota de primeira página sobre a 

prisão do chefe do executivo de outro estado da federação. Com o título “Militares explicam 

prisões”, a matéria dava publicidade ao fato de que “as autoridades militares anunciaram que 

a prisão do governador Seixas Dória foi em consequência de o chefe do executivo sergipano 

estar desenvolvendo atividades subversivas”. (TRIBUNA DO NORTE, 4 abr. 1964, p. 1). A 

acusação do crime de “subversão” recebia uma tipificação ampla, dúbia e com dimensões 



161 

 

subjetivas de quem aplicava essa nova legislação, que era fundada em atos institucionais e 

complementares. Os “militares explicam”, assim dizia o jornal, entretanto, isso não tinha 

aclaração. Que “atividades subversivas” o governador Dória estaria desenvolvendo? A 

Tribuna publicava as prisões políticas com justificativas não elucidativas. Nesse período, o 

arbítrio e a construção de uma realidade baseada no medo, na perplexidade e no perigo 

iminente do “comunismo” passavam a fazer parte das palavras impressas do periódico de 

Alves. 

Nesta matéria de primeira página, como chamada da reportagem na página final, cujo 

título alarmava “O homem da senha”, a Tribuna prosseguiu na construção de um sujeito 

“muito perigoso” à segurança nacional. A narrativa começava pelos traços físicos do acusado, 

a fim de imprimir nele uma identidade da diferença: “Com barba de 17 dias por fazer, chegou 

a Natal, algemado, o homem a quem o IV Exército acusa de alta periculosidade, por isso 

mesmo encarregado de trazer para Natal a ‘senha’ que seria o sinal” para a deflagração do 

“golpe comunista no Brasil”. (TRIBUNA DO NORTE, 23 abr. 1964, p. 1).  

A fotografia do preso reforçava o texto com o intuito de causar medo e reprimenda 

aos leitores. Essa “senha” seria o assassinato do ex-presidente Gaspar Dutra e, de acordo com 

o impresso, ela foi encontrada, escrita, no bolso de José Campelo Filho. Ele era um 

funcionário do Banco do Brasil e “atuante líder sindical” no Rio Grande do Norte. Em sua 

acusação pesava o crime de ter “montado também perigoso dispositivo comunista na Carteira 

Agrícola do BB em Natal”. (TRIBUNA DO NORTE, 23 abr. 1964, p. 1). Ficou preso no 

quartel da Polícia Militar. Na sequência dessa reportagem, a Tribuna resumia que o “inquérito 

começou na área civil com depoimento de 11 horas do 1º acusado”. (TRIBUNA DO NORTE, 

23 abr. 1964, p. 10). Campelo foi o primeiro sujeito a ser inquirido pelo “Inquérito da 

Subversão”.  

Com isso, José Campelo virou uma espécie de “celebridade” da “subversão”, 

contudo, em forma de execração pública pelas grandes letras do periódico. A Tribuna, no mês 

seguinte da primeira matéria, publicava a seguinte manchete com ampla publicidade sobre 

esse “comunista”: “Sem barba e sem algemas, bancário J. Campelo ficou livre das grades 

durante 49 minutos”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 maio 1964, p. 8). A reportagem trazia 

alguns intertítulos reconstruindo o ritual montado por ocasião da audiência do inquérito, a 

exemplo de “Impressões digitais” e “Penteando o cabelo”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 maio 

1964, p. 8). O jornal designou uma equipe de reportagem para colher a movimentação do 

preso e do inquérito policial-civil e, posteriormente na redação, transformava os fatos num 

noticiário vasto com manchete, fotografias e diferentes intertítulos, a fim de abordar os passos 



162 

 

desse acusado. A referida publicidade não só tentava prender a atenção do leitor, já que as 

matérias se seguiam por dias, como também tinha o intuito de servir de alerta à sociedade, a 

fim de que esta se mantivesse ordeira, além de acentuar cada vez mais a posição política do 

jornal frente ao governo militar.  

Em relação às duas matérias sobre José Campelo, reconstruíam, primeiramente, seus 

passos “subversivos”, nos quais ele aparecia com a “barba de 17 dias por fazer” e, em outro 

momento, sob os auspícios dos militares, Campelo surgia com uma nova aparência física. 

Essa forma de narrar sobre o preso incomum cumpria interesses políticos e culturais no 

contexto da ditadura, visto que a principal imagem de Karl Marx, o teórico do socialismo, é 

de uma figura barbuda. Desse modo, a barba longa dos acusados de “subversão” recebia um 

investimento do impresso como forma de estigmatizá-los no espaço público. Na caserna, o 

militar subalterno que fosse flagrado com barba alterada podia sofrer uma punição disciplinar, 

que ia desde a advertência à licença cassada (detenção)55. Nesse sentido, a barba longa dos 

“comunistas” sofria uma criminalização por parte dos militares e da imprensa alinhada ao 

golpe de Estado. Por sua vez, Campelo, nos minutos que participou do ritual do 

interrogatório, já estava “disciplinado” pelos detentores da ordem56. O controle dos corpos 

fazia parte das novas práticas culturais impostas em uma sociedade que sofria processos de 

militarização.  

No tocante à implantação e à exaltação das práticas e rituais militares, que recebiam 

ressonância nos setores alinhados à ditadura, a Tribuna do Norte não ficou de fora dessa 

publicidade. Em “Sentinelas do Inquérito”, título com grandes letras, havia uma 

reconstituição da performance de duas sentinelas que vigiavam o espaço do interrogatório 

militar. A matéria tentava congelar aquele momento com palavras que emanavam brios pelas 

tradições militares: “Fuzil na mão, em posição de sentido, guardam a entrada da ante-sala 

onde se realiza o inquérito policial-civil”. (TRIBUNA DO NORTE, 24 abr. 1964, p. 8).  

A ordem criada pelo Estado ditatorial precisava se materializar também nos rituais 

militares, que eram comuns dentro dos quartéis, mas agora ganhavam os espaços público e 

privado da sociedade. Nessa direção, a Tribuna do Norte situava-se como um elemento 

intermediador entre a construção dessa ordem e o espaço público. Em seguida, a notícia 

enfatizava que “de duas em duas horas as sentinelas são mudadas, mas estes dois são símbolo 

                                                           
55  Falo com certa propriedade sobre essa questão, em virtude de ter sido um soldado da Polícia Militar do Rio 

Grande do Norte no período de 2006 a 2013 e, todos os dias em que eu estivesse de serviço no quartel, precisava 

fazer a barba. 
56 Sobre os rituais que disciplinam os corpos dos sujeitos encarcerados, cf. GOFFMAN, Erving. Manicômios, 

prisões e conventos. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. 



163 

 

da vigilância.” Eles “falam pouco, mas não reagiram ao flash fotográfico”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 24 abr. 1964, p. 8). Em tempos passados, os soldados da Polícia Militar, por 

exemplo, recebiam a publicidade da Tribuna em situações controversas. Em dadas ocasiões, 

eles surgiam cometendo atos de violência contra populares pelas ruas da capital e até em 

cidades do interior do estado. Na ditadura militar, entretanto, os soldados sentinelas foram 

exaltados como “símbolos” da política estatal combativa aos “comunistas”.  

 Na mesma página sobre a matéria das “Sentinelas do Inquérito”, havia outra notícia 

antagônica. Lado a lado, os termos militares e “subversivo” cumpriam o desejo da Tribuna em 

exaltar os vencedores do golpe de Estado e, ao mesmo tempo, expurgar os “criminosos” na 

formação de uma opinião pública. O texto não forcejava causar grandes polêmicas e/ou 

suspense aos leitores, porém tentava imputar acusações contundentes às claras. Apesar de que 

a repetição das matérias sobre esse inquérito policial-civil tinha a função de expor os 

“subversivos” mais “perigosos” e, simultaneamente, prender a atenção do público com o 

enredo dramático, que visava “purgar” a sociedade dos indivíduos “nocivos” à ordem.  

Em uma fotografia, cujo título bradava “Boné Subversivo”, a Tribuna imprimia a 

seguinte legenda: “Pedro Cavalcanti da Silva é agricultor. No entanto, recentemente, andou 

participando de reuniões políticas consideradas subversivas”. (TRIBUNA DO NORTE, 24 

abr. 1964, p. 8).  Ele estava preso no quartel da Polícia Militar e, conforme a narrativa, “desde 

às 21 horas de ontem” permanecia respondendo ao inquérito policial-civil. No final da notícia, 

o jornal traçava um destino duvidoso e sombrio para Pedro: “Não se sabe, qual o seu 

amanhã”. (TRIBUNA DO NORTE, 24 abr. 1964, p. 8). O agricultor era o extremo das 

sentinelas com fuzil. Pedro e os militares dividiam a mesma página do impresso, porém, 

separados por uma fronteira que demarcava a ordem (sentinelas armadas) e o “inimigo” desse 

regime (agricultor com “boné subversivo”). Seja o boné, seja a barba grande, a Tribuna 

precisava estereotipar simbolicamente esses sujeitos “aberrantes” e divergentes.  

No subtítulo “Bela e subversiva. Berenice procurada”, em mais uma publicidade do 

“Inquérito da Subversão”, o impresso de Alves contava que a “universitária Berenice Freitas, 

quintanista da Faculdade de Direito de Natal, que se encontra desaparecida, [...] é considerada 

pelas autoridades militares e civis uma das peças mais importantes” do referido inquérito. 

(TRIBUNA DO NORTE, 9 jun. 1964, p. 8). Berenice era acusada de atuar “no meio da 

juventude, viciando-a na ignomínia da teoria marxista”. Como não poderia faltar, a fotografia 

da jovem fora publicada como um retrato de “criminosa” procurada pelos militares. Com isso, 

a Tribuna reforçava a ideia de que os “subversivos” mais “perigosos” estavam também por 

entre os grupos de intelectuais da cidade. O potencial crítico desses homens e mulheres ao 
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golpe de Estado tornava-se uma ameaça assustadora aos militares e, para tanto, esses 

“subversivos” precisavam ser caçados e silenciados, inclusive com a ajuda publicitária dos 

jornais alinhados à ordem ditatorial.  

Quanto à trajetória de Berenice e de sua companheira Tereza Braga, presenciaram a 

prisão do prefeito Djalma Maranhão no prédio da Prefeitura de Natal. No dia seguinte ao fato, 

elas procuraram a ajuda de companheiros da Rede Ferroviária e foram informadas de que 

estavam sendo procuradas por uma patrulha do Exército. Porém, elas tiveram êxito na fuga. A 

partir daí começou uma saga por alguns estados da federação a fim de escaparem da prisão. 

As jovens passaram pelo interior da Paraíba, estiveram um tempo em Fortaleza e, por último, 

seguiram para o Rio de Janeiro. Lá, Berenice asilou-se na embaixada do Panamá. (GALVÃO, 

2004). 

Se essas duas jovens natalenses conseguiram fugir do cerco dos militares e da prisão, 

outros homens e mulheres, porém, foram mantidos encarcerados enquanto eram ouvidos pelo 

“Inquérito da Subversão”. Apesar de todo o esforço dos policiais Carlos Veras e José 

Domingos para gerarem provas que pudessem incriminar os acusados, alguns desses esforços 

foram frustrados. A publicidade do drama desse inquérito policial-civil no jornal de Alves não 

deixou de mostrar a movimentação tanto daqueles acusados que continuavam presos quanto 

dos outros que iam sendo libertados por falta de provas.  

O dentista Geraldo Ribeiro Caldas, que esteve preso no quartel da Polícia Militar 

durante um mês, por exemplo, foi solto “depois de ter sido constatado que não existe 

elementos que [comprovassem] sua cumplicidade com o movimento subversivo do Rio 

Grande do Norte”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1964, p. 8). A despeito disso, os policiais 

condutores do inquérito não se davam por vencidos e nem cansados na empreitada de realizar 

novas prisões. Um desses agentes informou à Tribuna que, sobre as novas prisões, algumas 

delas “seriam efetuadas no fim de semana e que não revelava os nomes para não prejudicar o 

andamento da sindicância e das diligências”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 jul. 1964, p. 8). A 

Tribuna, nessa fase de jornalismo antipopular, posicionava-se no espaço público como um 

órgão atrelado às caçadas militares, com níveis de organização, aos “subversivos”. Nessa 

perspectiva, manter o leitor informado, diariamente, sobre o andamento das prisões pela 

cidade cumpria interesses políticos e moralistas, bem como mercadológicos.  

Com o título e subtítulo “Inquérito da Subversão: universitário João Faustino foi 

solto e advogados concluirão tudo amanhã”, o impresso publicava que João, ex-presidente da 

União Estadual dos Estudantes, universitário, havia sido libertado, no dia anterior, depois da 

prisão em uma cela, durante mais de uma semana, no quartel da Polícia Militar. (TRIBUNA 
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DO NORTE, 20 ago. 1964, p. 6). Seu crime foi tipificado em “atividades subversivas” e por 

“professar doutrina contrária ao regime democrático”. Ainda nessa mesma matéria, os 

policiais Carlos Veras e José Domingos informaram que o inquérito já apresentava “mais de 

quatro mil páginas”, o que em breve deveria ser entregue ao governador Aluízio que, por sua 

vez, entregaria à justiça civil. (TRIBUNA DO NORTE, 20 ago. 1964, p. 6).  

A esse respeito, segundo Galvão (2004), João Faustino e outros universitários foram 

presos, em 1º de abril de 1964, no momento em que se reuniam para prestar solidariedade ao 

presidente Jango. A reunião foi interrompida pela “invasão das tropas do Exército, 

comandadas pelo então major Estevão Mosca”. (GALVÃO, 2004, p. 75). Depois, Faustino foi 

libertado graças a um habeas corpus impetrado pelo advogado Roque de Brito. Nesse sentido, 

que “doutrina contrária” seria essa pela qual o jovem universitário foi preso? A Tribuna não 

explorava qualquer possibilidade de defesa do acusado em suas matérias. Pelo contrário, o 

jornalismo antipopular, que era imprimido diariamente, permanecia a serviço de uma 

“democracia” que, contraditoriamente, buscava silenciar e prender os sujeitos divergentes 

dessa ordem.  

A sede pela repressão sistematizada, que era materializada pelas prisões sumárias, 

sobressaía-se por entre as letras do jornal de Alves. A manchete “Inquérito da Subversão: 

concluído o presente inquérito outro virá com novas prisões e diligências”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 3 set. 1964, p. 8) procurava não só legitimar e exaltar a ação repressora, encabeçada 

também pelo governo de Aluízio, mas sobretudo causar no público a sensação de que a 

ditadura vinha “moralizar” a sociedade e trazer uma “tranquilidade”, que paradoxalmente 

instalava o terror, pelo combate aos “subversivos”. A matéria prosseguia ressaltando que um 

“novo inquérito para prender novos implicados na subversão” estava a caminho. Seu objetivo 

era “apurar novas denúncias surgidas com diligências que não têm cessado, desde o início da 

revolução”. (TRIBUNA DO NORTE, 3 set. 1964, p. 8). Havia, outrossim, uma animosidade, 

enfatizada pelo impresso, dos militares de Natal em virtude de o Supremo Tribunal Federal 

permanecer negando muitos pedidos de habeas corpus para presos políticos. Para os militares, 

essa prática da justiça reforçava “a perfeita segurança para prosseguimento da obra 

revolucionária iniciada a 31 de março”. (TRIBUNA DO NORTE, 3 set. 1964, p. 8).  

Nessa artilharia pela ampliação da “obra revolucionária”, o estudante Francisco de 

Assis Barbosa foi o primeiro detido pelo Inquérito Policial Militar nº 2. Ele era “chefe do 

departamento de jornais falados da Emissora de Educação Rural e um dos principais líderes 

da Juventude Estudantil Católica no Rio Grande do Norte”. (TRIBUNA DO NORTE, 13 set. 

1964, p. 10). Foi preso por ordem do major João José Pinheiro da Veiga, o então presidente 
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do referido inquérito. Na mesma página, a Tribuna não esqueceu de informar a volta às aulas 

do curso de Direito do universitário Marcos Guerra, que havia sido preso por ter coordenado o 

“método de alfabetização do professor Paulo Freire” no estado. Marcos foi libertado no 

Recife por força de um habeas corpus impetrado por seu pai, professor Otto de Brito Guerra, 

que era então diretor da Faculdade de Direito em Natal. (TRIBUNA DO NORTE, 13 set. 

1964, p. 10).  

Contraditoriamente, esse método de alfabetização de Freire foi respaldado pelo 

governo de Aluízio. Todavia, o governador conseguiu se livrar de qualquer acusação de que 

com tal programa educacional estaria cometendo uma “atividade subversiva”. Mas não 

faltaram esforços dos seus adversários nesse sentido. Dinarte Mariz, por exemplo, costurou 

reiteradamente junto aos militares a deposição de Aluízio do governo estadual. O presidente 

Castelo Branco, contudo, manteve Alves no poder. Em 1969, no contexto do AI-5, o político 

angicano sofreu de fato a cassação política. (FREIRE, 2003). 

A Tribuna do Norte, durante o ano de 1964, deu ênfase às publicações sobre as 

prisões políticas. Houve a abertura de mais um terceiro Inquérito Policial Militar. De acordo 

com o impresso, um “documento secreto vindo da 7ª Região Militar provocou instalação do 

IPM nº 3”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 dez. 1964, p. 5). Antes de um mês, surgia a manchete 

“Considerados inocentes pelo IPM n. 3 os 7 estudantes de Açu ouvidos ontem”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 3 jan. 1965, p. 8). Entre os três inquéritos abertos para investigar as “atividades 

subversivas” no Rio Grande do Norte, sendo um policial-civil e dois policiais militares, o que 

mais recebeu publicidade nas páginas da Tribuna foi, sem dúvida, o “Inquérito da Subversão”, 

gerado por ordem do governador Aluízio. Além desse chefe do executivo ter regulamentado o 

Ato Institucional nº 1 no Estado, abriu um inquérito policial-civil. Conforme Galvão (2004, p. 

32), não há registro histórico de que outro governador no Brasil tenha constituído uma 

comissão de investigação paralela, com poderes especiais, a fim de “processar, prender e 

encarcerar os supostos subversivos”, assim como aconteceu no Rio Grande do Norte.  

A ligação política de Aluízio com o ex-presidente Jango, suas práticas 

assistencialistas junto aos setores populares, a exemplo do programa de alfabetização do 

professor Paulo Freire em terras potiguares, indicavam, provavelmente, uma posição duvidosa 

de Alves diante da ditadura. Com o golpe de Estado, o governador precisou repensar sua 

atuação política e, numa manobra coordenada, aproximou-se dos militares sem hesitar.  

O “Inquérito da Subversão” era também uma forma de mostrar “serviço” do governo 

do Rio Grande do Norte à “Revolução” de 1964, cujo órgão publicitário foi a própria Tribuna 

do Norte. Para tanto, a implantação da ditadura no Rio Grande do Norte por Aluízio Alves, 
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com o aparato dos meios de comunicação, não deixou a desejar frente aos complexos 

instrumentos de repressão que foram impostos sobre a sociedade brasileira.  

Ainda sobre o famigerado “Inquérito da Subversão”, o policial Carlos Veras “tornou-

se, portanto, o cérebro dos interrogatórios e enquadramentos dos presos na Lei de Segurança 

Nacional destacando-se, também, pelo uso da tortura psicológica”. (GALVÃO, 2004, p. 110). 

Entretanto, essa parte do inquérito a Tribuna não registrou em suas palavras impressas. E não 

publicaria mesmo, uma vez que tais interrogatórios torturantes e aviltantes dentro dos quartéis 

foram legitimados e havidos como necessários pelos detentores da ordem a fim de 

consubstanciarem a “obra revolucionária” no estado. 

Alguns dos presos políticos conseguiram registrar suas memórias posteriormente. 

Mailde Galvão (2004) contou, em 1964: aconteceu em abril, que por fazer parte da 

administração municipal do prefeito Maranhão foi considerada uma das “subversivas” no Rio 

Grande do Norte. Ela foi submetida a seis interrogatórios em vários inquéritos. Na primeira 

detenção, Mailde foi conduzida por militares ao quartel do 16º Regimento de Infantaria em 

Natal. Lá, diante de um capitão e de um tenente, a ex-secretária do município esteve sob a 

inquirição desse último oficial. O “tenente queria descobrir onde estavam escondidos os meus 

documentos subversivos”, disse Mailde. (GALVÃO, 2004, p. 61). Horas antes dessa prisão, a 

casa da interrogada sofreu uma invasão de militares do Exército. Revistaram “todos os 

cômodos” e, no quarto dela, “mexeram até nas caixas de absorventes íntimos”. (GALVÃO, 

2004, p. 61).  

Diante dessa situação traumática, Mailde concluiu que “por uma suspeita 

absolutamente infundada e sem sentido, invadiam as residências, prendiam pessoas e 

expunham as famílias ao vexame das investigações na vida pessoal e profissional”. 

(GALVÃO, 2004, p. 62). Além disso, as vítimas da ditadura tinham a vida desarticulada 

repentinamente, perdiam a privacidade, o direito ao contraditório e a estabilidade nos 

empregos. (GALVÃO, 2004, p. 62). Quanto à Tribuna do Norte, por permanecer, nesse 

contexto de 1964, alinhada à “obra revolucionária”, imprimiu certo silêncio sobre as vozes 

sufocadas de homens e mulheres atingidos pelos vários inquéritos policiais e civis do regime 

militar, embora, em meio a esse alinhamento jornalístico, houvesse pontos dissonantes dentro 

do impresso, o que já foi discutido no capítulo segundo desta pesquisa. 

No tocante à perda da privacidade, Mailde constatou que o jornal de Alves tanto 

noticiou sua prisão pelos militares quanto procurou, ainda, entrevistá-la no momento de sua 

liberdade. Segundo a ex-secretária do município, a Tribuna publicou uma nota informando 

que “a professora Mailde Pinto, aparentemente calma, negou-se a prestar qualquer 
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declaração”. (GALVÃO, 2004, p. 172). A esse respeito, em forma de desabafo e de postura 

divergente, Mailde assim observou: “Não foi possível defender a minha privacidade e, 

naquela noite, toda a minha sensibilidade estava exposta”. (GALVÃO, 2004, p. 172-3). 

Provavelmente, parte desse silêncio do jornalismo da Tribuna fosse reforçado pela recusa de 

que alguns presos políticos em não conceder qualquer entrevista ao periódico. Para além da 

invasão da privacidade, conforme o depoimento de Mailde, provavelmente estava implícito o 

medo que os presos políticos tinham em se complicar ainda mais diante dos militares. Falar 

qualquer coisa na imprensa (e se essa fosse complacente à ditadura era pior) poderia servir de 

agravante aos acusados. Mesmo que Mailde e seus pares tivessem ganhado a liberdade dos 

quartéis, permaneciam respondendo aos processos. Dizer alguma palavra em público, naquele 

contexto, não era um gesto sensato.  

Mas não foi só Mailde que se recusou a conceder entrevista a repórteres da Tribuna. 

Alguns cidadãos natalenses também foram mostrados nessa situação de não querer diálogo 

com o jornal no momento em que passavam por dramas e tragédias familiares. Em uma 

reportagem sobre um assassinato, tentativa de homicídio e posterior suicídio do autor dos 

crimes, a Tribuna publicava a “tragédia da Av. 4”, na qual a jovem Joanete Oliveira teria sido 

morta pelo suposto namorado Edmilson Rodrigues que, depois de ter ferido também o irmão 

dela, cometera suicídio no bairro do Alecrim. (TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 1969, p. 8). A 

família negava, entretanto, que ambos fossem namorados.  

Entre os intertítulos da matéria, o impresso bradava: “TRABALHO DIFÍCIL”. Em 

seguida comentava aos leitores que “à primeira tentativa de contato da reportagem com os 

familiares das vítimas foi impossível pois, além da negativa em nos receber, ninguém parecia 

em condições emocionais para prestar esclarecimentos”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 

1969, p. 8).  No entanto, a equipe insistiu tanto que ainda conseguiu publicar a fotografia das 

vítimas, ou seja, de Joanete e seu irmão, em momento familiar. Diante das negativas da 

família, o jornal de Alves não escondia no texto final da notícia que houve uma espécie de 

“invasão” do lar daqueles indivíduos enlutados.  

Provavelmente, os repórteres obtiveram essa fotografia neste momento cristalizado 

pelas palavras impressas: “Nova investida da reportagem, sala de jantar e pôde se colher 

retalhos da conversa [...]”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 1969, p. 8). A relação da Tribuna 

com o público, leitores ou não, apresentava pontos de tensão e conflito. Nesse sentido, fica 

evidente, também, pela reprodução da fala de um parente de Joanete no instante em que ele 

alertava a familiares desta forma: “Não adiantam comentários que podem ser explorados pelo 

jornal”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 1969, p. 8). Dessarte, a Tribuna passava a ser vista 
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como uma ameaça à intimidade de determinadas famílias, fato esse endossado por Galvão 

(2004). 

Frente às publicações sobre uma onda de prisões políticas que varreu alguns setores 

da sociedade potiguar, a Tribuna modificou suas ideias no que tange ao policiamento da 

capital. Em 1961, em determinadas reportagens, o jornal denunciava que Natal estava 

“despoliciada”. Por exemplo, havia críticas incisivas ao chefe de polícia por não controlar os 

criminosos, que agiam cada vez mais e com mais estratégias.  

Em 1964, entretanto, a Tribuna vai alarmar sobre a atuação constante dos “gatunos” 

no espaço urbano, apesar de reconhecer a vigilância da polícia. Provavelmente, a instalação 

da ditadura militar, que ressaltou e valorizou o trabalho de grupos de policiais no combate aos 

“subversivos” tenha influenciado diretamente as autoridades locais, bem como setores da 

imprensa, no sentido de defenderem uma otimização da estrutura do policiamento urbano, a 

fim de combater os diversos crimes cotidianamente.  

Nesse sentido, foi significativo o editorial “Policiamento da cidade”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 8 ago. 1964, p. 2) para entendermos as mudanças operadas nesse jornalismo da 

Tribuna que, doravante, passou a defender uma espécie de profissionalização da polícia. O 

endurecimento da repressão aos “subversivos” estendeu-se a outros criminosos e 

perturbadores da ordem pública. Quanto à implantação do estado de segurança nacional, 

ensejava um projeto de controle eficaz sobre os diversos espaços da cidade e sobre os 

diferentes grupos sociais.  

No referido editorial, a Tribuna começava o texto dizendo que “apesar da vigilância 

da polícia, os gatunos continuam agindo em todos os bairros da capital”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 8 ago. 1964, p. 2). Sobre as formas de atuação desses criminosos, a narrativa 

resumia: “Ora penetram em residências familiares e casas comerciais. Ora arrebatam carteiras 

e praticam contos de bilhetes ‘premiados’ e heranças inexistentes”. (TRIBUNA DO NORTE, 

8 ago. 1964, p. 2). Assim, havia um esforço do editorial em reconstruir uma Natal sem 

segurança, porque nela existia uma “ofensiva permanente e perigosa”. E, no final das contas, 

essa onda de crimes visava muitas vezes “a vida das vítimas”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 

ago. 1964, p. 2).  

Diante dessa situação, o impresso apontava como solução à problemática da 

segurança pública o aparelhamento da polícia. Mas reconhecia que ela não se livrava de 

“críticas apressadas, dos que a censuram por ação e omissão”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 

ago. 1964, p. 2). Nesse momento, a Tribuna não se colocava mais como um órgão censurador 

do trabalho da polícia, como o fez num passado recente. Pelo contrário, se a polícia não 
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galgava bons resultados é porque lhe faltava investimentos, conforme a nova publicidade dada 

pelo jornal. A polícia recebia, então, um respaldo como instituição necessária à repressão e à 

moralização de certos grupos sociais. Sem falar que o gerenciamento da polícia, tanto civil 

quanto militar, fazia parte, nessa época, da administração estadual de Aluízio.  

Em seguida, o editorial dava publicidade sobre a criação da companhia de Rádio 

Patrulha57, que era o estabelecimento do policiamento ostensivo e motorizado com rádio 

comunicação em Natal. O empreendimento ficaria a cargo da Secretaria de Segurança Pública 

com os investimentos do governo do Estado. De acordo com a Tribuna, essa companhia era 

um “serviço que o desenvolvimento da capital há muito vem exigindo e aumentará a 

eficiência da ação da polícia, evitando a fuga de criminosos”, bem como permitindo “as 

diligências indispensáveis à elucidação dos delitos”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 ago. 1964, p. 

2).  

Com esse comentário, o jornal indiretamente apontava o processo acelerado do 

crescimento urbano e populacional da capital para justificar a criação da Rádio Patrulha. 

Além disso, a narrativa não deixava de expor outro problema, que era a “ausência de 

estabelecimentos penais suficientes”. Na conclusão, procurava convencer o leitor de que o 

aparelhamento da polícia traria isto: a diminuição do “perigo em que vivemos, ao sabor de 

gatunos de toda espécie”. (TRIBUNA DO NORTE, 8 ago. 1964, p. 2). Essa mudança da 

publicidade sobre a polícia no jornal de Alves pode ser compreendida no contexto das tensões 

sociais (aumento da população e, por conseguinte, crescimento das ocorrências criminais), 

bem como pela questão política (golpe militar que trouxe uma valorização do trabalho da 

polícia não só no combate incisivo aos “comunistas”, mas também aos criminosos comuns e 

contraventores da lei).  

Sobre a relação entre o aparelhamento da polícia e a ditadura militar, temos uma 

matéria da Tribuna no contexto do movimento estudantil de 1968. De acordo com o texto, a 

preocupação das autoridades policiais era com a possibilidade de jovens de Natal 

promoverem manifestações por ocasião do dia do estudante em agosto daquele ano. A 

manchete “No dia do estudante polícia foi às ruas só por precaução” não mencionava que 

houve prisões na Casa do Estudante. A ênfase narrativa era justamente no patrulhamento 

ostensivo e preventivo da Rádio Patrulha, que havia frustrado possíveis distúrbios no espaço 

                                                           
57 Sobre a criação da Rádio Patrulha no Rio Grande do Norte, confira nosso trabalho monográfico: SILVA, 

Arlan Eloi Leite. Rádio Patrulha: policiamento ostensivo e tecnologia na cidade de Natal (1965-1970). Natal, 

RN: 2008. 67f. Monografia (Bacharelado em História) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de História. 
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urbano. Entretanto, no meio da matéria, em letras grandes, um intertítulo trazia a repressão 

dos patrulheiros a jovens da Casa do Estudante. 

 

[...]. PRISÕES. Denúncias de que alguns estudantes estavam reunidos na 

Casa do Estudante, na noite do último sábado, programando várias 

manifestações levaram um choque da Polícia Militar a cercar o seu prédio e 

promover o corte de luz e força. Na oportunidade, o presidente da entidade, 

universitário Emanoel Bezerra, que saiu da Casa do Estudante no momento 

em que a luz foi cortada, foi detido pelo Comandante da Rádio Patrulha, 

capitão Domilson Damásio e levado para o Quartel da Polícia Militar onde 

foi interrogado pelo próprio Secretário de Segurança, general Ulisses 

Cavalcanti, sendo liberado na manhã de domingo. Outras prisões também 

foram efetuadas na madrugada do domingo, quando choques da PM atuaram 

[sic] vários boêmios sob suspeita de estarem promovendo o pichamento de 

muros. Estas prisões foram imediatamente revogadas no momento em que 

constatou-se o equívoco. (TRIBUNA DO NORTE, 13 ago. 1968, p. 6).  

 

Além da atuação da Rádio Patrulha, existia também o Pelotão de Policiamento 

Ostensivo (PPO), criado em abril de 1968, o qual era um desdobramento dessa companhia 

operacional da Polícia Militar. O serviço desse pelotão era organizado por duplas de soldados, 

os “Cosme e Damião”, que executavam o patrulhamento no processo a pé, circulando pelos 

pontos estratégicos de Natal, a exemplo do Alecrim, Cidade Alta e Ribeira. (SILVA, 2008).  

A referida matéria citava um grupo de choque da Rádio Patrulha no momento da 

prisão do universitário Emanoel Bezerra. Esse grupo especial fazia parte dos pelotões que 

compunham essa polícia patrulheira, que foi criada por Aluízio Alves em 1965. A tática usada 

pelo capitão Domilson, quando cortou a luz elétrica do prédio, demonstra o investimento de 

novas técnicas policiais na resolução imediata de situações-problema nesse contexto da 

ditadura militar, no qual a segurança nacional estava acima dos direitos civis e individuais. 

Dessarte, fica evidente que a Polícia Militar passou por reestruturação não só para controlar, 

com mais eficiência, os crimes comuns mas também para reprimir os sujeitos divergentes da 

ordem ditatorial, por exemplo. Nesses casos, a ação dos policiais militares recebeu a 

aquiescência do impresso de Alves. 

Quase dois anos depois do editorial “Policiamento da cidade” de 1964, a Tribuna 

publicava “Governo reaparelha dispositivo policial para reprimir o crime”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 16 mar. 1966, p. 6). Já no contexto do trabalho da Rádio Patrulha ao lado das ações 

desenvolvidas pelos policiais civis, o aumento das ocorrências criminais continuava. A 

Tribuna posicionava o problema nas seguintes palavras impressas: “Face à sucessão de crimes 

que vêm ocorrendo na cidade, onde tem avultado, nos últimos dias, a onda de furtos, 

arrombamentos, homicídios e agressões”, o governador Walfredo Gurgel esteve solicitando 
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ao secretário de interior e segurança “um relatório sobre as necessidades mais urgentes” da 

polícia civil. O objetivo seria dotar essa instituição do “indispensável à repressão aos 

marginais”. (TRIBUNA DO NORTE, 16 mar. 1966, p. 6).  

Desse modo, pela reconstrução de uma criminalidade em Natal, fica evidente o 

crescimento dos crimes contra a pessoa e contra o patrimônio privado. Ademais, o secretário 

de segurança, general Ulisses Cavalcanti, havia proposto alterações nas chefias dos distritos 

policiais ao governo do Estado. Segundo a Tribuna, essa estratégia visava “colocar ali 

titulares mais hábeis e capazes de dotar o dispositivo policial mais eficientemente”, com o fito 

de garantir “a ordem e a tranquilidade pública”. (TRIBUNA DO NORTE, 16 mar. 1966, p. 6). 

Desse modo, o jornal reconstruía os interesses políticos por uma racionalização do trabalho da 

polícia. Antes, esse jornalismo denunciava simplesmente a “ignorância” dos agentes da lei no 

controle do crime, porém, no contexto da ditadura militar, a publicidade sobre o 

“reaparelhamento” desses órgãos de segurança adquiria conveniência e importância.  

Antes mesmo dessa matéria sobre o reaparelhamento da polícia, em 1966, a Tribuna 

já vinha dando publicidade principalmente aos crimes de roubos e furtos em Natal, inclusive 

nas praias urbanas. Uma matéria policial dava conta que “assaltantes roubaram 14 mil do 

contínuo e lhe deram uma facada”. (TRIBUNA DO NORTE, 7 ago. 1964, p. 8). Francisco era 

um contínuo do Banco do Brasil e, no momento em que se dirigia do Grande Ponto para a sua 

residência nas proximidades do Baldo, foi atacado “por dois ou três indivíduos”, os quais lhe 

tomaram a quantia de Cr$ 14 mil cruzeiros. Os algozes também provocaram um ferimento no 

braço da vítima. (TRIBUNA DO NORTE, 7 ago. 1964, p. 8). Esse tipo de roubo, que nesse 

caso fora consumado mediante a violência, começava a se tornar comum em uma Natal dos 

anos 1960. Nesse caso, a forma com que os criminosos consumaram o delito causava 

perplexidade e temor na sociedade. A Tribuna já usava a palavra “assaltantes” e essa 

ocorrência adquiria uma repercussão, cujo reforço era a intervenção do impresso no espaço 

público. Percebemos que essa notícia policial foi publicada um dia antes daquele editorial que 

clamava pelo aparelhamento da polícia no dia 8 de agosto de 1964.  

Sobre os furtos, a Tribuna deu publicidade a crimes praticados aos banhistas e 

veranistas de praias urbanas. Com o título “Ratos infestam as praias e polícia faz severa 

vigilância”, o jornal começava dizendo que “o verão chegou e com ele os já famosos ‘ratos de 

praia’, que durante o inverno tiram verdadeiras férias”, porém quando retornam agem “ligeira 

e sorrateiramente”. (TRIBUNA DO NORTE, 28 jan. 1965, p. 5). Havia muitas ocorrências 

registradas na polícia de casos como esse. Como eles furtavam? Os “ratos” retiravam objetos 

e dinheiro das roupas deixadas pelos banhistas à beira do mar. Muitos desses ladrões eram 
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menores de idade. De acordo com o impresso, foram montadas operações da Delegacia de 

Roubos e Furtos para prenderem esses indivíduos que furtavam na praia.  

No final da matéria, a frustração e uma ideia de que o crime superava o trabalho 

policial deixavam o leitor atemorizado: “No entanto, os ‘ratos de praia’ continuam agindo 

mesmo agora quando existe [sic] policiais por toda a praia evitando” os jogos de futebol e 

vôlei. (TRIBUNA DO NORTE, 28 jan. 1965, p. 5). Essas matérias, além de alertarem o 

público da onda crescente dos crimes de furtos e roubos na cidade e suas praias, procuravam 

redefinir uma imagem da polícia. O título da notícia sobre os “ratos de praia” dava ênfase 

também ao pronto trabalho dos policiais. A ideia repassada ao leitor era a de que, a despeito 

da audácia dos ladrões, a polícia estava agindo e seu trabalho precisava ser valorizado. Desse 

modo, o foco da Tribuna não era exatamente a ação dos “gatunos” e “ratos de praia”, embora 

alarmasse sobre eles, mas a teatralidade de uma polícia que passava por processos de 

profissionalização. 

No demais, havia um concurso de matérias da Tribuna narrando sobre as várias 

modalidades dos crimes contra o patrimônio privado. Uma cidade que surgia com tensões 

sociais e a crescente perturbação da segurança pelos vários crimes foram elementos buscados 

pela Tribuna, que visava incutir sua posição política aos leitores, como órgão que se pretendia 

moralizador no espaço público, bem como atingir seus objetivos mercadológicos, construindo 

e reforçando polêmicas, tabus e estereótipos sobre grupos sociais marginalizados. Em “Polícia 

prendeu nove marginais”, a Tribuna reconstruía a prisão de “descuidistas”, “arrombadores” e 

“lanceiros”, vulgos que eram forjados nos meios populares para nomearem alguns ladrões que 

se especializavam nos crimes de roubos e furtos. A operação policial foi ressaltada pela 

matéria como uma ação que visava “limpar a cidade da convivência de marginais”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 12 out. 1968, p. 5). O vocabulário próximo das ruas e o emprego de 

palavras com funções profiláticas articulavam o alinhamento do jornal com a polícia e, ao 

mesmo tempo, a promoção de práticas excludentes sobre os indivíduos do mundo da 

delinquência.  

Em outra matéria, a Tribuna bradava “Onda de assaltos residenciais põe a cidade em 

constante sobressalto”. (TRIBUNA DO NORTE, 1968g, p. 4). De acordo com a narrativa, a 

delegacia especializada em furtos e roubos estava recebendo diversas queixas “contra ladrões 

que assaltam residências, principalmente nos bairros mais abastados”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 6 fev. 1968, p. 4). No bairro de Petrópolis, a família de Jamil Varela foi passar o fim 

de semana fora e, ao voltar do passeio, constatou que ladrões levaram da sua residência a 
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quantia de quinhentos cruzeiros novos, dois relógios de pulso, dois cordões de ouro, um anel 

de contabilista e um rádio portátil.  

Já na avenida Rodrigues Alves, no mesmo bairro, João Carneiro e sua família foram 

passear na Redinha em um fim de semana. Quando voltaram à residência, constataram um 

arrombamento. A Tribuna informava que dessa vez “os larápios levaram 3 calças de tergal, 

um relógio de ouro, dois anéis, cinco cordões de ouro, brincos e outros objetos, avaliados em 

dois mil cruzeiros novos”. (TRIBUNA DO NORTE, 6 fev. 1968, p. 4). Sobre a reação das 

autoridades policiais, o jornal não deixava de publicar que a polícia estava fazendo diligências 

“com o fito de apanhar os ladrões”. (TRIBUNA DO NORTE, 6 fev. 1968, p. 4). As palavras 

impressas, na reconstituição dessa modalidade de crime, criavam um espaço urbano onde boa 

parte da população deveria ficar em polvorosa, principalmente os leitores das camadas 

elitistas de Natal. Pelo alerta do jornal, eram justamente esses moradores dos “bairros mais 

abastados” que estavam sendo alvos dos “larápios” assaltantes de residências.  

Se os crimes aumentavam, de acordo com o impresso, as ações repressoras da 

polícia, em posição contrária aos delitos, intensificavam-se, inclusive nas publicações do 

jornal de Alves. Em “Polícia realiza batida e prende desocupados e marginais nas ruas”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 5 fev. 1969, p. 4), a Tribuna dava conta de uma operação da polícia 

nos bairros de Nova Descoberta, Boa Sorte e Lagoa Seca. Alguns indivíduos foram presos, 

além de uma “mundana”. Segundo a matéria, a maioria deles era “elementos desocupados” e 

por estarem alcoolizados, sendo, portanto, perturbadores da ordem pública. (TRIBUNA DO 

NORTE, 5 fev. 1969, p. 4).  

Nesse período, a polícia estava trabalhando sob a força do AI-5 quando houve a 

radicalização repressora do Estado ditatorial. Tanto que a notícia “Boemia agora em Natal 

tem que ser com documentos sem violões e pitú”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 fev. 1969, p. 

10) dava publicidade à repressão a todos os grupos que frequentavam a boemia da cidade. Na 

sequência, o periódico, meio que lamentando, dizia que “até fins do ano passado, em Natal 

podia-se andar pelas ruas sem documentos e assim transitar livremente de bar em bar até 

amanhecer o dia”. (TRIBUNA DO NORTE, 2 fev. 1969, p. 10).  

Nesse trecho, ficava implícita a ruptura trazida pelo AI-5 que acabou por estreitar 

ainda mais os círculos de atuação social dos sujeitos pela urbe. Aqui também repousa um 

ponto de tensão entre o jornalismo da Tribuna e a ordem dos militares, embora isso fosse 

suavizado, inclusive pelo não esquecido apoio dado ao trabalho da polícia. “É expressamente 

proibido andar sem documentos”, assim finalizava a Tribuna, ao mesmo tempo, pontuando 

que “a medida de nossa polícia é das mais justas para garantir a ordem em Natal”. (TRIBUNA 
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DO NORTE, 2 fev. 1969, p. 10). Mesmo que por entre a equipe de jornalistas estivessem 

alguns desses boêmios, acostumados à diversão mais despojada nos espaços de sociabilidades 

de Natal, o impresso precisava dizer, no final do dia, que a referida repressão era correta.  

Nesse período, sobretudo no contexto do AI-5, a polícia foi ganhando uma 

publicidade constante pelas letras da Tribuna do Norte. As forças policiais foram incumbidas 

do controle tanto dos crimes comuns quanto dos crimes de “subversão”, além das 

contravenções penais, a exemplo da desordem e embriaguez. Esse trabalho de repressão, cada 

vez mais marcado por estratégias operacionais, tinha sua visibilidade ampliada pela força 

publicitária da imprensa no espaço público. Se a população convivia diariamente, nas ruas e 

até nos lares, com uma polícia que se estruturava, ficava a cargo da imprensa, a exemplo da 

Tribuna do Norte, respaldar, redefinir ou contradizer a imagem dessa polícia publicamente.  

No contexto da ditadura militar, a Tribuna passou a legitimar o trabalho da polícia, 

embora vez por outra apresentasse pontos contraditórios sobre ela. No desenvolvimento das 

estratégias de policiamento, foi criada a blitz, como uma forma de abordagem rápida em 

espaços importantes da cidade. Para tanto, uma equipe de policiais deslocava-se a um ponto 

base, geralmente numa rua ou avenida bem movimentada e, às vezes de surpresa, dava início 

a revistas de pessoas e veículos. Algumas dessas blitz foram reconstituídas pelo jornal de 

Alves. Na matéria “Britz [sic] policial é uma maneira de tornar Natal cidade dentro da lei”, a 

Tribuna publicava que foram recolhidas cinquenta pessoas para averiguação e completava que 

“louvado está sendo pela população o serviço empreendido pelos policiais em geral, dando a 

cidade um clima de tranquilidade que há muito não era notado”. (TRIBUNA DO NORTE, 9 

fev. 1969, p. 4). O impresso falava em nome da população a fim de tornar legítima a ação da 

polícia.  

Além disso, havia as blitz “moralizadoras” do espaço público. A Tribuna trouxe a 

reportagem “Polícia tira domésticas de tempo” para publicar sobre o trabalho de uma equipe 

de investigadores da Delegacia de Furtos, Roubos e Defraudações. E essa operação policial 

aconteceu antes do AI-5. A repressão já vinha sendo estabelecida antes da radicalização do 

referido ato institucional. A blitz prendeu mais de dez empregadas domésticas, em vários 

pontos da Cidade Alta, “por estarem atuando como mulheres da vida livre em lugares que é 

proibido”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 set. 1968, p. 4). Segundo a matéria, alguns delas 

afirmaram que precisavam se prostituir uma vez que eram “mal pagas em seus salários pelos 

patrões”. Outras, porém, confessaram que “sentiam necessidades de relações amorosas 

noturnas” porque passavam o dia inteiro entre as quatro paredes de uma cozinha “coagidas 

pelos seus próprios serviços”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 set. 1968, p. 4).  
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Os nomes completos, idades e endereços dessas mulheres foram expostos pelo jornal. 

Isso não deixava de ser uma estigmatização das empregadas domésticas. Ora elas apareciam 

como “mulheres da vida livre”, nos espaços de prostituição, ora como “ladras” das residências 

dos patrões pelas publicações do impresso. A prostituição ganhava mercado e repercussão 

social no contexto do crescimento da cidade. A partir da segunda metade dos anos 1960, a 

Tribuna intensificou as publicações sobre as prostitutas, suas práticas e seus espaços em 

Natal. As “mundanas” foram reconstruídas em situações de tensão, em conflito com a polícia 

e também atreladas aos espaços do crime, por exemplo. Desse modo, a prostituta tornou-se 

uma personagem rebatida no controle e repressão da polícia e das palavras impressas da 

Tribuna. 

No afã de incutir no público a busca por uma cidade livre dos criminosos, e um 

desses meios era reforçar a defesa pelo trabalho da polícia, a Tribuna não cansava de publicar 

a ocorrência de mais uma blitz: “Visando época junina polícia limpa a cidade de marginais”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 17 jun. 1969, p. 4). A ideia de purgar o espaço urbano foi rebatida 

algumas vezes. Isso aprofundava as diferenças entre os grupos da sociedade, com pretensões 

de ordem e moralidade, e os outros grupos estigmatizados pelas palavras do impresso.  

Com o uso do substantivo “marginais”, o periódico forjava uma identidade da 

diferença para aqueles indivíduos que permaneciam à margem da sociedade. Assim, a notícia 

reconstituía a ação da polícia que havia realizado, no dia anterior, uma “blitz noturna, 

resultando na prisão de 11 marginais que vinham agindo livremente pelos bairros afastados”, 

os quais tinham cometido “variados crimes contra a ordem pública”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 17 jun. 1969, p. 4).  

Conforme o enredo jornalístico, os crimes aconteciam tanto nos “bairros mais 

abastados”, a exemplo daqueles furtos a residências em 1968, quanto nos “bairros afastados”. 

À medida que esses crimes ganhavam publicidade e espaço específico no jornal, a polícia foi 

sendo transformada, pelas palavras impressas, em protagonista da ordem pública. Entretanto, 

isso não significa que a Tribuna do Norte estivesse, o tempo todo, lado a lado com a polícia. 

Não podemos considerar o impresso de Alves como uma simples ressonância das atividades 

policiais e repressoras em Natal. Algumas tensões e contradições, dentro desse jornalismo, 

puderam ser notadas quando havia a publicidade sobre crimes cometidos por integrantes da 

polícia, mesmo nesse período da ditadura militar.  

Nesse sentido, um ano depois da criação da Rádio Patrulha, a Tribuna publicou, pela 

primeira vez, uma matéria na qual mostrava atitudes violentas de integrantes dessa companhia 

operacional no trato com pessoas em via pública.  
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Não tinha arma e por isto foi esbofeteado. Antônio Alexandre da Silva 

(motorista da Faculdade de Medicina, residente à rua 2 de Novembro) esteve 

ontem na Delegacia de Plantão, apresentando queixa contra uma guarnição 

da Rádio Patrulha, que à noite passada o abordou, quando se dirigia para 

casa. Procurando armas e não encontrando, os policiais não se deram por 

satisfeitos e desferiram várias bofetadas no rosto do motorista. O delegado 

enviou a vítima para exame de corpo delito. AMOR PROIBIDO. Já Miguel 

França (21 anos, rua Jordanez) e Maria da Silva (doméstica) foram 

apanhados pela RP, quando se excediam em carícias amorosas, na Cidade 

Alta. (TRIBUNA DO NORTE, 15 dez. 1966, p. 6). 

 

De acordo com a narrativa, a vítima da agressão policial era um funcionário da 

Faculdade de Medicina em Natal. Ou seja, não era qualquer indivíduo da sociedade. Ao 

mesmo tempo, a detenção de um casal de namorados em via pública, cuja mulher foi 

apresentada como doméstica, teve a deferência do jornal ao trabalho da Rádio Patrulha. O 

intertítulo, em grandes letras, forcejava a atenção dos leitores e criava um espaço de 

moralização pelas palavras impressas.  

A relação da Tribuna com a polícia era complexa e contradita em algumas narrativas. 

Se, por um lado, na ocorrência do motorista da faculdade o impresso reposicionava o fato no 

espaço público como denúncia da violência policial, por outro lado, legitimava a ação dessa 

mesma polícia no controle de casais, os quais representavam uma ameaça à “decência” do 

espaço urbano. No demais, o jornal não dava ênfase às alterações e/ou prática de crimes dos 

policiais pela cidade. A polícia como uma instituição mantida pelo Estado, cuja administração 

era conduzida pelo mesmo grupo político da Tribuna, não estaria, obviamente, em constantes 

publicações de crime ou de contravenções penais. 

A despeito disso, de acordo com a documentação da Polícia Militar58, estudada por 

este pesquisador no recorte de 1965 a 1970 sobre a Rádio Patrulha, os policiais patrulheiros 

cometiam indisciplinas militares e até crimes no espaço público. Em suas práticas de 

policiamento, construídas muito mais na dinâmica do serviço cotidiano do que nas instruções 

ministradas pela corporação, verificamos também a presença da arbitrariedade dos milicianos 

na abordagem e condução de pessoas detidas. No entanto, eram esses mesmos policiais, como 

sujeitos de uma mesma sociedade, que agiam na perturbação da ordem pública, quando, por 

exemplo, embriagavam-se, efetuavam disparos na rua e frequentavam os locais de 

prostituição onde deveriam, em tese, “moralizá-los”. Em relação aos encontros conflituosos 

com a Rádio Patrulha, as pessoas comuns, quando abordadas, reagiam ora fugindo da 

                                                           
58 Essa documentação corresponde aos Boletins Diários da Polícia Militar, nos quais eram publicados os diversos 

expedientes administrativos da corporação, além das punições disciplinares. No contexto da segunda metade dos 

anos 1960, essas punições aos militares subalternos eram abundantes, as quais estavam em sintonia com a 

ditadura militar. 
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repressão, ora atacando os patrulheiros e ora manifestando o silêncio nos interrogatórios 

realizados pela Delegacia de Plantão. (SILVA, 2008). 

Em outra publicação, a Tribuna trouxe o caso do policial militar José Lourenço. Pela 

narrativa, cujo título era “Matador de Juarez voltou a praticar atos de terror”, houve uma 

agressão física à “mundana Vilma Tavares de Souza, solteira, 24 anos de idade” pelo referido 

militar. (TRIBUNA DO NORTE, 19 jan. 1969, p. 4). Ela seria sua “ex-amante”. E, no 

momento do crime, Lourenço “deu vários tapas no rosto” de Vilma, “rasgou-lhe o vestido, 

tendo ainda tentado estrangulá-la”, mas não conseguiu pela interferência de motoristas da 

praça de automóveis que ficava próximo ao local do fato. (TRIBUNA DO NORTE, 19 jan. 

1969, p. 4). Além disso, a Tribuna fez uma retrospectiva da ficha criminal de Lourenço. Ele 

era “tido e havido desordeiro e acostumado a espancar pessoas naquele bairro”. E o pior de 

tudo era que esse soldado “foi o responsável pela morte do jovem Juarez Ferreira”. Esse crime 

ocorreu meses antes da agressão a Vilma. O jornal informava que Juarez foi “barbaramente 

espancado”, faleceu no dia seguinte no Hospital das Clínicas e que esse homicídio continuava 

impune. A 5ª Delegacia de Polícia, que registrou o boletim de ocorrência sobre Vilma, 

posteriormente “comunicou o fato ao comando da Polícia Militar”. (TRIBUNA DO NORTE, 

19 jan. 1969, p. 4).  

O concurso de crimes cometidos pelo soldado Lourenço, conforme a Tribuna fez 

questão de dar publicidade, contribuiu para que esse militar se tornasse um personagem do 

crime em Natal pelas letras do impresso. Apesar de a mulher ser apresentada como 

“mundana”, isto é, prostituta, o jornal concedia-lhe apoio em virtude dos agravantes e da 

periculosidade de Lourenço, que foram recursos bem traçados na construção dessa notícia de 

crime. O soldado era um militar subalterno e o seu comportamento na sociedade, como 

espancador e assassino, provocaram a reprimenda e a denúncia incisiva do periódico. Desse 

modo, o jornalismo policial tentava reconstituir o cenário e a encenação dos personagens no 

momento do crime.  

Conforme constatou Gruner (2002, p. 212), “noticiar não apenas basta: é preciso, 

pela escrita, fazer a cena do crime chegar o mais próximo possível do leitor”. Assim, alguns 

elementos de dramaticidade e apelação foram importantes na eleição do caso do soldado 

Lourenço para a publicidade. O agressor bateu no rosto e rasgou o vestido da vítima, além de 

ter procurado estrangulá-la. No resgate da cena do outro crime de Lourenço, vemos uma 

vítima “barbaramente” agredida e que não resistiu aos ferimentos tempo depois. À medida 

que esses agentes da lei tinham seu poder de polícia aumentado, contraditoriamente, cresciam 

os abusos e excessos de alguns deles junto à população. Com isso, surgia a necessidade tanto 
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por parte da corporação policial quanto de outros setores da sociedade, incluindo a imprensa, 

de buscar controlar essas práticas transgressoras e criminosas de certos policiais. 

Com a manchete “Na polícia e nas Ruas. Policial atirou no mendigo”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 20 dez. 1969, p. 6), a Tribuna narrou sobre um subtenente da Polícia Militar que 

foi acusado de ter atirado no ombro direito de um mendigo. O militar foi preso em flagrante 

pelo delegado do 7º distrito e posteriormente conduzido ao quartel da Polícia Militar. A 

vítima chamava-se José Severino, de 56 anos de idade, e foi socorrida por pessoas que 

estavam no local. Na ocasião, a Tribuna foi contundente na reprovação ao militar: “o fato 

ocorreu por perversidade do acusado”, porque “o mendigo lhe pedia uma esmola ‘pelo amor 

de Deus’, quando foi atingido por um tiro, dado pelo subtenente, sem qualquer razão justa”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 20 dez. 1969, p. 6). A matéria foi reforçada pelo texto imagético. 

Nele, havia um homem (mendigo) sendo impactado por um disparo de arma de fogo, vindo de 

sua retaguarda. O revólver e a silhueta de um policial engrandeciam-se em detrimento da 

vítima, ilustrada em tamanho bem menor. A crítica ensejada por esse desenho, como parte da 

notícia de crime, ia além da denúncia sobre o delito praticado pelo subtenente.  

No contexto de 1969, houve a prisão de Agnelo Alves e a perda dos seus direitos 

políticos pelos militares, bem como a cassação política de Aluízio Alves. Isso significa que o 

jornalismo da Tribuna passava, naquele período, por tensões com o regime ditatorial. A 

imagem emblemática do militar, em tamanho avantajado e alvejando a vítima, ganhava 

sentido não simplesmente pela individualidade do mendigo agredido mas também pela 

abrangência que aquele gesto do militar tomava, então, em determinados setores da sociedade. 

Não era só o mendigo que permanecia acossado e posicionado num plano periférico da 

imagem, mas a própria Tribuna, implicitamente, colocava-se ao lado daquele homem simples 

das ruas de Natal.  

No tocante à publicidade sobre a prisão de Agnelo Alves, a Tribuna emitiu uma 

matéria em forma de questionamento e repúdio ao fato. A prisão impetrada pelos militares em 

Natal envolveu tanto Agnelo quanto o editor do jornal Cassiano Arruda, além do chefe das 

oficinas Baltazar Pereira. Com um intertítulo que revelava uma tensão entre a Tribuna e o 

governo ditatorial, a mensagem de “explicação ao público” buscava chamar a atenção dos 

leitores para uma suposta “armação” política contra o prefeito Agnelo, a qual havia 

encontrado apoio nos militares.  

 

UMA INDAGAÇÃO. Diante de tais fatos, é evidente nossa indagação; a 

quem interessaria que saísse na TRIBUNA uma nota visando à mais alta 

autoridade militar do Estado? Ao prefeito Agnelo Alves ou aquele que 
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sonham, desejam e de vez até façam promessas pela sua destruição. É a 

mesma pergunta que assoma diante de um crime: a quem interessa o golpe? 

Será, porventura, a própria vítima? A atual conjuntura, alvo de tramas e 

denúncias de toda espécie, com gente vivamente empenhada em tirá-lo da 

Prefeitura – e, mais do que isso, em manchar-lhe a dignidade – , quando sua 

administração é submetida à investigação por comissão militar de alto nível 

e quando sempre se empenhou em manter os mais altos entendimentos com 

as Forças Armadas em benefício do Município, seria lógico e admissível que 

o prefeito Agnelo Alves, pessoalmente, investisse contra o comandante da 

Guarnição Militar de Natal? Por que? E para que? Estes são os fatos, na 

frente do acontecido. As investigações são lógicas e inevitáveis. As respostas 

virão, naturalmente, com a verdade que há de ser encontrada no curso das 

investigações que se processam. (TRIBUNA DO NORTE, 20 maio 1969, p. 

1). 

 

A mensagem de repúdio e desabafo insinuava que esse “golpe” contra Agnelo 

parecia tentar atingir mais outra pessoa, citada indiretamente nestas palavras: “[...] Agnelo 

Alves ou aquele que sonham, desejam e de vez até façam promessas pela sua destruição”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 20 maio 1969, p. 1). Quem seria a principal figura política da 

família Alves? O próprio Aluízio que estava, naquela época, no cargo de deputado federal. 

Ele também sofreu cassação política nesse mesmo ano por força do AI-5. A versão da Tribuna 

era de que a prisão de Agnelo Alves, o então prefeito de Natal, era uma suposta manobra 

política visando ao fim último que seria a “destruição” de Aluízio. Desse modo, a matéria 

lançava algumas perguntas que ganhavam publicidade na esfera pública, contudo, reiterava 

um suposto apoio do grupo Alves, bem como do próprio jornal, aos militares. Para Agnelo, a 

linha editorial dos jornais dos quais participou no período da ditadura foi “de oposição ao 

regime”. No entanto, para esse jornalista, havia uma “oposição possível”. (FREIRE, 2003, p. 

46).  

Ademais, o jornalismo da Tribuna apresentou um alinhamento controverso com os 

militares. Os pontos divergentes com a ditadura foram minimizados e velados em algumas 

publicações já exploradas por esta pesquisa. Por ocasião da prisão de Agnelo59 e da cassação 

dos direitos políticos de Aluízio, a Tribuna passou a exercer críticas mais claras ao governo 

estadual de Cortez Pereira, que era ligado aos militares da linha-dura. (FREIRE, 2003). Então, 

pela matéria referente à prisão do então prefeito de Natal, percebemos que há uma voz 

denunciadora, implicitamente, de prováveis conchavos políticos locais que, ao lado do 

comando militar da cidade, conseguiram tramar e consumar um “golpe” no grupo Alves. Com 

o excerto “[...] a quem interessa o golpe?” (TRIBUNA DO NORTE, 20 maio 1969, p. 1), a 

                                                           
59 Agnelo Alves foi preso por 49 dias e teve seus direitos políticos suspensos por dez anos. A acusação do 

comando militar de Natal era de que o então prefeito da cidade, como jornalista, teria publicado na Tribuna do 

Norte uma nota depreciativa ao comandante dessa unidade. Segundo Agnelo, a nota era falsa. (FREIRE, 2003). 
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Tribuna bradava tentando insinuar uma acusação à principal figura adversária de Aluízio, que 

era provavelmente Dinarte Mariz, visto que a cassação de Aluízio teve a sua participação, por 

ser um político ligado ao presidente Costa e Silva e aos militares da linha-dura, conforme 

constatou Trindade (2004). Aluízio Alves alinhou-se ao golpe militar em 1964 e, depois de 

alguns anos, contraditoriamente, estaria sofrendo um “golpe” desses mesmos militares por 

uma manobra política articulada por grupos adversários a ele.  

 

 

4.2 Assassinatos e crimes sexuais impressos na Tribuna do Norte 

 

 

Entrementes às notícias de crime sobre prisões políticas, “Inquérito da Subversão”, e 

os crimes envolvendo alguns policiais, situavam-se as matérias sobre assassinatos e crimes 

sexuais. Em alguns dos casos de homicídios, considerados “bárbaros”, o jornal explorou, por 

exemplo, a tragédia, o perfil de alguns criminosos, o exotismo no concurso da execução da 

vítima, a suposta loucura do assassino, a comoção e a dor da família de determinada vítima 

em Natal, bem como o suspense e uma trajetória investigativa sobre o mistério que envolvia 

certo assassinato.  

A partir de 1964, com a instalação da ditadura militar, os crimes de morte não 

receberam a mesma publicidade de outros delitos pela cidade. A “cena de sangue”, como um 

investimento de dramaticidade e sensacionalismo, presente nos anos 1950 e começo dos de 

1960, na confecção das notícias de crimes de morte, não teve mais exploração no contexto da 

repressão militar. As mudanças no jornalismo policial começaram pela introdução das 

narrativas sobre os crimes de “subversão” e a prisão dos seus acusados. Esses crimes 

receberam bastante publicidade durante o ano de 1964.  

Entre 1965 a 1970, os crimes políticos foram se tornando rarefeitos nas páginas do 

impresso de Alves, e um dos motivos foi justamente o controle, com níveis de eficácia, 

exercido pelos militares sobre os supostos “subversivos” no Rio Grande do Norte. 

Controlados os setores da sociedade, a exemplo dos políticos divergentes, dos sindicalistas, 

universitários, intelectuais, entre outros “subversivos”, os militares no Rio Grande do Norte 

manobraram suas atenções e práticas na repressão de outros grupos sociais, como os sujeitos 

considerados perturbadores da ordem pública. Assim, as contravenções penais, como 

embriaguez e desordens no espaço urbano, passaram a ser avultadas entre as notícias policiais 

da Tribuna do Norte. Mesmo que alguns policiais estivessem diretamente envolvidos nas 
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desordens e nos crimes ocorridos no espaço público, o que demonstram as punições 

registradas pela Polícia Militar, eles não recebiam a mesma publicidade no jornal. 

O sangue, como um elemento para despertar a sensibilidade do público, continuou a 

partir de 1964 na Tribuna. Porém, a função dele na página policial recebeu novos interesses e 

outras nuances na fabricação das notícias de crime de morte. Os crimes sexuais, 

diferentemente dos homicídios, ganharam mais publicidade no contexto da segunda metade 

dos anos 1960, inclusive com a aparição de novos personagens, como os crimes dessa 

natureza imputados a homossexuais.  

Além do crescimento urbano e populacional em Natal, que trazia uma problemática 

social cada vez maior, a instalação do Estado ditatorial e seus mecanismos de repressão 

contribuíram para emergir outros grupos sociais até então invisíveis nos espaços centrais 

dessa sociedade. Assim, de acordo com os seus interesses políticos e mercadológicos, a 

imprensa escrita deu publicidade a esses indivíduos em processos de marginalização e 

criminalização pelas palavras impressas. A esse respeito, questiona-se, como a Tribuna trouxe 

aos leitores alguns crimes de morte, bem como certos crimes sexuais no contexto da segunda 

metade dos anos 1960? 

No crime de morte que vitimou Maria Inês da Conceição, vulgo “Negra”, a Tribuna 

ressaltou que, depois da conclusão do inquérito pelo delegado Mauro Teixeira do município 

de Alexandria, o homicídio cometido pelo casal Manoel André, vulgo “Diabo Curto” e Ana 

Maria, mais conhecida por “Ana Bode”, havia sido “um dos crimes que mais abalaram [sic] a 

opinião pública daquela cidade”. (TRIBUNA DO NORTE, 31 jul. 1964, p. 5). Desse modo, o 

impresso deixava claro o peso da repercussão social nos motivos para dar publicidade ao 

crime de morte. Por sua vez, a transformação da ocorrência do assassinato e do trabalho da 

polícia em notícia de crime permitia ao jornal provocar ainda mais a opinião pública 

deslocada dos espaços do município de Alexandria, distante 380 quilômetros da capital do 

estado. A tragédia ocorreu no sítio Lagoas do distrito de João Dias. Sobre a dramatização do 

crime, o periódico contou que “Ana Bode” foi acusada de ter espancado “violentamente” 

Maria Inês, “usando um forte bastão de pinhão”. 

 Depois, a vítima foi entregue, “ferida e com uma clavícula quebrada”, por Ana ao 

seu esposo “Diabo Curto”. Em seguida, ele matou Inês “friamente, desferindo-lhe várias 

peixeiradas”. (TRIBUNA DO NORTE, 31 jul. 1964, p. 5). O sensacional desse caso, 

conforme a ênfase dada pelo impresso, foi a suposta motivação do crime. Em grandes letras, o 

intertítulo “INFLUÊNCIA” trazia ao leitor que “o móvel do crime” havia sido “a influência 

da cartomante e ‘espírita’” Maria Gomes. Essa mulher teria incitado “os esposos”, “que eram 
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seus clientes”, a tirarem a vida de Maria Inês, pelo fato de a vítima representar uma suposta 

“infelicidade” do casal. Nesse episódio, a Tribuna informou que “toda a cena do violento 

assassinato” foi colhida por meio do inquérito policial instaurado e concluído por Teixeira. 

(TRIBUNA DO NORTE, 31 jul. 1964, p. 5).  

Apesar da exploração do espancamento, das prováveis fraturas e dos ferimentos 

fatais sofridos pela vítima, a Tribuna não usou mais a palavra “sangue” a fim de tornar a cena 

do crime mais dramática, trágica e sensacional. O que chamava a atenção não era exatamente 

o corpo da vítima abatido e ensanguentado, mas as supostas práticas religiosas, estranhas e 

exóticas que concorreram para o assassinato de Maria Inês, de acordo com o recorte da 

Tribuna. Além disso, os vulgos são bem significativos na construção do enredo policial,  

“Diabo Curto” e “Ana Bode”, que são nomes forjados nos espaços populares, por exemplo, 

tinham a função de transformar o casal acusado do crime em figuras exóticas, assustadoras e, 

por que não dizer, macabras.  

A recuperação da cena do homicídio indicava que a vítima sofreu uma sequência de 

tortura, desde o espancamento até a morte por profundos ferimentos de arma branca. Nessa 

situação, o jornal reconstruía a crueldade e a violência exacerbada que o casal empreendeu no 

momento de matar Maria Inês, embora a horripilante “cena de sangue” não estivesse mais 

presente na confecção desse tipo de notícia policial.  

Ademais, a Tribuna dando mais luzes ao “móvel do crime” acabava por reforçar 

tabus e leituras pejorativas sobre determinados sujeitos que praticavam outras religiões fora 

do catolicismo. A “cartomante e ‘espírita’” sofreu, assim, uma criminalização pelas palavras 

impressas, uma vez que “Ana Bode” e “Diabo Curto”, nomes que deveriam assustar a maioria 

dos leitores, eram seus “clientes” e, por conseguinte, mataram Maria Inês, como pretendeu 

enfatizar o jornal de Alves. A esse respeito, a matéria não relatou sobre a comoção e dor 

compartilhadas pela família da vítima, nem se essa mulher assassinada era mãe. Quem seria 

“Negra”? A Tribuna reforçou a obscuridade do perfil dela.  

Dias depois, a Tribuna noticiou outro assassinato, dessa vez em Natal, e com uma 

narrativa bem diferente da matéria anterior sobre a morte de Maria Inês. Tratava-se do 

assassinato de um oficial do Exército, que era ligado a uma família da elite intelectual de 

Natal. O major Newton Robertti Leite, casado com Ana Maria Cascudo, foi morto enquanto 

impedia um suposto atentado contra o deputado Aderson Dutra. No entanto, a Tribuna não 

explorou os passos do acusado no instante da ocorrência e nem a cena do crime. Nesse caso, o 

foco de seguidas reportagens repousou na figura do “matador profissional”, que se disfarçava 

de “louco”, bem como na dor da família, especialmente da viúva grávida e da filha de quase 
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dois anos de idade. Isso era articulado a uma comoção social reforçada pelas palavras do 

impresso. (TRIBUNA DO NORTE, 4 ago. 1964, p. 1).  

Em uma fotografia emblemática, surgia a imagem de Ana Maria Cascudo com a filha 

Daliana em seu colo na primeira página da Tribuna. O título da fotografia – “A viúva e a órfã” 

– tentava consubstanciar o clima de consternação, dor e desolação com o qual o próprio jornal 

se solidarizava. Afinal, Ana Maria era filha de Câmara Cascudo, o folclorista e historiador 

potiguar que, vez por outra, escrevia crônicas nesse periódico de Alves. Na legenda do texto 

imagético, o leitor ficava informado de que eram “três as grandes vítimas da fúria de um 

matador profissional, que deseja a impunidade através de uma loucura teatral”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 4 ago. 1964, p. 1). A preocupação do impresso era construir a figura do 

assassino como sendo dissimulado, fingidor, esperto e artista no sentido de dramatizar uma 

“loucura”. Provavelmente, essa assertiva do veículo de imprensa fosse a mesma versão 

sustentada pelo advogado de acusação.  

Na sequência, a Tribuna apresentava, na esfera pública, a viúva “Ana Maria Cascudo 

Robertti Leite, sua filha Daliana, que tem menos de dois anos, e o herdeiro em gestação (cinco 

meses), que se for homem receberá o nome de Newton Robertti Leite Filho”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 4 ago. 1964, p. 1). Os sobrenomes completos das personagens eram importantes 

como elementos de distinção social, além do foco sobre a beleza da maternidade marcada, 

nesse caso, por uma tragédia. Ao lado desses detalhes, permanecia, implicitamente, o reforço 

sobre valores masculinos e militares, uma vez que o fato ocorreu em pleno ano do golpe 

militar.  

No dia seguinte da matéria de 4 de agosto de 1964, a Tribuna trazia em manchete de 

primeira página mais uma matéria sobre o assassinato do major Leite. Contudo, o enredo 

jornalístico cercava o acusado, como podemos ver no título sobre a fotografia de João Luiz: 

“Repouso do matador”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 1). Na imagem, o acusado 

surgia deitado numa rede dentro de uma cela da prisão. O jornal reconstruía o gesto cotidiano, 

imerso em práticas culturais, já que a presença da rede na cena prisional articulava-se a uma 

coletividade, porém quem estava repousando, nos embalos da rede, emergia como um sujeito 

em processo de criminalização pelas palavras impressas. “Vivendo uma encenação teatral, o 

assassino disfarça-se louco, numa tentativa de fugir ao julgamento dos homens”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 1).  

Assim, paradoxalmente, o periódico também escolhia determinados aspectos do 

crime para dramatizar os fatos aos leitores. A seleção do instante em que o acusado repousava 

numa simples rede não foi um expediente despretensioso. Com o título “Assassino do Major 
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Newton entre falsa loucura e lucidez aguarda inquérito que o ouvirá hoje”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 5 ago. 1964, p. 2), havia a sequência da matéria na segunda página. A Tribuna dava 

conta de que algumas sentinelas da prisão informaram que quando chegava “um repórter para 

entrevistá-lo, o facínora João Luiz apresentava-se teatralmente, com gestos e palavras 

desencontradas”, mas ele fazia com uma “máscara de maneira a não deixar dúvida de que 

[estava] fantasiando”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). No entanto, segundo o 

depoimento dos guardas, João quando se encontrava sozinho, dentro do “xadrez”, 

comportava-se “com absoluta normalidade, sem o menor sinal de loucura”. Por conta disso, o 

delegado responsável pelo caso pediu a presença de um médico psiquiatra, a fim de avaliar o 

comportamento de João. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). 

Nessa narrativa de crime, cuja vítima era uma figura importante dos círculos 

militares e sociais em Natal, não havia o cenário de sangue e nem a exposição dos instantes 

finais e dramáticos do major Newton quando foi abatido por golpes de arma branca. Essa 

informação foi publicada, diluída por entre o relato das testemunhas do homicídio, em uma 

das várias matérias veiculadas pela Tribuna. Contudo, a ênfase jornalística continuou sobre a 

dor e os passos da família do morto. Nesse sentido, o intertítulo “ANA MARIA E 

DALIANA”, da reportagem publicada no dia 5 de agosto de 1964, reconstruía o desafio da 

viúva para manter a gravidez depois da morte do esposo. De acordo com o impresso, Ana 

Maria permanecia aguardando “vencer as horas que o médico lhe deu para não abortar de uma 

gravidez de cinco meses”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). E, como “maior 

consolo à sua dor”, a viúva abraçava a filha Daliana. A maternidade, mesmo ferida por uma 

tragédia, parecia ser o refúgio e consolo dessa mulher, o que não passava despercebido pelo 

jornal com o intuito de sensibilizar, romantizar e comover o público de leitores.  

Ademais, a Tribuna publicava que Ana Maria, na busca pelo registro de uma 

memória do seu falecido esposo, recortava “tudo o que os jornais” tinham “escrito sobre o 

major Newton”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). O escopo seria montar um 

álbum e, posteriormente, mostrar aos filhos. A narrativa dizia que Ana Maria havia resumido 

tal atitude em favor dos rebentos assim: “[...] para que eles saibam, mais tarde, que o pai deles 

foi um herói”.60 (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). Além disso, ela teria construído 

uma relação da tragédia em que vivia com a sua profissão de promotora pública, usando estas 

                                                           
60 Parece que Ana Maria Cascudo buscou em suas memórias essa heroicização de personagens masculinos da 

família que, posteriormente, ganharam títulos, conforme este: BARRETO, Anna Maria Cascudo. Coronel 

Cascudo: o herói oculto. Natal: EDUFRN, 2010. Quanto à morte do major Newton, ocorreu no contexto 

ditatorial, no qual os militares foram alçados à condição de “heróis” da nação por permanecerem livrando-a dos 

“subversivos”. Isso foi respaldado, guardadas as devidas proporções, pelo impresso de Alves. 
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palavras: “Imagine-se, depois dessa tragédia, eu continuar acusando”, porque “estou marcada” 

pelo sofrimento. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2).  

No intertítulo “O NOVO FILHO”, a mesma reportagem publicava que se a viúva 

vencesse as quarenta e oito horas que poderiam lhe trazer o aborto, ela ficaria esperando pelo 

nascimento do filho em Natal, o que era um desejo do pai falecido, embora os sogros de Ana 

Maria, moradores da cidade de Campinas, em São Paulo, quisessem o nascimento do neto em 

terras paulistas. No tocante aos avós maternos dessa criança em gestação, a Tribuna 

informava que Câmara Cascudo e sua esposa, Dália, estavam “inconsoláveis” e que não 

queriam “falar à imprensa”. E, nesse momento, o jornal aproveitava para dizer que talvez os 

vários gestos de pesar pela morte do major Newton pudessem diminuir a dor dos pais de Ana 

Maria, porque foram “quase 300 telegramas já recebidos de solidariedade”, além dos “votos 

da Assembleia Legislativa e da Câmara Municipal”, sem falar das “cinco missas” que seriam 

celebradas, no sétimo dia, “pela alma do morto”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). 

No final da matéria, o impresso relatava sobre as testemunhas do crime, como o deputado 

Aderson Dutra e sua esposa, fora os outros sujeitos que teriam presenciado a ocorrência 

policial. (TRIBUNA DO NORTE, 5 ago. 1964, p. 2). 

Esse tipo de crime de morte tornava-se uma tragédia no seio de uma família 

pertencente às camadas elitistas de Natal, conforme as narrativas, e um golpe no grupo social 

que agregava não só a família do falecido mas também a equipe condutora do jornal. Assim, 

por compartilharem os mesmos espaços da sociedade e valores de pertencimento, a comoção 

pretendida pela Tribuna junto aos leitores era também vivenciada em sua redação.  

Esse homicídio atingia também um membro da promotoria pública do Estado, o que 

deveria provocar uma solidariedade daquele grupo seleto. Havia gestos de pesar de setores da 

política norte-rio-grandense, bem como dos grupos de intelectuais, inclusive pelo Brasil, uma 

vez que o major Leite era genro de Câmara Cascudo. Não é à toa que a Tribuna fez questão de 

publicar sobre o transtorno emocional sofrido pelo casal Cascudo. Além da menina que ficava 

sem o pai, em cuja memória Ana Maria reconstruía-o como “herói”, o fato de a viúva esperar 

um filho, em gestação de cinco meses, tornava a tragédia sem precedentes. Ademais, havia a 

possibilidade de a criança ser abortada em virtude do transtorno emocional sofrido pela sua 

genitora.  

A Tribuna abandonou, propositadamente, a exploração sobre os passos do assassino 

no momento do crime e a posterior cena do corpo ensanguentado do militar morto por 

agressões de uma arma branca. Em compensação, o impresso centralizou as reportagens na 

figura da viúva e mãe (grávida de poucos meses) e que conduzia uma filhinha ainda de colo. 
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Entretanto, essa jovem senhora não era qualquer uma viúva e mãe de família. Ana Maria tinha 

sobrenomes de distinção e não carregava nenhum vulgo, como a obscura figura de Maria Inês 

que também era chamada de “Negra”. Ninguém soube qual seria a ocupação de “Negra”, que 

foi assassinada, em 1964, no mesmo período da morte do major Newton. Entretanto, a 

posição profissional tanto desse militar quanto de sua esposa, Ana Maria, foram publicados 

com as devidas pretensões jornalísticas. Um oficial do Exército e uma promotora pública do 

Estado não poderiam passar despercebidos, pelo jornal, durante as narrativas sobre esse crime 

em Natal.  

Montada a centralidade dos sujeitos envolvidos pela trama, cujas personagens 

principais eram Ana Maria Cascudo e os filhos quando atingidos por uma tragédia sem 

precedentes, a Tribuna posicionava, no espaço periférico do enredo, a figura do assassino que, 

supostamente, travestia-se de “louco”. Isso também era uma forma de o periódico tentar o 

agravamento da situação do acusado e provocar, ao mesmo tempo, na opinião pública, uma 

leitura mais contundente no sentido de hostilizar e marginalizar João Luiz. O jornal de Alves 

acusava João de realizar uma “encenação teatral” e, contraditoriamente, reconstruía o 

assassinato de Newton como uma tragédia romantizada (o drama da família enlutada), que era 

seguida de comoção social na esfera pública.  

Se a Tribuna preocupou-se em reconstruir o instante em que um prisioneiro se 

balançava numa simples rede, como foi o caso de João Luiz, em outra situação, reapresentou 

aos leitores uma inversão dos papéis de personagens das tramas de sangue. Outra rede de 

balanço refazia o cenário do crime. Diferentemente de João, o assassino que se disfarçava de 

“louco”, agora tínhamos uma rede manchada de sangue onde uma mulher teria sido morta por 

arma de fogo. Mistério e sangue foram os elementos que nortearam a reportagem sobre o 

assassinato de Valdeci Peixoto dos Santos, que era a viúva do proprietário do Guaraná Jade. 

Nesse caso, a Tribuna explorou um texto mais investigativo, no qual vários detalhes do crime 

ainda não se encaixavam, bem como a suspeição de alguém. (TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 

1967, p. 1).  

Nesse caso, não houve uma preocupação em respaldar ou enfatizar a dor vivida pelos 

três filhos menores da vítima, que foram citados, com a ausência dos seus nomes, ao final da 

matéria, como parte da entrevista do cunhado de Valdeci. Edmilson teria afirmado pretender 

levar os sobrinhos para morar com ele no Recife. As três crianças, de acordo com a narrativa, 

ficaram, doravante, órfãs de pai e mãe. Porém, esse detalhe não foi ressaltado pelo jornal de 

Alves. Uma das explicações para isso seria o provável distanciamento dessa família com o 

grupo organizador do impresso. Assim, fica evidente que a tragédia que atingiu aquelas 
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crianças não ensejava maiores comoções a ser publicadas pelo periódico. (TRIBUNA DO 

NORTE, 19 out. 1967, p. 1).  

Quanto à notícia desse crime, começava com uma manchete, articulada ao texto 

imagético da rede ensanguentada, na primeira página. Isso era a chamada para a matéria 

completa que foi publicada na quarta página.  

 

A ÚNICA PISTA. Uma rede ensanguentada aumenta o mistério do crime da 

viúva do proprietário do Guaraná Jade. A rede continua armada no mesmo 

local onde se deitara a vítima, atingida na cabeça com um tiro de rifle por 

misterioso personagem até agora não identificado. A polícia, por sua vez, 

está fazendo mistério maior em torno do assunto e guarda sigilos da 

imprensa. Mesmo assim surgiu alusão a um motorista, que poderia ter sido o 

autor do crime. (TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 1). 

 

Em seguida, na quarta página, com o título “Crime da viúva da Jade. Rede 

ensanguentada é a única pista que a polícia possui”. (TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 

4), a Tribuna prosseguia com a reportagem. A frase “rede ensanguentada” foi repetida três 

vezes no texto, além da frase “rede manchada de sangue” sendo impressa uma vez. A escolha 

do elemento material e simbólico da rede, sem falar que reconstruía o cenário do crime, 

pretendia alicerçar o mistério e provocar uma polêmica junto aos leitores. A polêmica estava 

lançada pelo fato de a vítima ter sido assassinada, provavelmente, no seu momento de 

intimidade do lar. A rede armada em seu dormitório era não só uma peça importante, porque a 

vítima jazia nela, mas também um detalhe gerador de discussões sobre o crime. Nesse sentido, 

o jornal aproveitava o ensejo para dar publicidade a esse detalhe do homicídio, a fim de 

movimentar a opinião pública na leitura do caso. (TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 

4).  

Ademais, a Tribuna realizou uma crítica ao trabalho da polícia, uma vez que a forma 

como ela investigava o crime procurava afastar também a imprensa, que tinha o papel, entre 

outras ações, de publicar qualquer informação que levasse ou não à elucidação do “mistério”. 

O jornal incomodava-se com o sigilo imposto pela polícia, fazendo acusações de que ela 

promovia “mistério maior”. Nesse caso, foi justamente o “mistério” que norteou a confecção 

dessa notícia de crime, inclusive com pretensões de dramaticidade e sensacionalismo. A 

maneira com que se dava cobertura a um crime dependia dos fatores políticos e 

mercadológicos. Ou seja, a reiteração de que o assassinato da viúva Valdeci era um “mistério” 

fazia com que o impresso tentasse vender bastante essa notícia e gerar polêmica.   

A referência no jornal a um suposto motorista como suspeito do crime traçava uma 

linha investigativa do próprio veículo de imprensa. Se a polícia mantinha sigilo, de acordo 
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com a narrativa, então a Tribuna escolhia a forma de compor um quadro de suspeição sobre 

alguém. Esse motorista seria um funcionário da vítima? Seria o motorista particular da viúva 

morta? Que relação interpessoal teriam a vítima e o motorista sem nome, supostamente autor 

do homicídio? Talvez fossem questionamentos assim que o jornal de Alves perscrutasse 

provocar no público leitor.  

Essa busca foi reforçada ao final da matéria, uma vez que além da rede com manchas 

de sangue, havia um objeto deixado sobre a vítima. A Tribuna ressaltou o fato com estas 

palavras: “Um outro detalhe que vem preocupando os policiais é o fato de uma chave, que 

estava incluída no chaveiro geral, [...], foi [sic] encontrada sobre o corpo da vítima”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 4). Para dar uma pista sobre o episódio da chave, o 

periódico trouxe o depoimento de um cunhado da viúva Valdeci. De acordo com a 

reportagem, Edmilson Cavalcanti teria afirmado que o assassino teve “livre acesso na 

residência” de sua cunhada, pelo fato de a chave estar fora do lugar habitual. Ademais, 

Edmilson ainda teria acrescentado que o criminoso podia ter “penetrado na residência da 

vítima pela porta dos fundos” e deve ter “disparado a arma logo ao chegar à porta do quarto, 

onde se encontrava” Valdeci. (TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 4). Nesse caso, os 

detalhes são elementos importantes no romance policial, inclusive é por meio deles que o 

“detetive” podia esclarecer o crime. (SILVA, 1989). Por essa razão, não foram rebatidos e 

enfatizados pela Tribuna à toa na reconstrução do assassinato da viúva Valdeci.  

Pelo que insinuou o jornal na manchete de primeira página, o assassino, cujos passos 

foram hipoteticamente reconstruídos pelo cunhado da vítima, poderia ser o suposto motorista. 

A rede e a chave, objetos que marcavam o espaço da intimidade dessa mulher, foram 

ressaltadas pelo jornal como recursos materiais e imateriais no sentido de polemizar e forjar, 

pelas entrelinhas do texto, uma suposta relação havida entre a viúva e um motorista. No 

entanto, a polêmica podia ser estendida. Edmilson estaria à frente da empresa com a morte da 

cunhada Valdeci. Além disso, as três crianças órfãs ficariam sob a tutela desse tio. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 out. 1967, p. 4). De forma implícita, o “mistério” que envolvia o 

assassinato da proprietária da Jade, uma empresa de guaraná, ia muito além da suspeição 

sobre um suposto motorista. Pelos interesses jornalísticos, o importante não era elucidar o 

crime rapidamente, mas continuar alimentando uma linha de investigação longa que pudesse 

prender a atenção dos leitores.  

A “rede ensanguentada” mostrava a vítima assassinada em sua intimidade do lar, 

enquanto a rede da prisão reconstruía o assassino do major Leite em sua “encenação teatral” 

de “louco”. As redes de balanço, como peças do cenário desses crimes impressos, traçavam 
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espaços e mensagens distintas. Apesar do uso repetido da palavra sangue, o jornal abandonou 

a “cena de sangue” na narrativa desses homicídios ora discutidos. No assassinato do major 

Leite, por exemplo, a Tribuna não usou a palavra sangue em nenhum momento. A exploração 

da cena de sangue estava mais relacionada às camadas pobres da população e, em casos de 

pessoas dos grupos mais abastados, não havia a ênfase ao sangue na cena. (PORTO, 2003). 

Nesse sentido, a exploração do cenário de sangue podia ser ressaltada em casos de 

crimes sexuais e de homicídio, ao mesmo tempo, praticados por determinados sujeitos dos 

grupos populares, por exemplo. Entre as várias matérias sobre o “Inquérito da Subversão”, 

estava a seguinte manchete: “Em Nova Cruz, um José desvirginou sobrinha, matou mulher e 

feriu sogra”. (TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 1964, p. 6).  

Em relação ao acusado, há um concurso de crimes imputados a ele. Isso já era o 

bastante para ser uma ocorrência digna de publicidade do jornal, com direito a dramaticidade, 

sensacionalismo e transtorno social. Percebemos, também, que o acusado foi chamado de “um 

José”. Dessa forma, a Tribuna inseria o sujeito em um dado espaço social. “Um José” poderia 

ser compreendido como um indivíduo do povo, ou seja, um homem simples dos grupos 

populares. Seus crimes, horripilantes pela narrativa do impresso, fizeram com que ele fosse 

reapresentado na esfera pública do Rio Grande do Norte.  

Na (re)encenação dos crimes, pelas palavras da Tribuna, José Francisco dos Santos 

“desvirginou sua sobrinha de 16 anos e foi interpelado pela esposa, Geralda Pedro da Silva, 

que de tudo veio a saber através da vítima”. (TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 1964, p. 6). 

José, diante do questionamento da esposa, “zangou-se, puxou de uma faca e desfechou-lhe 

oito golpes que foram fatais”. Em socorro da filha, a “sogra do assassino e violentador”, 

Antônia Maria, “quando viu o genro enfurecido, golpeando a mulher, interferiu, sendo 

golpeada também”. (TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 1964, p. 6). Mas ela saiu sem 

gravidade, tendo sido medicada em Natal. Ao final, a narrativa informava ao leitor que o 

criminoso fugiu, mas as diligências da polícia de Nova Cruz prosseguiam à procura dele. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 ago. 1964, p. 6). 

A dramaticidade dos crimes seguidos tentava fazer com que o leitor pudesse ser um 

expectador da cena do crime sexual, do homicídio e da lesão corporal. Há uma frieza do 

jornal quando narrava determinados crimes, principalmente daqueles que envolviam 

personagens das camadas sociais mais periféricas em relação aos grupos elitistas, com os 

quais a direção da Tribuna compartilhava. Os oito golpes de faca que tiraram a vida de 

Geralda, uma mulher simples do interior do estado, foram reconstruídos sem nenhum pudor 

ou solidariedade pela dor da família enlutada. Enquanto o momento do crime que vitimou o 
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esposo de Ana Maria Cascudo, filha de um dos cronistas da Tribuna, fora silenciado no 

mesmo mês e ano de 1964. E um dos motivos do apagamento da cena do crime pelo impresso 

era a preservação dos sentimentos e intimidade da família Cascudo.  

No caso de Nova Cruz, o crime sexual, por exemplo, tinha uma repercussão social no 

sentido de chocar o público. Embora sabemos, de acordo com a confrontação da estatística 

criminal do governo do estado com as publicações sobre crimes sexuais da Tribuna nos anos 

1950, que nem todo crime dessa natureza ganhava a publicidade jornalística (Essa 

confrontação de fontes documentais foi realizada no capítulo anterior).  

Durante os anos 1960, não encontramos dados oficiais da criminalidade no Rio 

Grande do Norte. Contudo, podemos verificar que o estupro sofrido pela jovem novacruzense, 

de 16 anos de idade, adquiriu publicidade não simplesmente pelo ultraje moral e social que 

um delito dessa tipificação representava naquele contexto histórico mas também pelo fato de 

o crime que a “desvirginou” ter permanecido atrelado a outras infrações penais praticadas 

pelo tio José.  

No que diz respeito aos crimes sexuais, na Tribuna do Norte, puderam ganhar mais 

publicidade durante a segunda metade dos anos 1960, inclusive com matéria referente a um 

crime dessa natureza imputado a um sujeito tido como homossexual. Algumas das vítimas de 

crimes sexuais, que puderam aparecer no impresso, tinham entre 4 a 16 anos de idade, além 

de um homem com 51 anos de idade e considerado “débil mental”. Sendo assim, as crianças 

de tenra idade começavam a surgir na Tribuna como vítimas desses crimes horripilantes.  

Em “Tarado estropou [sic] menor de 4 anos”. (TRIBUNA DO NORTE, 21 out. 1965, 

p. 6), em cujo título havia problemas de ortografia (o que já foi discutido no segundo capítulo 

desta pesquisa), o jornal trazia aos leitores o crime sexual imputado ao “tarado” Francisco 

Silva contra a menor “M.F.D. de 4 anos de idade”. O fato ocorreu na Rua Boa Vista do bairro 

de Bom Pastor. De acordo com a matéria, “o anormal praticou seu crime no interior de sua 

casa, vizinha à residência da pequena vítima e foi descoberto por familiares da menor”. A 

ocorrência foi registrada na delegacia do bairro das Quintas. De lá o delegado “encaminhou a 

garota a exame de corpo de delito”. (TRIBUNA DO NORTE, 21 out. 1965, p. 6). A Tribuna 

não informou se o acusado foi preso.  

Quanto à referência de “anormal”, não era usada somente aos estupradores comuns, 

mas, sobretudo, aos indivíduos acusados de “homossexualismo”. Havia, assim, uma 

equiparação desse crime sexual com o comportamento “anormal” dos homens e mulheres não 

heterossexuais realizada pelo jornal. Ademais, mesmo tendo o título da nota em letras 

garrafais, a fim de chamar a atenção do leitor, essa notícia de crime sexual contra a criança do 
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Bom Pastor foi publicada no fim da sexta página, diluída entre propagandas comerciais e 

outras ocorrências. Os espaços periféricos do jornal, geralmente, eram reservados aos crimes 

que envolviam sujeitos dos grupos populares.  

Em outra situação, a Tribuna noticiou uma tentativa de estupro contra mais uma 

criança de 4 anos de idade. A denúncia do caso foi realizada também na delegacia do bairro 

das Quintas. Maria Alcides de Farias, mãe da criança, prestou queixa contra José Cipriano da 

Silva, “ex-soldado da Polícia Militar, que tentara violentar sua filha menor, de apenas 4 anos”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 19 fev. 1966, p. 4). Ele foi detido e recolhido à referida delegacia 

para apuração dos fatos.  

Já na Vila de Igapó, outra tentativa de estupro foi praticada pelo “lenhador” Severino 

Inácio de Oliveira. A Tribuna informou que ele era casado e morador da mesma vila. De 

acordo com a matéria, Severino havia tentado violentar uma criança “de apenas oito anos”. 

Dessa vez, o impresso procurou reconstituir os passos do acusado na tentativa de consumar o 

crime sexual. No enredo dramático, “a menina achava-se brincando quando foi agarrada pelo 

tarado e arrastada para o mato. Dada a brutalidade do ataque, a garota sofreu fratura do 

fêmur”. (TRIBUNA DO NORTE, 11 jan. 1967, p. 4). O acusado, por sua vez, foi preso 

posteriormente pelo subdelegado local.  

Esses crimes sexuais, consumados ou não, adquiriam publicidade, embora muitas 

vezes impressos nas últimas colunas da página, em virtude da perplexidade e aversão com que 

a sociedade reagia. A reconstituição feita pelo periódico do momento dramático e horripilante 

sofrido pela criança na hora do ataque criminoso provocava um sensacionalismo tanto pela 

reprimenda efusiva do ato praticado por Severino quanto pela busca da Tribuna em prender a 

atenção dos leitores.  

Em 1970, a Tribuna publicou sobre um crime de estupro coletivo ocorrido no 

município de Arez. Nessa edição, a página policial foi denominada de “Na polícia e nas 

Ruas”. A edição das ocorrências policiais foi assinada por Abmael Morais, ao lado dos 

repórteres Pepe dos Santos e Nathanael Virgínio. Mais uma vez, o jornal explorou a 

dramaticidade e o horror aos crimes praticados, coletivamente, contra uma jovem de apenas 

15 anos de idade.  

 

Sete homens violentaram menor em Arez. Sete agricultores violentaram uma 

menor de 15 anos, na cidade de Arez. Os autores do fato já foram presos, 

estando agora recolhidos na cadeia pública de Arez à disposição do Sargento 

Francisco Soares, delegado local. A queixa foi prestada à Polícia pelos pais 

adotivos da menor M.C.S., casal Joaquim Galvão e dona Ernestina Galvão 

de Santana. [...]. Muito nervosa e chorando a menor M.C.S. explicou ao 
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delegado de Arez, sargento Francisco Soares, que foi agarrada à força pelos 

sete homens, e levada para um lugar ermo, onde foi ameaçada de morte, caso 

não se submetesse ao que eles exigiam. Vendo-se diante de tal situação, a 

menor cedeu, sendo em seguida violentada por todos sete agricultores, que 

depois lhe abandonaram. (TRIBUNA DO NORTE, 26 abr. 1970, p. 4). 

 

O leitor que estivesse folheando as páginas dessa edição da Tribuna imediatamente 

poderia ter seus olhos fixados na referida notícia com forte apelo sensacionalista. As palavras 

impressas reconduziam à esfera pública o horror sofrido pela jovem menor de idade de forma 

teatralizada. A narrativa fria desses tipos de crime, entre outros, obedecia a movimentos, 

passos violentos, perseguição, ataque e ultraje à vítima. Uma das finalidades pretendidas pelo 

impresso era levar o leitor à contemplação e, ao mesmo tempo, a uma reação diversa à cena 

do crime. Essa foi uma das notícias de crime sexual na qual o jornal trouxe a assinatura do 

editor e dos repórteres policiais.  

Em relação à operação da notícia, começava na rua, no trabalho diário, bem como 

nas delegacias e presídios, por exemplo. O recorte de determinadas ocorrências era trazido à 

redação do periódico e lá havia o processo da edição. Quanto mais inusitado e sensacional 

fosse o crime ou a contravenção penal, mais adquiria chance de se transformar em notícia. O 

caso da jovem do município de Arez tornou-se esdrúxulo, dramático e estarrecedor. Sendo 

assim, era estabelecida uma “relação de circularidade e troca” entre a Tribuna e seu público 

diverso. (GRUNER, 2002, p. 200). Apesar de esse crime sexual poder suscitar aos leitores 

perplexidade e aversão, a sua reconstrução impressa tinha articulação com uma produção 

social.  

No tocante ao inusitado e sensacional, temos um crime sexual cujo acusado era um 

sujeito tido como homossexual. A matéria começava pela fotografia de Joaquim Gonçalves da 

Silva, um homem negro, estranho e maltrapilho. Assim, o jornal de Alves tentava repassar a 

imagem do criminoso ao público. O título dessa notícia de crime procurava reconstituir a 

figura de Joaquim como a de um animal quadrúpede de grande porte, a exemplo dos cavalos e 

jumentos. Além disso, Joaquim seria um indivíduo obtuso e com instintos animalescos, de 

acordo com a produção jornalística. Diferentemente de outros sujeitos acusados de crimes 

sexuais, mas contra vítimas femininas, Joaquim foi acusado de cometer esse tipo de crime 

contra um homem de 51 anos de idade. (TRIBUNA DO NORTE, 15 maio 1969, p. 8), como 

se pode ver no excerto a seguir.  

 

A besta humana que surgiu nas Quintas. Recolhido a um dos xadrezes da 7ª 

Delegacia de Polícia, Quintas, encontra-se o homossexual Joaquim 

Gonçalves da Silva, solteiro, com 30 anos de idade, residente à rua 
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Upanema, n. 131, Quintas, por haver na noite de terça-feira última na rua 

Bernardo Vieira num dos quartos da Carne Assada de Elisa, retirado o 

ancião Francisco Costa, de 51 anos de idade e débil mental, do quarto e o 

levado até um descampado que existe próximo a residência deste cometidos 

atos que o satisfez em seus instintos bestiais. A vítima não pôde reagir já que 

vive completamente imóvel e não fala e foi encontrado pelo seu pai, Januário 

Ferreira, de 70 anos de idade. Este chegara ao local onde vive o filho, no 

interior de sua residência e não o encontrara, resolveu a procurá-lo pelas 

imediações tendo o encontrado a uns duzentos metros do quarto em que 

vive. [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 15 maio 1969, p. 8). 

 

Nesse episódio, a vítima teria gritado por socorro quando foi abandonada no local do 

crime e, posteriormente, acudida por pessoas que estavam próximas ao lugar ermo. A 

Tribuna, refazendo os passos do acusado, informava aos leitores que “numa noite bem perto 

onde estava a vítima, Joaquim foi encontrado quase sem roupas, logo uns populares o 

agarraram e levaram para a Delegacia”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 maio 1969, p. 8). 

Enquanto isso, ele era apenas um suspeito pelo fato de a vítima, Francisco Costa, ter sido 

encontrada “sem roupa e em decúbito ventral, banhado de sangue”. Na delegacia, Joaquim 

deixou de ser suspeito ao confessar o crime contra o “ancião”. (TRIBUNA DO NORTE, 15 

maio 1969, p. 8). O jornal, recompondo um quadro de horror incomum, classificava o delito 

praticado pelo morador das Quintas de “atos que o satisfez em seus instintos bestiais”, ou 

seja, de práticas animalescas. (TRIBUNA DO NORTE, 15 maio 1969, p. 8).  

Nessa notícia, a provável orientação sexual de Joaquim foi estampada e posicionada 

como o móvel do crime, ao passo que os estupradores das vítimas femininas não eram 

mencionados como sendo heterossexuais. Inclusive esses criminosos eram denominados 

apenas de “tarados” ou violentadores, por exemplo. A condição humana ainda continuava 

sobre eles, conforme a pretensão da Tribuna. Entretanto, Joaquim, por ser acusado de 

“anormalidade” sexual, foi reconstruído como um animal embrutecido e horripilante pelas 

palavras impressas.  

No que diz respeito aos valores morais e às concepções históricas sobre a 

sexualidade, o que era “normal” ou “diferente” naquele contexto pesava no momento em que 

o jornal narrava sobre crimes sexuais que fugiam de uma ordem moralizadora. A maior 

reprimenda e hostilidade ao crime de Joaquim não era exatamente à violência empregada a 

um “ancião” tido como “débil mental” e sem locomoção, mas a uma provável motivação 

advinda da homossexualidade do criminoso61. Em outra situação, os sete agricultores que 

                                                           
61 Sobre os crimes sexuais de Febrônio Índio do Brasil, “homossexual com impulsões sádicas”, que tatuava suas 

vítimas menores de idade, confira CANCELLI, Elizabeth. A cultura do crime e da lei: 1889-1930. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 2001. p. 191-2. 
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violentaram uma jovem menor de idade num ato coletivo em Arez, ou seja, um ano depois 

desse crime do bairro das Quintas, não foram publicados pela Tribuna como sujeitos 

animalizados com “instintos bestiais”. Sem falar que os criminosos aresenses tiveram suas 

fotografias poupadas da publicidade na esfera pública. (TRIBUNA DO NORTE, 26 abr. 

1970, p. 4).  

 

 

4.3 “Dramas e Comédias da Cidade”; “Acontece na Polícia e nas Ruas”; “Patrulha da 

Cidade”: a dramaticidade e o chiste no jornalismo policial 

 

 

O aumento da produção das notícias de crimes e das contravenções penais, sobretudo 

nesse período da segunda metade dos anos 1960, contribuía para que algumas matérias dessa 

natureza fossem impressas sem qualquer título da página policial. Isso significa que a 

nomeação temporária da página sobre os crimes não era uma demarcação hermética. Nesse 

sentido, havia uma dinâmica e práticas que, vez por outra, rompiam com a lógica de um 

suposto lugar do crime estanque no jornal.  

Desse modo, a notícia de crime espacializava-se em transformação histórica por 

entre as páginas do impresso de Aluízio Alves. Essas demarcações espaciais e titulares eram 

publicadas contemporaneamente, a exemplo de “Acontece na Polícia e nas Ruas”, “Acontece 

na Cidade e nas Ruas” e “Na Polícia e nas Ruas”. O crime recebia investimentos espaciais, 

culturais e sociais pelas palavras impressas. Quanto ao espaço, era a cidade e suas ruas, que 

margeavam redutos da delinquência. Os investimentos culturais repousavam na ideia de o 

crime ser um acontecimento típico da dinâmica urbana e suas tensões com as forças policiais. 

Além disso, o crime, como uma construção social, ensejava determinadas repressões a partir 

dos lugares públicos, a exemplo da rua, cujo destino seria a polícia. Nesse sentido, a polícia 

era compreendida tanto pelo patrulhamento ostensivo e controlador quanto pelos “xadrezes” 

das delegacias e presídios.  

Em relação ao “Romance Policial da Cidade”, ainda foi retomado em 1965. Como 

subtítulo dessa seção da página policial, Sanderson Negreiros assinou “Ocorrências 

simpáticas e antipáticas”. Nesse sentido, algumas alterações públicas tipificadas como 

desordens, em sua maioria, foram revestidas de humor e deboche para divertir os leitores e, ao 

mesmo tempo, ridicularizar determinados grupos sociais em processos de marginalização 

pelas palavras impressas. O texto foi forjado na produção social e cultural norte-rio-grandense 
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pela qual havia a interação entre os cronistas que escreviam na Tribuna, já que Negreiros62 era 

um deles, tendo um público receptivo a essa prática de jornalismo policial. Além de 

Sanderson, Dailor Varela também assinou a referida seção.  

Sobre essas ocorrências “simpáticas e antipáticas”, “Antônio da Silva, lá na 

conhecida rua do Motor, de tradições altamente democráticas, empunhou um punhal, que 

reluzia ao sol dramaticamente, e partiu para matar o sr. Severino Brandão”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 28 jan. 1965, p. 8). Ele foi preso na Delegacia de Plantão. A expressão “altamente 

democrática” era uma ironia ao espaço social daquela rua. O que não deixava de ser também 

uma crítica, de forma velada, ao regime militar instalado desde 1964. A publicidade dada 

sobre o punhal não era algo despretensioso. Muitas vezes a arma branca ficava por conta das 

facas peixeiras, por exemplo. 

Sobre a prática e a simbologia dos punhais, facas de ponta, facões longo e curto na 

cultura do Nordeste, Mello (2012, p. 125) observou que, pela possibilidade de afetá-los no 

“emprego doméstico, se está falando da nobreza de arma destinada apenas às justas, na defesa 

ou no ataque, em apoio à espada, no passado mais remoto, ou como peça de luta, no 

cangaço”. Além do mais, essas armas eram destinadas para “executar o inimigo, no rito letal 

nordestino do sangramento, ou para o golpe de misericórdia sobre ferido, até sublimar-se 

cumulativamente em símbolo de status”. (MELLO, 2012, p. 125). Assim, havia uma 

dimensão simbólica de defesa, ataque e, sobretudo, de honra no que tange aos sentidos dados 

a punhais e a facas peixeiras, por exemplo. Essas armas brancas tornavam-se um ponto de 

tensão, conflito, lesões corporais e até mortes por sangramento nesse contexto histórico norte-

rio-grandense, que tinha uma articulação com a cultura nordestina, conforme constatou Mello 

(2012).  

A esse respeito, há um poema de João Cabral de Melo Neto sobre a faca peixeira ao 

lado do punhal do Pajeú em Pernambuco: “[...] O couro, a carne de sol, não falam língua de 

cais: de cegar qualquer peixeira a sola de couro é capaz. [...] Se a peixeira corta e conta, o 

punhal do Pajeú, reto, quase mais bala que faca, fala em objeto direto”. (MELO NETO, 1998 

apud Mello, 2012, p. 128). Essas facas e suas simbolizações, inclusive na concessão de status, 

permeavam o imaginário popular do Nordeste. Dessa forma, poetas, cangaceiros ou mesmo o 

homem simples partilhavam dessa prática cultural de há muito. Não é à toa que o jornal 

Tribuna do Norte, principalmente nos anos 1960, deu tanta publicidade à faca peixeira como 

instrumento causador não só de lesões corporais mas também de homicídios. Além do uso 

                                                           
62 Sobre o escritor e poeta Sanderson Negreiros. Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/sanderson-

negreiros/114782>. Acesso em: 11 jun. 2015. 
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doméstico, a faca peixeira servia como objeto de defesa e ataque nos conflitos interpessoais. 

Por conseguinte, o recorte realizado pelo cronista e jornalista Sanderson Negreiros sobre o 

episódio do punhal de Antônio encontrava significados sociais e culturais pelos quais essa 

publicidade ganhava força entre os leitores.  

No tocante às práticas culturais ditas nordestinas e suas transformações, Albuquerque 

Jr. (2009) estudou o Nordeste a partir de grandes embates regionais. Em sua metodologia, que 

reúne um conjunto variado de fontes, como literatura, música, teatro, artes plásticas e folclore, 

o referido autor procurou quebrar as “verdades” produtoras do Nordeste como um recorte de 

região. Nessa pesquisa, a região foi entendida como um domínio de conflitos políticos que, no 

final das contas, criou uma dada identidade, a qual perscrutou homogeneizar as diferenças 

culturais e sociais desde o começo do século XX.  

Dessa forma, a região Nordeste é uma categoria espacial em movimento. Os espaços 

não existem a priori, mas são enunciados e construídos nas tramas e retramas dos embates 

políticos. Para tanto, foram produzidos literatura, pintura e discursos outros, a fim de reforçar 

e (re)significar a região e seus tipos humanos exóticos, os quais foram estereotipados e 

reproduzidos historicamente. Dessarte, podemos perceber o quanto a imprensa escrita teve um 

papel importante na reconstrução dessas práticas nordestinas.  

No que tange ao jornalismo policial, na Tribuna, as notícias de crime ou de 

contravenção penal, depois de 1964, passaram a receber as contribuições de um grupo seleto, 

qual seja, de cronistas e poetas potiguares. Nessa perspectiva, a reconstrução impressa dos 

delitos no espaço público buscou, sobretudo, focar os grupos marginalizados, que foram 

reproduzidos em situações de conflito, como figuras exóticas e deletérias à ordem social e 

urbana, numa articulação com elementos verbais da produção cultural nordestina.  

Como exemplo, temos a ocorrência envolvendo Elza Gomes, escrita pelo cronista 

Sanderson que, de acordo com a narrativa, era uma “mulher da pensão alegre”.  

 

Às quatro horas da manhã, a mulher da pensão alegre, nunca triste, de 

Virgínia, chamada elegantemente em azul Elza Gomes, depois de ficar mais 

lá do que pra cá, de bandinha, e para comprovar que Virgínia o tempo fecha 

é pra valer, a dita cuja, Elza Gomes, desacatou companheiras, pintou o sete, 

e também o nove, até ser trazida pela Rádio Patrulha. É uma verdadeira 

suplicante a miss Elza. (TRIBUNA DO NORTE, 28 jan. 1965, p. 8). 

 

Como se pode perceber, Negreiros construía o texto utilizando um vocabulário do 

cotidiano das ruas e da polícia. Ao mesmo tempo, empregava trocadilhos, a exemplo de 

“alegre, nunca triste”, bem como figuras de linguagem para se referir a uma provável 
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desordem praticada por Elza, quando citava que na pensão de Virgínia, que deveria ser a 

proprietária da casa de diversão, o “tempo fecha”. Além do mais, a provável embriaguez da 

mulher, já que Negreiros registrou que ela tinha ficado “mais lá do que pra cá”, tentava dar 

uma justificativa aos atos dela como sendo degenerativos à sociedade.  

Por essa razão, as práticas de Elza transformaram-se em um caso de polícia. Nessa 

direção, tanto a Rádio Patrulha tornava-se um instrumento de repressão a essas e outras 

contravenções penais em Natal quanto a própria Tribuna arvorava-se como instituição 

moralizadora do espaço urbano e, nesse caso, estigmatizando figuras consideradas 

estrambóticas, embora, em outras contemporâneas publicações do jornal, as prostitutas e suas 

práticas recebessem determinadas atenções de outros jornalistas. O que veremos mais adiante.  

Sobre algumas crônicas de Sanderson Negreiros, que foram publicadas na Tribuna 

do Norte, no Diário de Natal e em O Poti e depois reunidas em livro, vemos um jovem 

cronista que transitava pelos espaços da boemia carioca e potiguar. Em “Carta a Hélio”, de 

1966, Negreiros (1998, p. 156) faz a seguinte referência: “Ah, como é doce amar na 

madrugada da Lapa!”. E prosseguia sobre os detalhes e mulheres da boate carioca: “Lembra-

se, amigo, daquela boatezinha meio desonesta onde mulheres coroas eram as deusas e nós, por 

grandeza, tínhamos que ser os poetas?” (NEGREIROS, 1998, p. 156). Já acerca de outra 

boate, em terras potiguares, que o cronista intitulava “A buate Santa Cruz”, ele afirma: “Lá, 

de tempos em tempos, aparecem figuras inapeláveis, de vida, forma e cor humanas que não se 

pode esquecer”. (NEGREIROS, 1998, p. 106). Com relação à chegada de uma nova “dama” 

na “buate” santacruzense, ele observa: “O nome é inesquecível: ela se chama Maria-E-Outros-

Bichos”. (NEGREIROS, 1998, p. 106).  Ainda no que diz respeito aos “embriagados” no 

local, percebeu que “quando a turma está obsedada pelo álcool, tem nomes novos, criados 

pela imaginação sub-reptícia”. Ou seja, a casa de diversão recebia outros nomes conforme a 

animação dos clientes. (NEGREIROS, 1998, p. 106). 

Em 1963, Sanderson publicou a crônica “A coisa” na Tribuna do Norte. Nela, o autor 

procurava problematizar, com humor e drama, “a significação semântica ou parassemântica 

da expressão ‘uma coisa’”. (NEGREIROS, 1998, p. 143). Nesse sentido, ele buscava fatos do 

cotidiano da cidade para revesti-los de traços pitorescos, exagerados, humorados e 

dramáticos. A partir de um ponto de ônibus e da figura de uma mocinha, Sanderson articulou 

“uma coisa” a um evento tragicômico: “Outro dia, na fila do ônibus, certa mocinha, dessas 

que usam trezentos papelotes no cabelo louro queimado com ácido de farmácia ou então 

molhado com solução de bateria e um pouco de cerveja Mossoró”, e talvez pelo “calor” ou 

por “problemas subjetivos”, a mocinha “caiu escorregadiamente”. (NEGREIROS, 1998, p. 



199 

 

143). Sanderson ainda reconstituiu o tombo: “Na queda, assaz violenta, fraturou o braço e 

magoou a cabeça”. (NEGREIROS, 1998, p. 143). A ligação desse episódio tenso e risível 

com o enredo da crônica estava no fato de o médico que atendeu a mocinha ter dito isto: “foi 

uma coisa a coisa que ela teve”. (NEGREIROS, 1998, p. 143).  

A emergência dessas figuras comuns das ruas, tanto na crônica quanto nos enredos 

do jornalismo policial, passava pelo deslocamento delas em situações patéticas, inadvertidas e 

“subdesenvolvidas”, uma vez que Sanderson também usava essa palavra no sentido de 

rebaixar e empobrecer. Na crônica “Aconteceu em Natal”, o referido autor narrou sobre a 

confusão do trânsito no centro comercial da Cidade Alta num fim de tarde. Em certo trecho, 

ele destaca: “Pensei em Jean-Luc Godard, para filmar aquele apocalipse subdesenvolvido”.63 

(NEGREIROS, 1998, p. 121). Assim, ele sugere que o citado cineasta franco-suíço poderia 

filmar esse episódio caótico de uma Natal tentando desenvolver-se. Além disso, na matéria 

policial, determinadas prostitutas da cidade também foram apresentadas como mulheres 

“subdesenvolvidas”, por exemplo. Desse modo, algumas palavras com funções pejorativas e 

até estigmatizadoras eram compartilhadas entre os cronistas e jornalistas.  

Fica, portanto, evidente a relação entre a crônica sobre a cidade e seus sujeitos e a 

produção do jornalismo policial da Tribuna nesse contexto dos anos 1960. As notícias 

policiais, publicadas como “acontecimentos” da cidade, das ruas e da polícia, articuladas aos 

“dramas” e “comédias”, tiveram a participação de alguns jovens boêmios que transitavam 

entre a crônica64 e o jornalismo. Esses rapazes natalenses conheciam os espaços de diversão, 

as boates e as figuras, narradas por eles, como exóticas, ébrias e cômicas.  

Ao mesmo tempo, eles exerciam uma leitura peculiar sobre Natal quando 

transformavam fatos ou acontecimentos do cotidiano em narrativas literárias. O exagero, o 

deboche, o pitoresco, o exótico, o estranho e o ridículo foram elementos perseguidos por esses 

cronistas e repórteres no dizer sobre sujeitos e espaços. O exagero fazia parte da narrativa 

tragicômica. No que tange à “mocinha” da “fila do ônibus”, por exemplo, Sanderson a 

reproduziu com humor ferino ao dizer sobre o cabelo da jovem que estaria “queimado com 

ácido de farmácia” e outros produtos estrambóticos. Em seguida, a queda “assaz violenta” 

parecia ter sido provocada pelo “calor” ou “problema” pessoal incompatível com a provável 

tensão que a “mocinha” deveria estar com aquele cabelo “aberrante”. Nessa mesma prática, 

                                                           
63 O termo “subdesenvolvido” foi criado no contexto da Guerra Fria para tratar de países em estágios de 

desenvolvimento, confira LOVE, Joseph Leroy. A construção do terceiro mundo: teorias do subdesenvolvimento 

na Romênia e no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. Assim, a palavra não era estranha aos jovens 

cronistas e repórteres dos anos 1960. Eles a ressignificavam no contexto da cidade de Natal.  
64 Sobre a crônica como gênero literário, confira BENDER, Flora Christina; LAURITO, Ilka Brunhilde. 

Crônica: história, teoria e prática. São Paulo: Scipione, 1993. 
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boa parte do jornalismo policial da Tribuna enveredou pelo exagero na transformação dos 

dramas alheios num evento risível para os leitores.   

De acordo com Cancelli (2001, p. 156), desde o começo do século XX, no Brasil, 

quando juristas e outros especialistas da segurança pública organizaram as leis penais sob a 

perspectiva positivista, o álcool foi apontado como elemento responsável pela “perversão dos 

costumes e do caráter”, “pela relaxação de costumes, pelo desdém das conveniências, pelo 

abandono das ocupações, pelo egoísmo, pela brutalidade [...]”. Já no contexto da ditadura 

militar de 1964, o álcool retornou às pautas de controle do espaço urbano pelos detentores da 

ordem. Os indivíduos classificados pela polícia em situações de alcoolismo ou embriaguez, 

que receberam toda uma publicidade da Tribuna em Natal, eram vistos, conforme a pesquisa 

de Cancelli (2001, p. 157), “como um mal social do que como doença”. Nessa direção, 

desordens, roubos, lesões corporais e assassinatos, por exemplo, podiam ser associados a uma 

degeneração social provocada pelo álcool. Na ditadura militar, o combate acirrado aos 

desordeiros e embriagados se tornou um abuso das autoridades policiais, o que não deixou de 

ser um ponto de tensão, mesmo com palavras acauteladas, dentro do jornalismo da Tribuna. 

Desse modo, o jornal deixou evidenciar que qualquer sujeito poderia ser acusado de estar 

“visivelmente embriagado” e, por isso, ser levado à detenção correcional.  

Em outro “Romance Policial da Cidade”, Dailor Varela publicou “De um visível 

bêbado”. Com um texto humorado e irônico, o que também era uma crítica moderada ao 

trabalho desmedido da polícia na via pública, Varela escreve que “Henrique Ricardo do 

Nascimento, nome bastante respeitável, até pela pronúncia bebeu demais e por isso foi parar 

na cadeia”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1965, p. 6). Dailor denunciava que em Natal 

existia, doravante, uma divisão “para bêbados”, ou seja, os “visíveis e invisíveis”. Entretanto, 

“só os visíveis” entrariam “em cana”. Essa expressão, oriunda das ruas, significava que o 

sujeito iria preso.  

Com isso, Dailor tecia uma crítica aos registros de controle da polícia sobre os 

“bêbados”: “Imaginem que é realmente este o texto do livro de ocorrências: Foi preso na 

madrugada do dia nove de fevereiro de sessenta e cinco, o indivíduo Henrique Ricardo do 

Nascimento, por está [sic] visivelmente embriagado”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1965, 

p. 6). Mas, antes que os militares censurassem sua publicação, Varela externava que “contra a 

ação da polícia, não podemos ser contra, pois é um dever”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 

1965, p. 6). Todavia, colocando-se como um dos sujeitos passíveis dessa repressão, brada: 

“Mas tenho agora bastante medo de entrar em cana e virar notícia policial”. E acrescenta: 

“Pois quando bebo, ainda não me tornei nenhuma vez, invisível. Sou portanto um visível”. 
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(TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1965, p. 6). Nessa parte, Dailor revelava-se como alguém 

que apreciava a bebida alcoólica e, por isso, entrava em conflito com a ordem policial acirrada 

no espaço urbano. Ao escrever “De um visível bêbado”, o referido autor registrava a sua 

relação com os demais “embriagados” pela cidade. A Tribuna, nesse caso, emitia uma 

publicação que contradizia as práticas políticas da segurança nacional dos militares.  

Os investimentos de humor na confecção das notícias policiais, os quais tiveram o 

peso das contribuições de jovens cronistas e poetas na redação da Tribuna, não só procuravam 

inovar as publicações sobre os crimes e contravenções, a fim de atender interesses políticos e 

mercadológicos junto aos leitores, mas também serviram de instrumento estratégico para 

divergir, de quando em vez, da ordem ditatorial. Se, por um lado, com o chiste e o deboche os 

narradores sobre o crime puderam continuar reforçando estigmas sociais, por outro lado, 

construíram espaços de fuga e insatisfação jornalísticos, em virtude das ondas repressoras 

pelas ruas de Natal. O texto de Dailor65 foi um exemplo desse descontentamento, embora 

moderado para não afugentar os militares. Por essa razão, houve uma emergência do 

“romance policial” como categoria literária articulada à produção do jornalismo policial, ao 

lado do drama e da comédia. Desde 1961, quando surgiu o “romance policial” entre a 

produção das notícias criminais da Tribuna, houve uma escalada e desdobramento do drama e 

da comédia na atualização desse jornalismo.  

Contemporaneamente, transitava-se do “romance policial” para os “dramas e 

comédias” na reconstrução de algumas seções do jornalismo policial da Tribuna. Em dadas 

narrativas policiais, o drama prevalecia em detrimento de qualquer comédia. E, às vezes, 

dramas e comédias coexistiam na mesma publicidade do crime. Em “Dramas e Comédias da 

Cidade”, Abmael Morais assinou a matéria “Maria”. O texto dava conta da tragédia vivida por 

uma jovem pobre do morro de Mãe Luiza em Natal. Morais converteu a violência sofrida por 

Maria num romance policial, porém que não havia gracejo nenhum nesse enredo de crime.  

 

MARIA. Lata d’água na cabeça, lá vai Maria. Parecia mesmo personagem 

daquela canção popular. Todos os dias, cedinho, descia o morro de Mãe 

Luiza, para apanhar água no chafariz mais próximo. Era a Maria, o encanto 

da favela. Jovem ainda – 15 anos incompletos – o orgulho dos pais 

(modestos operários) e a dor de cabeça dos solteiros do bairro. Não dava 

bolas a ninguém. Dizia que não estava na idade de namoro ainda. Ontem, 

Maria não desceu o morro. Talvez, nunca mais desça. Não é a mesma Maria. 

Quem a vir agora, não a reconhece. Olhos esbugalhados, fisionomia doente. 

Maria foi brutalizada, por um anormal que, aproveitando-se da solidão do 

                                                           
65 Sobre outras publicações desse jornalista, cf. VARELA, Dailor. Recados para Maíra. São José dos Campos 

(SP): s.n., 1980?. 
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local, bestializou-a de uma maneira vitanda. A Polícia, sem pistas, procura 

infrutiferamente, o malfeitor. (TRIBUNA DO NORTE, 27 maio 1966, p. 5). 

 

A partir de uma obra literária da música popular brasileira, ambientada no morro 

carioca66, Morais criava uma história trágica para a jovem pobre do morro potiguar. Mãe 

Luiza era chamada de “favela”, como espaço de pobreza pela publicidade do jornal, o que 

reforçava uma ideia pejorativa e segregadora sobre os indivíduos que lá habitavam. Quanto ao 

criminoso, foi chamado de “anormal”, assim como eram categorizados os homossexuais tanto 

em situações de crime quanto nas contravenções penais. Já a “solidão do local” ensejava um 

distanciamento espacial e social desse morro com a urbe. Além disso, estava implícita a 

reconstrução de um espaço sem segurança e sem lei, porque o acusado pelo crime também foi 

tratado como sendo um sujeito animalizado, o que pode ser confirmado quando Morais faz a 

seguinte referência: ele “bestializou-a de uma maneira vitanda”. Isto é, foi um crime 

abominável. No final, o jornalista deu uma previsão pessimista ao informar aos leitores sobre 

o desfecho do caso. Nas palavras de Morais, a polícia não tinha pistas e realizava um trabalho 

que, provavelmente, não daria resultados.  

Em outra matéria de “Dramas e Comédias da Cidade”, Abmael trouxe a narrativa 

sobre outra Maria. Dessa vez, o enredo contava a dramática saga de uma mulher que sofria 

espancamentos do “amante”. Nesse caso, a situação adquiria traços de comédia com 

vocabulário forjado nos espaços populares: “Maria Lúcia, já se tornou rotina, apanha todo dia. 

Ontem, por exemplo, depois de mais uma sova comum, não aguentou mais e foi parar na 

Delegacia de Plantão, prestando queixa contra o amante desalmado”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 15 jun. 1966, p. 10). Apesar do drama de Maria, o jornal reconstruía a ocorrência 

tentando provocar o riso dos leitores. A violência sofrida pela mulher parecia ser 

simplesmente um problema pessoal dela. Pelas palavras de Morais, Maria sofria repetidas 

“sovas” (surras) porque fora se acostumando com a situação, porém, naquele período, 

resolveu denunciar o “amante” na polícia. E seu drama pessoal virou uma notícia “engraçada” 

no impresso.  

Na sequência dos “Dramas e Comédias da Cidade”, Morais publicou, em grandes 

letras, “A NOTÍCIA DA NOTÍCIA. DE DESLUMBRADAS”. Ou seja, o intuito era fazer 

com que o público prendesse sua atenção nessa narrativa bastante sensacional e inusitada. 

“Deslumbradas” era uma expressão da época para denominar os homossexuais que 

participavam de um provável mercado do sexo. Outra forma era chamá-los de “bonecas”, o 

                                                           
66 A canção citada por Abmael Morais trata-se do samba “Lata D’Água”, de Luís Antônio e J. Júnior, de 1952. 
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que acabava por englobar um grupo maior deles, já que o termo não era somente para os 

homossexuais que viviam do sexo, de acordo com o que se depreende de algumas matérias da 

Tribuna. Então, que notícia bombástica seria essa que Morais deu ênfase com letras de forma? 

Eis o espanto do jornalista. 

 

[...] “Os travestis”67 da Guanabara estão pensando em fundar uma entidade 

de classe, para fazer valer seus direitos e enfrentar o que eles chamam de 

“concorrência desleal” do chamado sexo “frágil”. Ih, gente, isso vai dar um 

bode. “Deslumbrada” sem imunidade, já bota pra [sic] moer, imagine com 

órgão representativo. Mas parece que tudo começou quando uma destas 

“bonecas”, passando por uma mulher na rua, entendeu de chamá-la de 

prostituta. Sem se fazer de rogada, a ofendida, respondeu em troca: “e você, 

substituta?” (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 1967, p. 4).  

 

Percebe-se, assim, que há uma emergência desses grupos sociais minoritários no 

espaço público, sobretudo pela publicidade de determinados setores da imprensa, incluindo a 

Tribuna do Norte em Natal. Nesse sentido, o contexto de repressão da ditadura militar 

contribuiu para que esses homens considerados “anormais” sexuais68 começassem a sair das 

sombras, dos espaços marginais da sociedade. Entretanto, a emergência das “deslumbradas” 

nos espaços urbanos transformava-se num conflito moral e em um caso de segurança pública. 

A prostituta,69 apesar de ser perseguida pela polícia e vez por outra entrar nas páginas 

policiais da imprensa, sobretudo nesse período de repressão aos desordeiros, a Tribuna 

conseguia, em raras matérias, contemporizar com os problemas e dramas cotidianos vividos 

por essas mulheres do sexo. No entanto, os homossexuais, as “bonecas”, não obtiveram 

nenhuma complacência do jornal de Alves nesse contexto dos anos 1960. Eles eram 

associados ao crime, a exemplo da notícia sobre a “besta que surgiu nas Quintas”, bem como 

à desordem pública, como ressaltou o texto acima de Abmael.  

Sobre a publicidade impetrada a dramas cotidianos vividos pelas prostitutas 

natalenses, Abmael Morais escreveu a reportagem “Concorrência desleal prejudica 

profissionais da ‘vida fácil’”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1967, p. 6). Nessa narrativa, 

as prostitutas não foram chamadas, pejorativamente, de “mundanas”, mas de profissionais da 

                                                           
67 Sobre travestis, confira SILVA, Hélio R. S. Travestis: entre o espelho e a rua. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. 

(Coleção Gênero plural). 
68 Por ocasião da presença de “bonecas” dentre os foliões natalenses do carnaval de 1968, a Tribuna fez a 

seguinte referência: “Alguns – anormais sexuais – davam show de histerismo.” (TRIBUNA DO NORTE, 29 fev. 

1968, p. 4). Nesse sentido, os homossexuais foram publicados como indivíduos provocadores de desordem moral 

e pública.  
69 Sobre as prostitutas e seu mundo, cf. ANJOS JÚNIOR, Carlos Silveira Versiani. A serpente domada: um 

estudo sobre a prostituta de baixo meretrício. Fortaleza. 1983. (Coleção Pesquisa Social).  

RAGO, Luzia Margareth. Do cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar: Brasil: 1890-1930. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. (Estudos brasileiros, 90). 
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“vida fácil”. Esse recorte de Morais tentava suavizar a leitura jornalística sobre essas 

mulheres marginalizadas e, ao mesmo tempo, fazer com que o público leitor tivesse uma 

aproximação delas, embora sem deixar de tratá-las como figuras exóticas e não inclusivas.  

De acordo com a reportagem, havia uma geografia “meretrícia” em Natal. Ao norte, 

“com Rita Loura, ao sul, com a Quinze de Novembro, a leste com ‘Mary Good’ e a oeste com 

o Morro de Mãe Luiza, [...], não que omitamos o honorável Beco da Quarentena”, na Ribeira. 

(TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1967, p. 6). Pela primeira vez, os leitores tinham uma ideia 

espacial, com indicação dos sentidos atribuídos aos vários locais de diversão sexual. O 

objetivo dessa matéria era dar publicidade à problemática de uma “concorrência desleal” 

vivida pelas mulheres do sexo. Segundo Morais, as veteranas na profissão ficavam irritadas 

quando se falava em “programa”, que era uma nova modalidade de atuação das prostitutas no 

espaço urbano.  

Com palavras não formais, o jornalista destacava: “Mas querem vê-las perder a 

esportiva se toque no assunto ‘programa’. Ih, pra que? Ficam feras, imediatamente. É o que 

elas denominam de concorrência desleal”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1967, p. 6).  A 

motivação do jornal de chamar as “programeiras” de “mariposas” adquiria sentido pelo fato 

de essas mulheres serem acusadas de “amadorismo”. Elas percorriam determinados lugares da 

cidade, a exemplo da praia do Forte e do morro de Mãe Luiza, oferecendo seus serviços a 

clientes masculinos. Enquanto isso, as veteranas prostitutas mantinham-se em locais fixos, 

como as referidas “pensões alegres”. Assim, o serviço das prostitutas passava a ter 

publicidade jornalística em virtude das tensões entre mulheres veteranas e as “programeiras”. 

Sobre a ascensão e decadência da prostituta nesse contexto, Morais ressaltou isto: 

 

[...]. CONTRASTE ABERRANTE. Uma rápida passada por “Mary Good”, 

decantada em prosa e em verso, por esses “brasis” a fora, nos dá uma noção 

de fausto, esplendor e opulência. São as chamadas “primas ricas”. Sim, 

porque – inclusive – já se convencionou chamá-las de primas, num 

tratamento meio sobre o afetivo. Mas, como dizíamos, “Mary Good”, é o 

ápice da carreira. A mariposa que consegue ser aceita nesta “pensão” está 

realizada na sua profissão. Mas, depois vem a decadência e, com ela, os 

estágios pelos locais menos conceituados. E, via de regra, o fim é um só: 

Beco da Quarentena, tão bagunçado e desprestigiado, hoje em dia. O reverso 

da medalha, se assim pudéssemos dizer. A derrocada total na vida da 

prostituição. Outrora preferido pelos marinheiros e embarcadiços, hoje, 

lenitivo apenas de velhas, usadas e ultrapassadas prostitutas, que agora só 

atraem mesmo os cabiceiros [sic]70 e os portuários. (TRIBUNA DO NORTE, 

12 fev. 1967, p. 6).  

                                                           
70 Cabeceiros eram homens que carregavam e descarregavam caminhões e faziam entregas de mercadoria em 

domicílio. Em Natal, eles se concentravam mais na área do porto, no bairro da Ribeira. A Tribuna trouxe 
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Além disso, Abmael falou da preocupação com que os donos das “pensões alegres” 

buscavam por uma “excelência do seu material” quando “importavam” jovens mulheres de 

outros estados, às vezes, menores de idade, a fim de aumentarem a clientela em seus 

estabelecimentos de diversão, porque os “frequentadores, sedentos ávidos e sequiosos, da 

matéria prima de pouco uso, acudiam em massa”. (TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1967, p. 

6). Nesse mercado do sexo, alguns desses proprietários, vez por outra, entravam pela 

“tubulação” com as autoridades policiais.  

Ademais, os donos dessas “pensões” disputavam mulheres jovens entre eles. O 

interessado tinha de pagar todas as dívidas da prostituta ao seu antigo patrão. Se a mulher 

quisesse sair deliberadamente, precisava ela mesma saldar suas dívidas. Caso contrário, 

Morais fazia a tenebrosa constatação: “[...] ou dar um tiro na cabeça, em vista da situação, ou, 

simplesmente, cair fora, aproveitando a primeira oportunidade”. (TRIBUNA DO NORTE, 

1967j, p. 6). Contudo, a prostituta precisava ficar bem escondida porque se fosse encontrada, 

“não gostaríamos de estar na pele dela, nessas circunstâncias”, assegurava o jornalista. 

(TRIBUNA DO NORTE, 12 fev. 1967, p. 6).  

Nessa longa reportagem, Abmael problematizava o sentido dado à expressão popular 

“mulheres de vida fácil”. Assim, pela aproximação dele com o mundo dessas mulheres 

segregadas e estereotipadas, acabou por constatar que elas tinham uma vida difícil “pra 

burro”. Esse jornalista entrou na Tribuna como principiante da profissão, depois foi realizar 

um estágio no Rio de Janeiro, por conveniência de Aluízio Alves, nos periódicos Jornal do 

Brasil e O Globo. O estágio seria de um mês, mas ele ficou durante quase um ano. Depois 

disso, o jornalista Woden Madruga mandou trazer Abmael de volta à Tribuna.  

Quanto à estilística, Morais ficou conhecido por gostar de “criar” detalhes em sua 

produção jornalística. A relação do morro carioca, pela música “Lata D’água”, com a tragédia 

vivida por Maria do morro de Mãe Luiza, em Natal, permite-nos observar o quanto esse 

jornalista articulava-se com o ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Sem falar da questão das 

“deslumbradas” cariocas publicadas por ele na Tribuna. Por seu estilo, Abmael foi 

considerado um indivíduo “talentoso, leitor voraz, brincalhão e farrista”71. Dessa forma, 

podemos compreender os investimentos de humor e vocabulário recorrentes das ruas em suas 

matérias de cunho social e, principalmente, policial.  

                                                                                                                                                                                     
algumas ocorrências policiais, principalmente de desordens, que envolviam cabeceiros nesse período. Esses 

sujeitos faziam parte das camadas pobres da cidade.  
71 Disponível em: <http://tribunadonorte.com.br/noticia/abmael-morais-um-virtuose-do-estilo/143832>. Acesso 

em: 12 jun. 2015. 
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O fato de Morais ser apontado como “farrista” pressupõe que ele conhecia os espaços 

de diversão em Natal72. A profundidade com que narrou sobre a problemática dos grupos de 

prostitutas na cidade demonstra o quanto ele poderia transitar por esse universo social 

marginalizado. Morais conseguiu, pelas suas práticas de aproximação dos grupos populares e 

marginalizados, quebrar a rigidez do jornal na publicidade estigmatizadora sobre as 

prostitutas.  

Assim, embora elas continuassem sendo mostradas nas páginas policiais como 

contraventoras ou criminosas, em algum momento, o jovem jornalista as reconstruiu como 

mulheres submetidas a um mercado cruel e opressor, à mercê de toda sorte de perigo. A 

leitura de que as prostitutas tinham uma profissão e de que suas vidas eram bastante difíceis – 

mesmo sendo uma matéria rara, ao lado dos problemas enfrentados por elas na “concorrência” 

com as colegas “programeiras”, além da opressão sofrida por parte dos donos das casas de 

diversão – provocava uma mudança no jornalismo da Tribuna com relação a esse grupo social 

estigmatizado.  

Em relação à cidade, Natal passava por processos de crescimento e o mercado do 

sexo, por sua vez, sofria transformações e atualizava seus problemas73. No plano político, a 

ditadura militar aumentava os mecanismos de repressão aos sujeitos divergentes, incluindo as 

profissionais do sexo. As prostitutas, e sobretudo as “deslumbradas” (homossexuais), eram 

vistas sob suspeição e, na doutrina da segurança nacional, ambos os grupos podiam ser 

considerados potenciais perturbadores da ordem pública. No caso das “bonecas”, por 

exemplo, a situação ficava mais grave. Esses homossexuais podiam ser acossados, 

simplesmente, pelo fato de irem “de encontro ao decoro público”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 

set. 1967, p. 4).  

Esse era, então, o ponto de maior tensão entre o jornalismo da Tribuna, em sua fase 

antipopular, e um grupo bastante estereotipado e tratado com desdém, deboche e até, em 

algumas situações, com práticas narrativas criminalizadoras. Em virtude da pesada 

                                                           
72 Não eram somente alguns repórteres que deveriam frequentar os espaços de prostituição da cidade. Sujeitos 

influentes das camadas abastadas também andavam por lá. O deputado Carlindo Dantas, por exemplo, envolveu-

se numa ocorrência policial atirando contra outro cliente dentro do cabaré chamado de “Pensão de Raquel”. De 

acordo com a matéria, o deputado Carlindo, que também era médico, estava acompanhado da “mundana” Salete. 

(TRIBUNA DO NORTE, 1 abr. 1967, p. 8).  
73 Sobre as prostitutas em Natal, confira VALE, Girlene Meire do; MEDEIROS, Magda F. Garotas de programa 

ou prostitutas?: as representações das mulheres prostituídas do bairro da Ribeira. Natal, RN: 2000. 48 f. 

Monografia (Bacharelado e Licenciatura em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de Ciências Sociais. 

DINIZ, Maria Ilidiana. Silenciosas e silenciadas: descortinando as violências contra a mulher no cotidiano da 

prostituição em Natal-RN. 2009. 197 f. Dissertação (Mestrado em Serviço Social, Formação Profissional, 

Trabalho e Proteção Social; Serviço Social, Cultura e Relações) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Programa de Pós-Graduação em Serviço Social.  
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marginalização dos homossexuais, publicada pela Tribuna na esfera pública, a reportagem a 

seguir não teve a assinatura de nenhum repórter. Provavelmente, quem realizou a matéria ou 

mesmo a editou não quis se expor ou insinuar qualquer envolvimento com as “bonecas”. No 

entanto, a narrativa sobre as “mariposas” (as prostitutas) foi assinada por Abmael Morais. Por 

essa razão, não se descarta totalmente a possibilidade de que quem realizou a reportagem 

sobre a reunião das “bonecas” em Natal ter sido mesmo Abmael. Meses antes, ele publicou a 

longa matéria sobre a “concorrência desleal” que atingia as mulheres “de vida fácil”. 

Ademais, foi esse mesmo jornalista quem publicou sobre a “concorrência” envolvendo as 

“deslumbradas” e as prostitutas cariocas no mesmo número da Tribuna sobre as “bonecas” 

natalenses.  

 

Delegado acabou com reunião do Sindicato das “Bonecas”. Atenção, 

atenção, a reunião vai começar e os senhores associados tenham a bondade 

de assinar no livro de presenças. – Um momentinho, aí, seu presidente. Eu 

protesto. – Pois bem, proteste. Contra que? – Um pequeno engano, sr. 

presidente. Você falou senhor e eu sou senhorita! Mil palmas se espalharam 

no salão para ovacionar a “deslumbrada” que se insurgia contra a 

“ignomínia” do presidente, que havia ousado chamá-la de senhor quando, 

em verdade, ela se julgava uma prendada jovem. A tal reunião – 

interrompida, neste exato momento, pela polícia, se realizava (como aliás 

costumeiramente) na rua Ocidental de Baixo, nas proximidades do bar 

“Brisa del Mare”, era presidida pelo anormal Nazareno Batista Nascimento e 

visava a criação de um sindicato de bicharocas para se insurgir contra a 

“concorrência” desleal, cada vez mais flagrante, do chamado sexo “frágil”. 

Audácia das deslumbradas! [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 967, p. 4). 
 

Na sequência, o narrador dava conta de que uma das “bonecas” teria reclamado, “em 

tom queixoso”, da forma violenta com que a polícia chegou ao local. Entretanto, todas elas 

foram embarcadas “na viatura policial, rumo à delegacia de plantão”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 1 set. 1967, p. 4). E, como sendo um texto opinativo, o jornalista sem nome fez a 

seguinte observação: “O ambiente, a esta altura, estava completamente refrigerado, como 

aliás também ficou a delegacia para onde foram levados”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 

1967, p. 4). A ideia era debochar da postura desses homossexuais, já que a palavra 

“refrigerado” insinuava que o espaço estava cheio de “frescos”, que era outra denominação 

pejorativa e excludente de uso popular.  

Na delegacia, Nazareno foi acusado, pela narrativa da Tribuna, de tentar 

“impressionar”. Ele teria alegado “inconstitucionalidade na prisão”, uma vez que reclamava o 

direito “a reuniões e formação de sindicatos”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 1967, p. 4). 

Nesse momento, o jornalista exclamou que “infelizmente, porém – para elas – não estamos na 
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Inglaterra, onde o parlamento britânico liberou o homossexualismo”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 1 set. 1967, p. 4). Esse termo tinha a função de criminalizar a orientação sexual 

desses indivíduos, porque essa prática sexual continuava sendo considerada “anormal”. No 

desfecho da reportagem, informou-se aos leitores que os envolvidos na ocorrência “foram 

autuados em flagrante e responderão a inquérito policial, por terem ido de encontro ao decoro 

público [...] todas as 19 ‘bonecas’ presas”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 set. 1967, p. 4).  

Algumas características do texto da reportagem sobre as “bonecas” – como frases 

exclamativas, orações intercaladas, palavras do universo popular, ortografia sem preocupação 

de seguir rigorosamente a norma culta da língua portuguesa – são postas como fortes indícios 

de que a autoria da matéria seria, de fato, do jornalista Abmael Morais. Aliás, ele falou de 

uma “concorrência desleal” entre as “bonecas” e o “chamado sexo frágil”. Além disso, fica 

evidente que a tentativa de criar um sindicato por parte desse grupo de homossexuais em 

Natal não era um episódio isolado. Na mesma página da referida reportagem, Morais publicou 

sobre a ocorrência das “deslumbradas” (travestis) cariocas que, também, almejavam a criação 

de um “órgão representativo”, justamente pelo fato de haver uma suposta “concorrência” 

desses homossexuais com as prostitutas no Rio de Janeiro.  

Sendo Abmael ou não o autor da notícia de contravenção penal das “bonecas” de 

Natal, o importante é percebermos a emergência desses sujeitos marginalizados e 

criminalizados em seus espaços sombrios pelas letras da Tribuna. O jornal não conseguia 

mais excluí-los totalmente das suas palavras impressas, embora a forma que a direção desse 

órgão encontrou para dar publicidade às “bonecas” não fugiu das históricas práticas que 

reforçavam tabus, leituras pejorativas e atitudes de ridicularização aos “anormais” sexuais.  

De forma geral, Abmael procurava dar publicidade aos dramas e desalinhos das 

pessoas comuns, como as constantes “sovas” que sofria Maria Lúcia, bem como às condições 

de violência com que partilhavam as prostitutas da cidade, além do conflito entre as 

“deslumbradas” e a polícia. Porque a tentativa de estabelecer uma espécie de identidade de 

gênero, quando uma delas não queria ser chamada de “senhor”, mas de “senhorita”, conforme 

a matéria que deveria provocar risos nos leitores, virava um ponto de grande tensão numa 

sociedade que não aceitava esse comportamento, e a Tribuna estava ao lado de setores 

“moralistas”. O gesto das “bonecas” significava uma “audácia”, isto é, uma afronta aos 

valores dessa sociedade dos anos 1960. Por isso, a Tribuna colocava-se ao lado da polícia e 

respaldava a prisão das dezenove “bonecas”.  

Se, por um lado, Abmael contribuiu para descontruir determinados tabus sobre as 

prostitutas em Natal, por outro lado, foram reforçadas contundentemente as ideias 



209 

 

excludentes, por meio das palavras impressas, sobre os homossexuais que buscavam refazer 

suas identidades no espaço público. Mesmo sem o jornal realizar a ligação direta, pelas 

entrelinhas dos textos percebemos que Abmael elegia uma articulação entre as concorrências 

internas das prostitutas com a concorrência delas e os homossexuais. Se havia uma 

“concorrência desleal” envolvendo “mariposas” e “deslumbradas”, supõe-se a existência de 

uma clientela diversificada. E os processos de criminalização publicitária sobre alguns 

homossexuais foram consubstanciados, outrossim, pelas notícias de crime e contravenção a 

seguir.  

Em “Homossexual foi em cana chamando por Zé Padeiro”, a Tribuna narrou a 

notícia de contravenção, na qual o acusado foi Elias Gonçalves, de 26 anos de idade. O 

episódio aconteceu no bairro de Dix-Sept Rosado quando uma patrulha da polícia prendeu 

Elias, “que andava aos berros no meio da rua ruendo [sic] pelo indivíduo mais conhecido por 

Zé Padeiro”. (TRIBUNA DO NORTE, 28 ago. 1970, p. 4). Assim, para convencer os leitores 

de que esse homossexual promovia “desordens” pelo gesto histérico, o jornal acrescentava: 

“Aos gritos de ‘cadê meu pão’, a deslumbrada foi presa pelos policiais, conduzindo uma 

garrafa de cana, logo apreendida”. (TRIBUNA DO NORTE, 28 ago. 1970, p. 4). Ainda de 

acordo com a matéria, Elias teria “várias entradas na subdelegacia” e, estando recolhido na 

prisão, “chorava e se maldizia de sua situação”. (TRIBUNA DO NORTE, 28 ago. 1970, p. 4).  

Além da publicidade sobre esse suposto desalinho, em via pública, do homossexual, 

a Tribuna tentava justificar o gesto “desordeiro” de Elias pela citação da provável bebida 

alcoólica (“garrafa de cana”) conduzida por ele. Ademais, a verbalização “cadê meu pão” 

tinha uma conotação sexual pelas entrelinhas do periódico. Isso procurava causar escândalo e 

polêmica junto ao público leitor. As várias entradas de Elias na subdelegacia ensejavam um 

comportamento reincidente e desviante da moralidade pública. Ao mesmo tempo, a narrativa 

buscava incutir na formação de uma opinião pública a ideia de que o homossexual, quando 

chorava e se lamentava, estava reconhecendo a sua vida de “imoralidade” e “escândalos” no 

espaço público.  

Na manchete “Sônia bancou bandidão e Bertoldo mandou-lhe bala”, a Tribuna mais 

uma vez trazia aos leitores uma notícia envolvendo um homossexual, porém, numa situação 

de crime. A narrativa dava conta de que Nilo Barbosa, o homossexual, havia provocado um 

comerciante do morro de Mãe Luiza. Entretanto, “o sr. Guilherme Bertoldo não tem bons 

méritos como atirador, dos três tiros (calibre 38) que disparou contra Nilo, somente um o 

atingiu na região abdominal”. (TRIBUNA DO NORTE, 29 out. 1970, p. 6). Desse modo, o 

jornal procurava reconstituir o drama tomando partido em favor do comerciante.  
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Quanto à localidade, o morro de Mãe Luiza ia sendo noticiado como um espaço de 

ocorrência de crime de quando em vez. Não é à toa que em outra matéria, Mãe Luiza foi 

chamada de “favela”, sendo mostrada, assim, como um dos lugares “típicos de desagregação 

urbana em Natal”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 maio 1969, p. 5). Além disso, “Sônia” (o vulgo 

de Nilo), que o periódico fazia questão de publicá-lo em forma de deboche e estigmatização, 

teria sido presenciado por várias pessoas fazendo “algazarra à porta do estabelecimento 

comercial de Bertoldo”. (TRIBUNA DO NORTE, 29 out. 1970, p. 6). O comerciante teria 

reagido e o “anormal” havia respondido “grosseiramente”. Então, surgiu uma discussão entre 

os dois quando Bertoldo teria chamado Nilo de “mulher”, repetidas vezes. Assim, conforme o 

foco da narrativa, a situação teria se agravado.   

 

DEFESA E EXASPERAÇÃO. Em dado momento, “Sônia” armou-se com 

um cano de ferro para agredir Bertoldo. Mas, tanto por instinto de 

preservação, como por exasperação este sacou do revólver e disparou. Só o 

último disparo, contudo atingiu “Sônia”, que saiu inerte. Levado para o HC, 

o homossexual foi operado durante duas horas, e até agora encontra-se sob 

observação médica. Ainda conforme depoimentos dos moradores, Bertoldo é 

homem de responsabilidade ao passo que “Sônia” é dado a criar problemas 

naquela região. Afirma-se que ela tem inclusive algumas entradas na Polícia, 

e que, vez por outra, “dá show” em Mãe Luiza. Bertoldo porém não ficou 

para assumir a responsabilidade. Preferiu fugir ao flagrante e até o momento, 

obedecendo ordens do titular do 7º Distrito, policiais continuam à sua 

procura. (TRIBUNA DO NORTE, 29 out. 1970, p. 6). 

 

Pelo texto, o homossexual havia provocado e partido para agredir o comerciante. 

Com isso, a sequência da publicidade sobre esse crime buscou justificar a reação e agressão 

contundente de Bertoldo. Além disso, há uma comparação de valores morais entre o acusado 

e a vítima, que não se encaixava bem nessa condição, pelas palavras impressas. Sem falar que 

a Tribuna forjava uma opinião pública, por meio de “depoimentos dos moradores”, de que o 

comerciante era um sujeito correto e ordeiro, em detrimento de “Sônia”, que foi reconstruída 

num conflito identitário, além de ser apontada como um indivíduo “perigoso” e “contumaz” à 

comunidade de Mãe Luiza, conforme a publicidade pejorativa dada pelo jornal de Alves. 

Sobre a tensão e o conflito envolvendo a identidade que Nilo pretendia apresentar-se no 

espaço público, a Tribuna ressaltava que o vulgo “Sônia” era, na verdade, Nilo, “conhecido 

no submundo do homossexualismo”.  

Nesse sentido, o jornal criminalizava o indivíduo a partir da sua orientação sexual 

estranha àquela sociedade. E o fato de ser homossexual e viver num “submundo” de 

“anormalidade” e “desordens” poderia justificar a atitude “criminosa” de Nilo, que surgia de 

entre as páginas da Tribuna perturbando o sossego dos moradores daquele morro. Diante 
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disso, a reação com o uso da força, isto é, a tentativa de homicídio por parte do comerciante 

Bertoldo fez com que o jornal estivesse ao lado dele, embora indiretamente. De acordo com 

Gruner (2002, p. 213), “o crime e seus protagonistas são estigmatizados não por aquilo que 

são, mas pelo que não são”. Sob esse viés, “Sônia” seria uma “aberração” no espaço público 

pela sexualidade “aceitável” que não tinha.  

Dando sequência às construções titulares da página policial da Tribuna, temos 

“Acontece na Cidade e nas Ruas”. Nessa seção temporária, a desordem pública constituía-se a 

principal notícia policial narrada. Como exemplo, o jornal publicou a seguinte contravenção 

penal tão comum no contexto da repressão ditatorial: 

 

FUFU DESORDEIRA – Há dias que parece que baixa o espírito bagunceiro 

em cima do cara e o jeito que tem é fazer desordens, pra [sic] saciar a sede 

do espírito. Mais ou menos, nessa base, estava ontem Alice Florêncio, 

conhecida nas suas conceituadas rodas, como Fufu. Como é ainda sub-

desenvolvida, fez sua baguncinha particular nas Rocas, setor onde, 

absolutamente, o Capitão Damasceno não permite tais atos. E por essa e 

outras coisas, foi Alice retirada de circulação. (TRIBUNA DO NORTE, 19 

jan. 1967, p. 4).  

 

A narrativa começava pelo uso da figura de linguagem de “baixar o espírito”, um 

termo pertencente aos espaços dos cultos afro-brasileiros, por exemplo. Desse modo, os 

gestos de Alice, “atentatórios” à ordem pública, eram comparados, pejorativamente, a práticas 

religiosas estranhas ao catolicismo. O vulgo “Fufu” era um recurso publicitário de tornar a 

jovem “bagunceira” uma figura das camadas pobres e marginalizadas de Natal. O que era 

reforçado pela expressão de que Alice seria uma “subdesenvolvida” e que atuava nas Rocas, 

um bairro pobre da cidade e espaço de muitas outras ocorrências policiais publicadas pela 

Tribuna.  

De acordo com a matéria, os gestos ilegítimos de Alice viravam um caso de polícia e, 

por conseguinte, uma notícia impressa. A Tribuna respaldava a ideia de que essas pessoas 

“subdesenvolvidas” e “perturbadores” da ordem precisavam ser retiradas da esfera pública. 

Por isso, as palavras impressas promoviam uma exclusão desses homens e mulheres 

“desordeiros”. Todavia, eles resistiam mesmo acossados e criminalizados. Seus gestos 

contraventores estabeleciam tensões dentro desse jornalismo numa fase antipopular.  

No reforço de tabus e leituras pejorativas sobre os praticantes dos cultos afro-

brasileiros, Abmael Morais assinou uma matéria narrando sobre um suposto crime sexual 

cometido por Antônio Pedro, chamado de “macumbeiro Vivaldino”, a várias mulheres que 

frequentavam seu “terreiro”.  
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ACONTECE NA POLÍCIA E NAS RUAS. ABMAEL MORAIS. 

MACUMBEIRO VIVALDINO – Pra [sic] começar, o nome não ajuda 

muito. O sujeito com o nome de Antônio Pedro, dificilmente, vence na vida. 

Mas, esse, encontrou a fórmula de “como vencer na vida sem fazer força”. É 

macumbeiro em Ceará Mirim e agora está às voltas com a Polícia. Terá que 

provar como é que o caboclo não sei o que (um dos espíritos a baixar no 

terreiro dele) foi o responsável pela paternidade de uma curriola de 

“bruguelos” que estão aparecendo, por lá, paulatinamente. E a explicação 

terá que ser bastante convincente porque as fisionomias de pais e maridos 

das “vítimas” do caboclo não estão de brincadeira. (TRIBUNA DO NORTE, 

4 maio 1967, p. 4). 

 

O texto reunia drama e comédia. Isso buscava despertar polêmicas diversas e, 

igualmente, risos nos leitores. Nesse caso, a depreciação do nome do “macumbeiro” era uma 

forma de inseri-lo no grupo de enganadores da boa-fé das pessoas. Há uma ideia de que os 

praticantes dessas manifestações religiosas, estranhas ao catolicismo, podiam ser 

dissimulados, trapaceiros e até criminosos. A suposta “descida” de uma entidade no “terreiro” 

foi reconstruída numa publicidade de deboche e criminalização, porque o provável “caboclo” 

seria a justificativa para “Vivaldino” ter engravidado várias mulheres que lá frequentavam. 

Desse modo, embora curta, a narrativa imprimia a opinião do jornalista. Assim, Morais 

construía essa notícia de crime dando-lhe uma feição dos diálogos informais partilhados pelas 

pessoas comuns nas ruas. Ele reforçava e atualizava leituras estigmatizadoras sobre 

determinados grupos sociais, já que o referido autor era um repórter gestado na interação com 

os grupos populares e com os lugares de diversão da cidade.  

As notícias de crime ou de contravenção continuavam nesse contexto, agregando 

dramaticidade e humor. Algumas delas não foram assinadas, porém, pela estilística, havia 

fortes indícios de a autoria ser mesmo de Abmael Morais. Em “Marreco que não tinha asas 

para voar terminou sendo engaiolado”, a Tribuna noticiava a prisão do “marginal” Antônio 

Alves da Silva. Ele teria “furtado uma radiola, numa residência da artéria do bairro do 

Carrasco”. (TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 1969, p. 4). Foi preso por investigadores da 

Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações. Conforme a narrativa, Antônio ficou 

“trancafiado numa das celas desta mesma delegacia, por medida de segurança pública”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 26 fev. 1969, p. 4). O vulgo “Marreco” era o detalhe sensacional 

com que o periódico traçava o roteiro da notícia de crime. Nesse caso, a preocupação do 

jornalismo policial não foi em denunciar uma suposta onda de furtos que poderia assolar 

Natal. Porém, o que estava em jogo na confecção da matéria era a ridicularização do sujeito 

pobre, envolvido no crime de furto e provocador de chiste pelo nome conhecido 

popularmente.  
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Em outra situação, a Tribuna voltou a publicar sobre o mesmo vulgo. No título 

“Marreco roubou 36 galinhas e resistiu prisão com foice”, o texto dava conta de que houve 

um furto de aves no quintal de uma residência do bairro Vermelho. (TRIBUNA DO NORTE, 

17 abr. 1969, p. 4). O ladrão teria deixado no local seu “chapéu de palha”. E essa pista levou 

alguns policiais investigadores a prenderem o acusado em Igapó, rapidamente. Contudo, 

“Marreco” teria resistido à prisão insurgindo-se com uma foice contra os policiais. 

(TRIBUNA DO NORTE, 17 abr. 1969, p. 4).  

Em publicações sobre “mundanas” cometendo “desordens” pela cidade, em virtude 

de suposta embriaguez, a Tribuna narrou aos leitores: “Disputaram o amor de um homem 

numa luta corporal”. (TRIBUNA DO NORTE, 10 jan. 1969, p. 4). A ocorrência envolvia 

prostitutas e um policial no bairro da Ribeira.  

 

Por estarem disputando o amor de um mesmo homem, numa luta corporal no 

Beco da Quarentena, foram presas por volta das 23,00 horas de ontem, por 

uma dupla de Cosme e Damião, as meretrizes Francisca da Silva e Joana 

Tamborete (ambas residentes no município de Macaíba), e, trancafiadas na 

Delegacia de Plantão. A respeito da desordem pública que promoveram no 

Beco da Quarentena, explicaram-se na Delegacia de Plantão que nunca 

tinham baixado no ‘setor’ que foram flagradas pela Polícia. Começaram a 

beber juntas em Macaíba e, já pela noite, vieram para Natal, quando foram 

terminar sua farra na Ribeira, visitando alguns cabarés e, findaram entrando 

num bar do Beco da Quarentena. Neste bar, beberam algumas chamadas de 

“pitú” e, quando foi lá pras [sic] tantas, viram um PM, que simpatizaram da 

primeira vez. Foi nessa hora que as duas prostitutas resolveram a promover 

um quebra-quebra no bar e, logo a seguir, entraram numa luta corporal para 

ver quem ganhava o amor do PM. [...]. (TRIBUNA DO NORTE, 10 jan. 

1969, p. 4). 

 

A narrativa dessas notícias policiais observava, geralmente, uma linguagem mais 

despojada, utilizando clichês, expressões populares, quando muitas vezes a ortografia não 

estava de acordo com a norma padrão. No termo “algumas chamadas de ‘pitú’”, o jornalista 

estava dizendo que as mulheres ingeriram algumas doses dessa bebida alcóolica. E “lá pras 

[sic] tantas”, que era uma expressão coloquial, significava que depois de algum tempo as 

prostitutas passaram a “paquerar” o policial presente naquele local de diversão. A suposta 

declaração das mulheres de que “nunca tinham baixado no ‘setor’” alinhava-se a formas 

narrativas já rebatidas pela Tribuna com o intuito de depreciar e criminalizar os gestos 

ilegítimos desses grupos marginalizados pela sociedade, por meio da ligação deles com 

práticas religiosas adversas da fé cristã católica. “Tamborete”, que fazia parte do nome de 

Joana, poderia estar ligado à baixa estatura dessa mulher. Isso deveria desencadear um estado 

de comicidade nos leitores pelo gesto pitoresco e pela publicidade estigmatizadora sobre uma 
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mulher “baixinha”, “prostituta”, “bêbada” e “briguenta” numa provável disputa pela afeição 

do policial. O jornal não informou se o militar estava à paisana ou de serviço. Mas o que 

interessava ao periódico era a reconstituição do espetáculo de “desordem” das “meretrizes”, 

como matéria sensacionalista e humorada pelas letras impressas na esfera pública. 

“Na Polícia e nas Ruas” era a retomada do título da página policial publicado na 

Tribuna em 1961, mas depois de nove anos essa seção trazia as assinaturas do editor Abmael 

Morais e dos repórteres Pepe dos Santos e Nathanael Virgínio. Esse mesmo título de seção 

policial já circulava em outros periódicos do começo do século XX. (OTTONI, 2012; 

FONTELES NETO, 2015). Com o subtítulo “Motorista espanca mundana com murros”, a 

Tribuna contava sobre a ocorrência policial envolvendo “o motorista Wilson Gurgel”, que 

residia na rua General Osório, Cidade Alta, e tinha ficado “detido na Delegacia de Plantão, 

porque depois de completamente embriagado, entendeu de espancar a mundana Anita 

Rosendo, na pensão Araponga, Rocas”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 mar. 1970, p. 4). No 

entanto, a matéria informava que a referida mulher foi detida também. Sobre ela pesava a 

acusação de ter começado a insultar “o motorista com palavras de baixo calão”. (TRIBUNA 

DO NORTE, 1 mar. 1970, p. 4).  

Nesse cenário, drama, embriaguez dos envolvidos, espaço de prostituição e a figura 

de uma “mundana” eram elementos importantes para que o jornal elegesse essa ocorrência 

numa notícia de crime. Anita transitava entre vítima e participante da agressão, que teria 

começado numa suposta situação verbal para depois desembocar em vias de fato. Na época, a 

“mundana” era tratada como uma mulher sob suspeição, contradição e tensão nesse 

jornalismo da Tribuna.  

Dias depois, na mesma página “Na Polícia e nas Ruas” e com os referidos editor e 

repórteres, o enredo dava publicidade a este subtítulo: “Quis matar a cunhada com murros”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 14 mar. 1970, p. 4). Os narradores da ocorrência impressa 

começavam pelo suposto móvel do crime: “Depois de completamente embriagado, o pedreiro 

Manoel Francisco Dantas”, que morava na rua dos Pajeús, Alecrim, teria investido “contra a 

cunhada Elizete Cavalcanti (23 anos), espancando-a com murros e pontapés sendo preso 

depois por uma Rádio Patrulha que o recolheu à Delegacia de Plantão”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 14 mar. 1970, p. 4).  

O jornal forjava, desse modo, uma opinião pública de que muitos dos integrantes das 

camadas pobres da sociedade envolviam-se em ocorrências de contravenção ou de crime por 

serem dados à embriaguez. A expressão “depois de completamente embriagado” já era um 

recurso verbal e técnico utilizado pelos editores a fim de encaixar diversas notícias policiais 
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com características aproximadas. No caso da vítima Elizete, o jornal não trouxe nenhuma 

informação a respeito de como teria começado esse drama com o cunhado dela. 

Diferentemente de Elizete, a Tribuna fez questão de publicar que a agressão envolvendo Anita 

e o motorista partiu primeiro dessa “mundana”, que era uma figura contradita e afeita aos 

espaços da delinquência, de acordo com as publicações pejorativas do impresso.  

Entre os grupos marginalizados e publicados pela Tribuna estavam os 

“maconheiros”. Eram sujeitos reconstruídos pelo impresso como “marginais” e associados ao 

crime, principalmente de tráfico de drogas. A emergência desses homens e mulheres no 

periódico de Alves começou na segunda metade dos anos 1960, no contexto do crescimento 

da cidade e das práticas de repressão do governo ditatorial.  

Com o título “Polícia intensifica repressão prendendo mais 3 maconheiros”, o jornal 

trazia a narração sobre o patrulhamento da polícia que, por “medidas de repressão” [...] “em 

todos os bairros da cidade”, agia “contra a marginalização”. (TRIBUNA DO NORTE, 1969, 

p. 4). Dessa feita, a polícia “prendeu mais três traficantes de tóxico (maconha) na noite de 

ontem”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 fev. 1969, p. 4). De acordo com a matéria, um dos 

acusados foi detido na Vila de Igapó e dois deles “nas adjacências do Mercado do bairro das 

Rocas”. (TRIBUNA DO NORTE, 5 fev. 1969, p. 4).  

Já nesta notícia de crime “Sabará emaconhado foi preso tentando furtar”, a Tribuna 

publicava aos leitores que policiais investigadores “prenderam por volta das 23,00 horas de 

ontem, em frente ao Grupo Escolar Café Filho, no bairro das Rocas, o lanceiro-maconheiro 

João Batista da Silva”. (TRIBUNA DO NORTE, 10 abr. 1969, p. 4). E acrescentava que “O 

Sabará” já vinha sendo procurado pela polícia há tempo.  

Ademais, determinados espaços da cidade foram sendo reconstruídos como redutos 

de atuação de alguns criminosos. O bairro das Rocas, por exemplo, recebeu entre outras 

publicidades pejorativas e excludentes, a de lugar por onde transitavam “maconheiros”. A 

ideia era a de que os praticantes dos crimes de furtos e roubos estariam agindo, doravante, sob 

o efeito de entorpecentes.  

Quanto às mulheres, também foram publicadas pela Tribuna em situação do crime de 

tráfico de drogas. Por exemplo, Alcira Gomes, vulgo “Baiana” e também denominada de 

“ladra”, foi flagrada levando um “pacote de maconha” para entregar ao seu “amante”, que 

estava preso na Casa de Detenção. (TRIBUNA DO NORTE, 11 dez. 1969, p. 4). A guarda da 

vigilância do presídio descobriu o “pacote” no momento em que ela tentava entrar no espaço 

prisional. Por essa razão, “Baiana” foi conduzida à Delegacia de Roubos, Furtos e 

Defraudações. A esse respeito, a Tribuna alardeava que havia sido constatado um comércio de 
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maconha no interior da prisão do qual essa mulher fazia parte. Segundo a matéria, Alcira já 

apresentava várias passagens na polícia “pela prática de roubos em Natal”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 11 dez. 1969, p. 4).  

Ainda na Casa de Detenção, o detento Francisco Faustino foi flagrado “fumando 

maconha no banheiro”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 mar. 1968, p. 4). Outrora ele havia sido 

acusado de trazer entorpecentes para os companheiros quando saía à rua, “ludibriando a 

atenção dos guardas”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 mar. 1968, p. 4). Depois do flagrante, 

Faustino foi levado à “cela do castigo”. (TRIBUNA DO NORTE, 20 mar. 1968, p. 4). Nesse 

contexto, o tráfico de drogas, sobretudo da maconha, já era um problema de ordem pública 

pelas palavras impressas, uma vez que o “maconheiro” e/ou “maconheira” ficavam associados 

ao crime e aos lugares periféricos. Esses indivíduos deveriam representar uma ameaça 

crescente à sociedade pela publicidade da Tribuna na esfera pública.  

Por falar da prisão, a Tribuna deu publicidade ao advento da Colônia Penal Agrícola 

Dr. João Chaves em sua nova estruturação em Natal. Implantada do outro lado do Rio 

Potengi, na Vila do Igapó, a nova penitenciária teve seu período de construção entre o começo 

dos anos 1950 até 1968, quando foi inaugurada no governo estadual de Walfredo Gurgel. A 

nova colônia penal foi publicada pelo jornal de Alves como um modelo penitenciário em 

contraposição à antiga Casa de Detenção, que funcionava desde 1911 e, naquele contexto dos 

anos 1960, apresentava sérios problemas de desestruturação. Antes da solenidade de 

inauguração da colônia penal, o jornal trouxe esta matéria aos leitores: 

 

A COLÔNIA PENAL. A penitenciária João Chaves é a antítese da atual 

Casa de Detenção em todos os seus aspectos. A nova colônia dispõe de 

acomodações para 400 detentos, e suas celas são mais espaçosas e, por 

conseguinte mais humanas. Falta de higiene é algo que não poderá existir 

devido ao grande número de sanitários e à sua distribuição na colônia. A 

promiscuidade será inexistente, porque os detentos serão separados dos sãos, 

tendo toda assistência médica, dentária, social e hospitalar. Não haverá 

ociosidade, os detentos trabalharão para sustentar-se, mantendo inclusive um 

pequeno campo para a prática de agricultura. Os presos terão divertimentos 

que servirão de válvula de escape para suas tendências e seus instintos. A 

colônia oferecerá completa segurança e será por si só um empecilho para a 

fuga dos detentos. O pessoal de serviço será composto de equipes treinadas 

especialmente para este trabalho, sendo de completa confiança, o que 

terminará de vez com o tráfico de bebidas alcoólicas e maconha para os 

detentos. (TRIBUNA DO NORTE, 5 jan. 1968, p. 4).   

 

A publicidade do impresso reconstruía a nova penitenciária como um espaço 

prisional racionalizado e com serviços pautados na higiene, nas divisões entre os apenados e 

na prática do trabalho agrícola. Isso, de algum modo, procurava convencer os leitores de que a 
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cidade podia, doravante, dispor de uma prisão modelo que estaria na missão de ressocializar 

os prisioneiros. Nesse sentido, havia uma forte argumentação, endossada pelo periódico, de 

que se precisava superar o modelo da Casa de Detenção, marcada como um velho pardieiro e 

com inúmeros problemas, inclusive de tráfico de drogas e de bebida alcoólica.  

A esse respeito, a Tribuna fez questão de noticiar, em outra ocasião, a questão da 

maconha dentro da prisão, por exemplo. Nesse contexto, vendia-se a ideia de modernização 

da prisão. Apesar da repressão incisiva aos “subversivos”, sobretudo no contexto de 1964, 

quando houve a perseguição sistematizada a esses acusados, a prisão não era só concebida 

como um lugar de isolamento e de pura exclusão social dos delinquentes e prisioneiros 

políticos, porém situava-se em um discurso pela ampliação, racionalização e ressocialização 

tanto do espaço prisional quanto dos seus internos.  

Nessa direção, a Tribuna endossava o posicionamento das autoridades de segurança 

pública do Rio Grande do Norte e, ao mesmo tempo, vendia uma opinião de que o preso de 

justiça necessitava ocupar-se e produzir divisas para a sociedade. Em relação à nova 

penitenciária, foi inaugurada em 1968, entretanto, devido a ajustes físicos e administrativos, 

só passou a funcionar em 1970, quando abrigou, inicialmente, uma população carcerária de 

157 apenados, os quais vieram da antiga Casa de Detenção, localizada no bairro de Petrópolis. 

(TRIBUNA DO NORTE, 4 set. 1970, p. 4).  

Todavia, no que diz respeito aos sujeitos acusados, mormente de contravenção penal, 

a solução, com ampla publicidade da Tribuna, era encerrá-los nas celas das delegacias de 

polícia espalhadas pela cidade, como parte das prisões “correcionais”. Em uma operação 

policial, por exemplo, foram efetuadas “50 prisões correcionais, sendo 30 de homens e 20 de 

mulheres, todas por embriaguez e desordens”. (TRIBUNA DO NORTE, 11 jul. 1969, p. 4).  

Nessa sociedade, o contexto ditatorial contribuía para o aumento significativo desse 

controle exercido pelas autoridades policiais no espaço público. A delinquência aumentava 

nas páginas policiais do jornal não simplesmente por um problema social articulado ao 

crescimento problemático de Natal mas também pelos vários mecanismos de repressão que 

faziam ressurgir homens e mulheres simples das sombras dos espaços marginalizados da 

cidade. Essa (re)aparição na esfera pública, tendo a força da publicidade da Tribuna, tornava-

os “marginais” e “desordeiros” em número crescente pela urbe. Os “desordeiros” e as 

“desordeiras”, principalmente as “mundanas”, viravam um caso de polícia e, por conseguinte, 

um problema de segurança pública, que deveria assustar cada vez mais os leitores desse 

jornalismo policial impresso.  
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Em 1968, surgia o jornalismo policial dramatizado na Rádio Cabugi. O programa 

radiofônico “Patrulha da Cidade” foi criado pelo jornalista Sebastião Carvalho. De acordo 

com Lima (1984, p. 37), esse programa policial contava com a participação de Edson de 

Oliveira, José de Souza, Glorinha de Oliveira, Pepe dos Santos, Abmael Morais, Vera Lúcia, 

Eunice Fernandes, Glorinha Victor e José Wilde. Abmael e Pepe, por exemplo, já atuavam 

como repórteres policiais da Tribuna do Norte. A ideia era a de construir um jornalismo 

policial dramático e com traços de humor ambientado numa cidade patrulhada pela polícia e 

com um vocabulário compartilhado nas ruas e entre os grupos populares.  

A referência ao nome “patrulha” estava na esteira da novidade trazida pelo 

policiamento ostensivo motorizado da Rádio Patrulha, que funcionava em Natal desde 1965. 

Além do patrulhamento da Polícia Militar, havia o patrulhamento das Forças Armadas nesse 

contexto da ditadura militar. Natal constituía-se em uma urbe patrulhada e, provavelmente, 

inspirou o jornalista Sebastião Carvalho a adotar esse modelo de jornalismo policial. 

Jornalismo esse que primava, entre outros aspectos, pela articulação do chiste aos dramas e às 

tragédias alheios. Em 1970, a página policial da Tribuna também passou a ser denominada de 

“Patrulha da Cidade”, embora temporariamente. Nesse ano, José de Souza era o responsável 

pelo programa radiofônico e, com a versão do “Patrulha da Cidade” impresso, esse radialista 

também passou a ser um dos editores das notícias policiais na Tribuna.  

Contudo, o programa policial criado por Sebastião Carvalho na Rádio Cabugi 

também não era uma novidade no Brasil. Carvalho foi signatário de um mesmo programa 

policial surgido no Rio de Janeiro em 1960. O radialista e jornalista carioca Afonso Soares 

criou, na Rádio Tupi, o “Patrulha da Cidade”, o qual vai ao ar ainda hoje. Afonso começou 

lendo as “notícias policiais em tópicos curtos, sucintos e pejados das gírias da polícia e dos 

bandidos”. (SUPER RÁDIO TUPI, 2015)74. Depois foi organizada uma equipe com 

radialistas e rádio-atores. O jornalista Nelson Batinga, por exemplo, teve a ideia de introduzir 

no programa o rádio-teatro, no qual havia uma teatralização das ocorrências policiais através 

das ondas sonoras. O objetivo era o de transportar o ouvinte para o clima das ocorrências e, ao 

mesmo tempo, despertar-lhe suas emoções.  

Nesse sentido, o “Patrulha da Cidade” carioca buscava ser “um programa policial 

humorístico”. (SUPER RÁDIO TUPI, 2015). Seus idealizadores e apresentadores tentavam 

“falar a linguagem do povo e não o português de Coimbra [...] e sim o brasileiro dos bares, 

das esquinas, das ruas de todo Brasil”. (SUPER RÁDIO TUPI, 2015). Para tanto, os 

                                                           
74 Documento on-line não paginado. PATRULHA da Cidade. Super Rádio Tupi, Rio de Janeiro. Disponível em: 

<http://www2.tupi.am/PatrulhadaCidade>. Acesso em: 30 jun. 2015. 
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radialistas-jornalistas e/ou rádio-atores foram, aos poucos, conquistando um público cadeira 

cativa. De igual modo, alguns radialistas da Rádio Cabugi e jornalistas da Tribuna do Norte 

puderam encontrar uma experiência bem-sucedida de oito anos dos colegas cariocas e, assim, 

obtiveram a inspiração para criar o “Patrulha da Cidade” na versão potiguar. Isso se deu no 

contexto do radiopatrulhmento da Polícia Militar e durante os desafiadores “anos de chumbo” 

no Rio Grande do Norte. 

Se a patrulha da polícia agia pela cidade, existia então outra patrulha tanto pelas 

ondas sonoras quanto pelas palavras impressas. Nesse sentido, a Tribuna do Norte narrou, por 

exemplo, uma ocorrência policial envolvendo três mulheres, sendo uma delas apontada como 

“doméstica”. A montagem do enredo impresso primava pela desqualificação e deboche do trio 

feminino. 

 

Patrulha da Cidade. ENTRE O ROUBO E O DESACATO. Gerusa Maria da 

Silva, Maria de Fátima e Rita Cipriano Rodrigues foram assunto do último 

fim de semana no terceiro distrito policial a Delegacia de Roubos e Furtos. 

Compondo o chamado trio da “pesada”, a primeira foi em cana por roubar 

NCr$ 70 cruzeiros de um popular, depois de levá-lo definitivamente na 

conversa; a segunda, Maria de Fátima, que nas horas vagas ia de empregada 

doméstica, por suspeita do roubo a uma residência daquele bairro, onde 

trabalhava e a terceira, por ter enchido as medidas de cachaça e ter 

“balançado o coreto” em via pública. Rita, depois de um show a seu modo, 

no meio da rua, ainda pronunciou um “catatau” de palavrões, impróprios 

para menores de 90 anos (se ainda tiverem seus pais para acompanhá-los). 

Pelas façanhas, foram recebidas com todas as honras que são devidas a um 

trio xexelento, pelos delegados Virgílio Tavares e Cláudio Ferreira. 

(TRIBUNA DO NORTE, 12 maio 1970, p. 4).  

 

Desse modo, o jornal dava ênfase à ridicularização das mulheres, principalmente 

quando as publicava como sendo “um trio xexelento”. A palavra desqualificadora procurava 

convencer os leitores de que elas seriam pessoas “despudoradas”, “desagradáveis” e “sem 

valor nenhum”. Nesse sentido, a narrativa jornalística acabava por criar uma suspeição sobre 

as demais empregadas domésticas, por exemplo. Embora Maria de Fátima fosse “suspeita do 

roubo a uma residência”, isso já era o suficiente para ser detida nesse contexto de repressão, 

sobretudo aos sujeitos pobres e marginalizados. Ademais, a embriaguez era um elemento-

chave para contextualizar qualquer desordem em via pública. Rita teria dado um “show a seu 

modo” e, como se não bastasse, verbalizou diversos “palavrões” porque tinha bebido muita 

“cachaça”.  

O drama dessas mulheres estigmatizadas pelas letras impressas adquiria publicidade 

não exatamente pelas suas supostas transgressões e crime. O que fazia com que os gestos 
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ilegítimos de Gerusa, Maria de Fátima e Rita transitassem de um simples caso de polícia para 

uma notícia de contravenção e de crime era o investimento da tragicomédia pelos repórteres e 

editores policiais da Tribuna. Para tanto, havia um público de leitores receptivo a esse modelo 

de jornalismo policial doravante em crescimento. Em outro contexto histórico, o “Patrulha da 

Cidade” foi (re)significado e atualizado em programas policiais televisivos. A ideia da 

articulação de drama e humor continua, a exemplo do “Patrulha da Cidade”, veiculado 

diariamente na empresa de televisão Ponta Negra no Rio Grande do Norte. Na década de 

1990, esse mesmo programa da TV Ponta Negra era denominado de “Patrulha Policial” e, 

atualmente, tem o mesmo nome que teve origem na Rádio Cabugi com o jornalista Sebastião 

Carvalho. 

Em “Patrulha da Cidade. PORQUINHA FEZ DESORDEM”, a Tribuna noticiou 

sobre a contravenção penal do jovem José Félix de Moura, de 19 anos de idade. (TRIBUNA 

DO NORTE, 19 maio 1970, p. 4). Percebemos que o subtítulo da matéria recebia letras 

maiúsculas a fim de chamar, imediatamente, a atenção do leitor que folheasse a página 

policial. E esse subtítulo precisava resumir o drama com elementos provocadores de riso no 

público.  

No texto, o jovem residente no bairro de Bom Pastor, que era um espaço periférico 

da cidade naquela época, foi chamado de “xexelento”. Algumas palavras-chave tornavam-se 

rebatidas na desqualificação dos sujeitos detidos. Nesse caso, José, além de ser publicado 

como indivíduo “despudorado” era, ao mesmo tempo, “sujo”. A referência de que ele possuía 

o vulgo de “Dedé Porquinha” encaixava-se nesse sentido. Em seguida, a Tribuna (re)encenava 

a “desordem” desse morador do Bom Pastor, que seria provocada por “embriaguez”: 

 

Mas Dedé, completamente cheio de granvanha, bagunçou a moral de todo 

mundo residente lá na vila onde ele também se aninha. Juntou-se com seu 

colega Francisco Alves da Silva, 18 anos, que também já tem mais entrada 

em delegacia de que alma em cemitério e tome atos imorais e palavrões 

obscenos, num desrespeito flagrante às famílias. Francisco tem uma entrada 

a mais do que Dedé e agora vão disputar quem abre um azar primeiro na 

disputa da ponta da tabela. (TRIBUNA DO NORTE, 19 maio 1970, p. 4). 
 

Esses sujeitos “sem qualidade”, conforme pretendia o jornal relançá-los na esfera 

pública, tornavam-se alvos de uma “moralização” tanto das autoridades policiais, nesse 

contexto ditatorial, como do pretenso controle exercido pela própria Tribuna sobre eles. Essa 

prática de “moralizá-los” articulava-se à necessidade de transformá-los em homens e 

mulheres “perturbadores” da ordem pública, “ridículos” e “cômicos”. A Tribuna, assim, 

cumpria seus interesses políticos alinhados à repressão sistematizada dos sujeitos pertencentes 
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às camadas pobres de Natal, bem como atingia seus objetivos mercadológicos no sentido de 

recortar determinados grupos “desordeiros” da cidade para transformar seus gestos 

transgressores num “espetáculo” impresso a ser vendido aos leitores. Desse modo, o “Patrulha 

da Cidade” prosseguia no encalço dos “perturbadores” da sociedade.  

Em “Cabeceiro nega ofensas que fez no meio da rua”, a Tribuna publicava que João 

Rodrigues, “após agredir diversas pessoas com ofensas morais”, no bairro das Rocas, 

“recebeu voz de prisão e não aceitou”, porque na abordagem só havia um policial, mas “foi 

preciso a ajuda de populares para deter o desordeiro”. (TRIBUNA DO NORTE, 16 jun. 1970, 

p. 4). Na delegacia, João teria dito essas palavras: “Não agredi qualquer pessoa, mas fui 

agredido por elementos que não conheço”. (TRIBUNA DO NORTE, 16 jun. 1970, p. 4). 

Provavelmente, o acusado defendia-se fazendo referência à abordagem do policial e de outras 

pessoas no local do fato. Desse modo, a publicidade dada pelo jornalismo “patrulheiro” 

perscrutada os indivíduos simples e pobres, isto é, aqueles que “incomodavam” o espaço 

público. 

Além da notícia, havia outros gêneros que tratavam do tema do crime. Assim, na 

tirinha “Jaguar e o retrato falado”, como parte do “Patrulha da Cidade”, o jornal publicava 

uma cena na qual interagiam a mãe e um casal de filhos pequenos. No primeiro quadro, a 

mulher, aos berros no telefone, dizia: “Cachorro! Patife! Mau caráter! Canalha!”. No quadro 

seguinte, uma das crianças dizia para a outra: “Mãe está fazendo o retrato falado do papai”. 

(TRIBUNA DO NORTE, 16 jun. 1970, p. 4).  

Nesse contexto histórico, os dramas privados, que deveriam ser comuns, eram 

retomados pela Tribuna na construção publicitária do chiste, da diferença e da transformação 

de gestos do cotidiano em atos pitorescos. Além dessas prováveis desavenças impressas entre 

alguns esposos em Natal, o jornal estava atento aos “desalinhos” das prostitutas em via 

pública. Pelas narrativas, essas mulheres vez por outra se envolviam em situações 

“escandalosas” e, por conseguinte, rompiam com o “decoro” público.  

 
PATRULHA DA CIDADE. Zefinha nua no mangue fez todo mundo correr. 

A mundana Josefa Maria da Conceição, 27 anos, rua da Floresta, resolveu, 

por razões óbvias ficar nua no mangue onde se encontrava. Vestida, mas 

completamente disposta ao ato, começou tirando peça por peça e quando a 

polícia chegou, ela estava somente de biquíni. Acenava pedindo uma música 

ao estilo do acontecimento, mas tudo não passando da zonzeira provocada 

pela cana que ingeriu. A Eva subdesenvolvida só se acalmou com a presença 

de uma Rádio Patrulha que a levou em cana. (TRIBUNA DO NORTE, 16 

jun. 1970, p. 4).  
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Aqui a ênfase era dada ao nome da seção policial (em letras maiúsculas) e não mais 

ao subtítulo da matéria. A “mundana” morava na “rua da Floresta” e esse detalhe contribuiu 

para que o editor, ao final do texto, chamasse a mulher de “Eva subdesenvolvida”, o que 

estava consubstanciado pelo gesto transgressor de “ficar nua”. Isso reforçava a ideia de 

rebaixamento e desqualificação da jovem Zefinha. Quanto à palavra “cana”, posicionada duas 

vezes na narrativa, apresentava funções distintas: em a “cana que ingeriu”, a Tribuna fazia a 

acusação de que Zefinha estaria provocando a “desordem” por ter tomado alguma bebida 

alcoólica; já na frase “a levou em cana”, o enredo publicava que a “mundana” teria entrado 

pelo “cano”, ou seja, ela foi presa pela polícia patrulheira. O patrulhamento policial – nesse 

caso, articulado com o do próprio impresso – desnudava, pejorativa e criminalmente, os 

sujeitos obscuros em seus espaços marginais de Natal.  

Se, por um lado, a polícia tentava controlar palavras, gestos e corpos desses homens 

e mulheres pobres e estereotipados, por outro lado, a Tribuna transformava essas tensões e 

conflitos urbanos em um espetáculo tragicômico pelas letras impressas. Ademais, o jornal 

contribuía para a formação de uma identidade da diferença na esfera pública entre os 

“desordeiros” dos espaços periféricos da urbe e os outros sujeitos que deveriam manter-se 

“ordeiros”.  

Como já mencionado, esse jornalismo com investimentos humorísticos da Tribuna 

não era uma novidade histórica. Fonteles Neto (2015, p. 181) percebeu em sua pesquisa sobre 

a imprensa escrita de Fortaleza, no começo do século XX, que “os crimes corriqueiros, muitas 

vezes, eram narrados com pilheria e bastante humor, chegando ao ponto de desqualificar 

determinados criminosos”. No caso do jornal de Alves, essas formas narrativas eram mais 

depositadas sobre as contravenções penais corriqueiras de certos indivíduos pela cidade, as 

quais se tornaram avultadas no contexto da repressão ditatorial.  

Para além da “desordem” provocada, supostamente pela “embriaguez”, o “Patrulha 

da Cidade” buscou também outros indivíduos marginalizados em situações de crime, como, 

por exemplo, os crimes cometidos por menores, visto que o ato infracional imputado a eles é 

uma construção jurídica posterior à ditadura militar. Nesse sentido, o “larápio-mirim” 

ganhava publicidade estigmatizadora como uma ameaça constante à segurança pública em 

Natal. Apesar de esses jovens menores de idade serem personagens de há muito noticiados 

pela Tribuna, na transição dos anos 1960 para os de 1970 passaram a ter mais publicidade no 

jornalismo policial.  

Em uma dessas matérias, assinada por um dos repórteres policiais, os elementos 

“engraçados” deram lugar ao drama, somente. Houve uma mudança no binômio drama e 
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comédia do “Patrulha da Cidade”. Além do mais, a referida matéria reunia versões da polícia 

e do juiz responsável pelo juizado de menores do Estado.  

 

PATRULHA DA CIDADE. Ninguém está livre de ser atacado pelo larápio-

mirim. Reportagem de Nathanael Virgínio. Já era rotina pessoas chegarem à 

3ª Delegacia de Polícia, dizendo que foram roubadas por um ladrão-mirim. 

O policial que atende, geralmente pergunta se a pessoa sabia quem foi, 

mesmo sabendo que ia receber uma resposta negativa. Eram presos de três a 

cinco menores por dia, que eram flagrados roubando no mercado, feira, ou 

no centro comercial do Alecrim. Atualmente, o delegado da 3ª DP, capitão 

Virgílio Tavares não quer mais nenhum menor, porque eles gritam muito e 

não tem assistência para dar aos mesmos. MANCHETES. LADRÕES-

MIRINS ARROMBARAM RESIDÊNCIA EM AREIA PRETA, 

QUADRILHA DE LADRÕES-MIRINS ESTÁ AGINDO NA CIDADE, 

BOQUILHA PRESO NOVAMENTE POR ROUBAR VALISE DE 

COMERCIANTE, JÁ SEM ASAS PARA VOAR MARRECO TERMINOU 

PRESO, SACY AJUDOU MATAR COMERCIANTE, AGRICULTOR 

ROUBADO POR LADRÕES-MIRINS. São manchetes diárias que mostram 

as deficiências e falhas de um meio social, ameaçado pela constante ação dos 

ladrões-mirins. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1970, p. 4). 

 

Nathanael, dando prioridade a uma narrativa policial com drama, já que o enredo não 

tinha nada de “engraçado”, buscava dar publicidade a um clima de insegurança por que 

passava a cidade. Já o subtítulo da reportagem marcava uma sentença de perigo constante no 

qual a população natalense era envolvida e chamada ao alerta. Nesse caso, há uma denúncia 

sobre a incompatibilidade da prisão normal com a situação dos menores de idade praticantes 

de delitos. Quanto à reprodução das manchetes da Tribuna sobre a assustadora emergência 

desses jovens no espaço público, tentava alarmar, envolver e apavorar os leitores. Dessa 

forma, os “ladrões-mirins” surgiam, no impresso, como um grave problema social e de 

segurança pública. Nathanael, nesse contexto, não investiu numa depreciação ou no 

aviltamento explícito sobre eles. Nenhum “larápio-mirim” foi publicado como “xexelento”, 

por exemplo.  

Na sequência, o repórter fez uma constatação sobre práticas de violência da polícia 

contra os “ladrões-mirins”. Dando publicidade à versão do juiz Manoel Araújo, a narrativa 

dava conta de que o magistrado teria afirmado isto: “[...] enquanto a Polícia espancar o 

ladrão-mirim, ele torna-se pior do que já era antes”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 

4). E Araújo procurava dar uma solução ao caso: “[...] o ladrão-mirim é para ser reeducado 

através de reformatório, mas nunca ser espancado”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 

4). Além disso, o juiz apresentava, contundentemente, uma origem para o problema: “[...] esse 

conflito entre a polícia que espanca, e sua função, que é apenas reeducar, é que está tornando 
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mais grave o problema da delinquência juvenil na cidade”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 

1970, p. 4).   

Além disso, Nathanel informava aos leitores que os “ladrões-mirins estão se armando 

até de gilete, para atacar as vítimas”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 4). E, em forma 

de declaração assustadora, pontuava que “eles estão soltos na cidade, pois não há 

estabelecimento para os recolher”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 4). Sobre os 

espaços de maior atuação desses jovens, a reportagem indicava a “Praça Gentil Ferreira, feira, 

comércio da Cidade Alta e Alecrim, Rocas, Quintas”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, 

p. 4). Contudo, eles podiam agir em qualquer parte da cidade.  

No período em que os menores de idade eram enviados à 3ª Delegacia de Polícia, no 

Alecrim, “houve semana que mais de 10 meninos ficaram recolhidos” nessa delegacia, de 

acordo com a matéria. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul. 1970, p. 4). Eles permaneciam em 

condições precárias, inclusive sem alimentos, porque Nathanel ainda acrescentou que “os 

mais astutos conseguiam comida dos outros presos, mas mesmo assim ainda passavam 

necessidades”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 4).  

No entanto, não era só a falta de espaço de detenção adequado e nem a ausência de 

alimentos. Os menores de idade sofriam violência dentro dessas delegacias e, num caso 

extremo, houve o assassinato de um deles publicado pela Tribuna. A versão do juiz Araújo 

sobre o espancamento dado pela polícia era endossada por outras matérias do próprio jornal. 

Nesse sentido, a manchete “Policial acusado de matar menor espancado vai ser julgado hoje” 

dava publicidade ao julgamento do investigador da Polícia Civil Geraldo de Souza. 

(TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 1968, p. 4). Ele havia sido acusado de ter espancado e 

matado, “de maneira bárbara e impiedosa, o preso Floboaldo Nogueira de Souza, utilizando 

uma mangueira de borracha”. (TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 1968, p. 4). A vítima era 

menor de idade e tinha sido presa acusada de “assalto” ao Armazém São Paulo.  

O crime ocorreu em 1966 no interior da cela de número 3 da Delegacia de Roubos e 

Furtos. Nesse local, Floboaldo, com apenas 17 anos de idade, teria sido “espancado pelo 

investigador, até cair sem sentidos e pouco depois falecer”. (TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 

1968, p. 4). Nesse caso, a Tribuna classificou o ato com as palavras de “sadismo e 

brutalidade”. E denunciava o seguinte detalhe sobre o crime: “Geraldo de Souza não apenas 

utilizava a mangueira de borracha, mas dava murros e pontapés na vítima indefesa, que a certa 

altura pedia até a bênção ao seu algoz, pelo amor de Deus”. (TRIBUNA DO NORTE, 22 mar. 

1968, p. 4). 
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Em outra reportagem referente ao resultado do julgamento desse investigador, a qual 

foi assinada por Abmael Morais e o próprio Nathanel Virgínio, a Tribuna constatava que, pelo 

fato de as testemunhas de acusação serem todas “ladrões”, o policial Geraldo de Souza foi 

absolvido na Justiça. O exame cadavérico, entretanto, comprovou a causa morte de Floboaldo 

por espancamento. (TRIBUNA DO NORTE, 19 set. 1968, p. 3).  

Nessa perspectiva, os menores de idade envolvidos com atos criminosos surgiam no 

impresso como um ponto de tensão. Eram sujeitos deslocados e vulneráveis a diversas formas 

de marginalização e violência. Em alguns casos, houve um esforço do jornal em denunciar o 

crime – o que vitimou o jovem Floboaldo, por exemplo, porém, as condições históricas e 

jurídicas não permitiram a condenação do acusado, mesmo com as supostas provas 

contundentes sobre Geraldo. Provavelmente, o periódico não queria contestar o poder 

instituído, embora pudesse acreditar que ele não estava sendo justo com a impunidade do 

referido crime. Ademais, a Tribuna dava, aos poucos, publicidade à problemática social 

desses jovens pobres e marcados por uma delinquência, seja na construção de um recorte da 

cidade insegura e ameaçada pelo crescimento deles, seja pelo fato de o impresso defender 

uma “reeducação” em “reformatório”, como Nathanel fez questão de enfatizar a versão do 

magistrado. No entanto, havia outros interesses do jornal com tais publicações.  

Ainda na reportagem de Nathanel sobre os consecutivos “ataques” do “larápio-

mirim”, constatou-se a presença de mulheres, também menores de idade, que acompanhavam 

os “ladrões-mirins”. De acordo com a narrativa, “eram meninas de 15 a 17 anos que faziam da 

prostituição um meio de ganhar a vida”. (TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 4). A 

polícia, às vezes, “as encontrava, perambulando altas horas da noite pelas ruas do Alecrim” 

(TRIBUNA DO NORTE, 1 jul, 1970, p. 4). Ademais, o juiz Araújo teria confessado que 

lutava há anos “para resolver o problema, mas nada conseguiu até agora”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 1 jul, 1970, p. 4).  E teria feito uma previsão pessimista sobre o destino desses 

jovens: “[...] no futuro se tornarão os marginais mais perigosos da cidade”. (TRIBUNA DO 

NORTE, 1 jul, 1970, p. 4).  

A esse respeito, a “desagregação familiar” e a falta de “assistência aos filhos” por 

parte dos pais também foram apontadas como causas que concorriam para transformar um 

menor de idade em um delinquente. Com isso, Nathanel encerrava a matéria dando uma 

publicidade sobre as condições marginais nas quais estavam inseridos esses menores de idade 

em Natal. Se em outras matérias, mais despojadas e marcadas pelo humor, a Tribuna 

procurava marginalizar, explicitamente, determinados sujeitos pobres e moradores da 
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periferia, nessa notícia sobre os “ladrões-mirins” o mesmo jornal buscava informar aos 

leitores a origem “marginal” desses jovens na urbe: 

 

[...]. Eles nascem e crescem nos bairros mais afastados: Mãe Luiza, 

Nordeste, Quintas, Bom Pastor, Vila Dom Eugênio, Dix-Sept Rosado e até 

mesmo Igapó. O local escolhido por eles apesar de ser as feiras livres onde 

existe maior movimento e consequente facilidade de fugir da polícia, 

também pode ser dentro de um coletivo. Os mais espertos dizem que gostam 

de roubar nos coletivos, as pessoas que “estão com asinhas”, querendo dizer 

com isso, com braços levantados segurando o varão do coletivo. (TRIBUNA 

DO NORTE, 1 jul. 1970, p. 4).  

 

Entretanto, o fato da notícia mostrar a origem pobre e marginal desses meninos e 

meninas não deixava de ser, indiretamente, uma publicidade estigmatizadora. Ensejava uma 

ideia de que todo o “larápio-mirim” seria o menino oriundo desses espaços periféricos de 

Natal. Esses lugares urbanos de “concentração” de pobreza estariam permitindo a emergência 

desse grupo de “ladrões” menores de idade, conforme as letras impressas.  

Embora o periódico reconhecesse o problema social e até apresentasse caminhos para 

amenizar a situação desses meninos e meninas, o que realmente estava em jogo era o alarme e 

o sensacionalismo incutidos na publicidade da referida matéria. Ao findar a leitura da 

reportagem, o leitor deveria ficar com uma sensação de que poderia, a qualquer momento, no 

espaço público, ser “atacado” por um “larápio-mirim”. Se andasse pelos pontos comerciais de 

Natal deveria estar sobressaltado, porque de repente poderia sofrer uma abordagem de um 

desses meninos. E, ainda, estando em deslocamento por meio dos transportes coletivos da 

cidade, que deveriam ser muito lotados, esse leitor poderia estar sob tensão e, ao lembrar do 

modus operandi chamado “asinhas”, não deveria jamais permanecer displicente nos 

momentos de apoiar-se no varão do coletivo. A notícia de que os “ladrões-mirins” estavam 

todos soltos pela urbe deveria ser, no mínimo, assustadora para os leitores.  

Sendo assim, o processo publicitário da Tribuna sobre os menores de idade acusados 

de delitos passou por uma bricolagem narrativa mais comedida, mostrando várias versões do 

problema e as prováveis soluções. Todavia, articulados a essa construção de notícia 

permaneciam os elementos, embora sutis, de marginalização e, por que não dizer, de 

criminalização desse grupo social em situação de delinquência. Grupo esse marcado pela 

pobreza e suscetível a formas diversas de violência, seja do Estado seja de setores da 

sociedade. Os menores de idade permaneciam muito próximos das práticas de violência e do 

crime e, vez por outra, eles mesmos estavam participando desses delitos. Entrementes, a 
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Tribuna os (re)lançava na esfera pública com publicidades contraditórias, articulando 

interesses políticos e mercadológicos.  

Em suma, a Tribuna alarmava sobre a emergência de diversos grupos sociais, 

oriundos dos espaços populares, a exemplo dos sujeitos “desordeiros”, das “mundanas”, das 

“bonecas”, dos “xexelentos” e dos “ladrões-mirins”. Eles apareciam no impresso como uma 

“ameaça” à ordem pública e, por conseguinte, deveriam ser tratados como casos de polícia. 

Além disso, esses homens e mulheres eram transformados em personagens de uma 

tragicomédia sonora e impressa, uma vez que rádio e jornal pertenciam ao grupo Alves. Os 

menores de idade, contudo, representavam apenas na cena do drama.  

Ademais, havia um esforço da Tribuna pela “moralização” desses indivíduos, por 

meio de uma desqualificação e negação dos seus gestos, palavras e corpos. Situava-se, nesse 

periódico, um recorte da cidade “embriagada”, “marginal” e “delinquente” pelas tramas do 

sensacionalismo. Dessarte, a publicidade tornava-se complexa e controversa. Paradoxalmente, 

a Tribuna buscava popularizar seu jornalismo policial, conforme as práticas publicitárias já 

discutidas, no contexto em que o jornalismo populista estava em crise pela problemática 

política da ditadura militar. Nesse sentido, popularizar significa que o impresso tentava dar 

publicidade aos grupos populares em situações transgressoras, inclusive confeccionando um 

jornalismo policial com feição potiguar, o que era uma (re)apropriação de vocabulário 

compartilhado nas ruas de Natal.  

Conforme pesquisas recentes sobre o jornalismo policial a partir dos relatos de 

profissionais veteranos, constatou-se que as matérias policiais entre os anos 1950 a 1980 

apresentavam menor isenção e exatidão. Defendiam um “tom emocional” mais acentuado. 

Além disso, não havia uma preocupação em observar atentamente a legalidade e o respeito 

aos direitos, inclusive humanos, de acordo com o jornalista Fernando Molica. (PAIXÃO, 

2010, p. 23). A partir dos anos 1980, o jornalismo policial passou por transformações na 

busca pela imparcialidade, investigação rigorosa e ética. E o sensacionalismo tornou-se uma 

prática criticada e repensada constantemente. A reportagem policial, por exemplo, começou a 

ser encarada como um campo de saberes sistematizados. Desse modo, a especialização, os 

conhecimentos jurídicos e de medicina legal articulados à informação e o “compromisso 

social” estabeleceram práticas racionalizadas no fazer a matéria policial. (FUCCIA, 2008, p. 

71).  

Sobre a relação da literatura com o jornalismo policial, alguns jornalistas veteranos 

não hesitaram em afirmar que a leitura de Dostoievsky, Rubem Fonseca e Agatha Christie, 

por exemplo, pode fazer com que o profissional construía seu texto com mais categoria, 
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conforme pontuou Percival de Souza. (PAIXÃO, 2010, p. 15). Por sua vez, Gil Gomes, que 

fez sua carreira como repórter policial desde 1968 no rádio e, na década de 1990, realizou 

reportagens na tevê no programa policial “Aqui Agora”, observou que “não há jornalismo 

sem sentimento”. (GOMES apud PAIXÃO, 2010, p. 77). Além disso, Gomes afirmou que 

“no jornalismo popular, seja ele policial ou esportivo, se não tiver sentimento, não é 

jornalismo”. (GOMES apud PAIXÃO, 2010, p. 77). Esse repórter veterano foi gestado 

naquela geração do final dos anos 1960, quando o sensacionalismo era um elemento 

importante na confecção das notícias de crime.  

O jornalismo policial de Gil ganhou força primeiramente no rádio e depois foi 

transportado para outros veículos de comunicação. A esse respeito, Gil não deixou de frisar 

suas leituras prediletas: “Eu leio muito Georges Simenon, Agatha Christie, Rex Stout. [...]. 

Sou um leitor incorrigível, estou sempre lendo muito, mas literatura policial apenas”. 

(GOMES apud PAIXÃO, 2010, p. 78). Gil Gomes foi contemporâneo da geração de 

repórteres policiais da Tribuna do Norte, os quais primavam por uma matéria marcada por 

“sentimentos”. Percebe-se, assim, que a literatura influenciava a forma e o conteúdo desse 

jornalismo criminal brasileiro. Nessa direção, os repórteres liam romances policiais e criavam 

e recriavam a publicidade do crime local. 

E uma das críticas que se faz ao jornalismo policial do contexto da ditadura militar é 

o forte traço policialesco na publicidade do crime. Nesse caso, a autoridade policial tornava-se 

praticamente a única fonte primária das informações. Por isso, o jornalista Luiz Malavolta 

percebeu que essa prática era uma “mazela que vem de uma época em que o repórter que 

cobria delegacias tinha na autoridade um amigo”. (MALAVOLTA apud PAIXÃO, 2010, p. 

58). Sem falar que “o jornalista até chamava o sujeito preso de ‘elemento’, a exemplo do 

policial”. (MALAVOLTA apud PAIXÃO, 2010, p. 58).  

Nesse sentido, o jornalismo policial tendia a ser uma ressonância da atividade de 

polícia, embora surgissem pontos controversos. Ou seja, as denúncias sobre os abusos de 

autoridade cometidos por determinados policiais não arredavam, de vez em quando, das 

matérias jornalísticas. Nesse período, eram nas perseguições de ruas, nos flagrantes 

registrados nas delegacias, nas caçadas a criminosos, na audiência de apenados e nos 

encontros cadavéricos, além de nas batidas policiais aos contraventores do espaço público 

durante os “anos de chumbo” que os repórteres policiais puderam ser principiantes, 

experienciados e até profissionalizados.  

Como já mencionado, a Tribuna do Norte, sobretudo na segunda metade dos anos 

1960, enveredou pela publicidade do crime com traços policialescos, dramáticos, 
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humorísticos e sensacionais. Mesmo em um alinhamento contraditório com a ditadura militar, 

o jornal de Alves cumpria seus interesses políticos no combate aos “subversivos” e aos 

“desordeiros” das ruas e tentava atingir seus objetivos mercadológicos com a venda da 

matéria policial tragicômica, uma vez que havia um público ávido para consumi-la. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Tribuna do Norte surgiu no contexto democrático, pós-Segunda Guerra Mundial, e 

ligada ao grupo de Aluízio Alves, o qual vinha construindo uma carreira política no Rio 

Grande do Norte desde 1942. Consistia em um periódico matutino forjado nas articulações 

políticas, cujo modelo inspirador fora o jornal Tribuna da Imprensa, pertencente a Carlos 

Lacerda, o líder nacional da UDN.  

Desse modo, um dos primeiros interesses da Tribuna do Norte foi construir um 

espaço de propaganda da campanha presidencial do brigadeiro Eduardo Gomes, candidato da 

UDN em 1950. Ao mesmo tempo, o impresso publicava uma inflamada campanha contra o 

candidato Getúlio Vargas. Nesse primeiro momento, a folha de Aluízio começava a operar 

como um instrumento político de defesa das suas ideias e como uma trincheira ideológica de 

um grupo que pretendia propor novas práticas diante das velhas oligarquias potiguares. O 

populismo aluizista estava em ascensão e transformação, articulando-se com esse novo 

veículo de comunicação no Estado. 

Nessa direção, a Tribuna do Norte demonstrou, ainda no seu primeiro ano de criação, 

a consecução de vários interesses além da acentuada linha política, já que seu fundador era o 

então deputado federal Aluízio. Desse modo, um projeto de propaganda e publicidade, 

mormente comerciais, foi aos poucos sendo desenvolvido ao lado das práticas políticas 

impressas, nas quais se situavam interesses mercadológicos difusos. A Tribuna do Norte 

nascia, assim, com uma visão de que a notícia, entre outras produções, deveria ser consumida. 

Para tanto, precisava demarcar um público com o qual deveria interagir e conquistar 

progressivamente. Nessa interação complexa, permanecia a ideia de que o jornal servia de 

orientação política para o leitor e também para os não leitores.  

A esse respeito, várias estratégias, que já ganhavam sentido na prática populista de 

Alves, foram implementadas pela Tribuna quando o leitor era selecionado como um 

interlocutor importante na construção do jornalismo, que buscava percorrer não só os 

bastidores e púlpitos da política partidária, além das relações comerciais com grupos de 

empresários, mas também a publicidade da notícia advinda das ruas, dos bairros e da cidade 

em transformação e problemática. A Tribuna do Norte erguia-se como uma folha laica e como 

instrumento propagandístico do grupo Alves, assim como um jornal-empresa de forte apelo 

consumista.  
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O impresso de Aluízio tentava enveredar pelos modelos liberais dos jornais norte-

americanos, no entanto, mesmo com a introdução de novas práticas jornalísticas, sobretudo 

mercadológicas, na imprensa escrita norte-rio-grandense, não deixava de contemporizar com 

alguns modelos históricos adotados de há muito por outros periódicos veteranos, a exemplo 

de A Ordem e A República. Com essas folhas, a Tribuna ainda se articulava em práticas de 

defesa político-ideológicas e defendia visões e setores conservadores da sociedade.  

O combate ao “comunismo”, por exemplo, foi uma bandeira ideológica levantada 

pela Tribuna desde 1950 e, no golpe militar de 1964, a publicidade sobre o expurgo aos 

“subversivos” tornou-se uma ação orquestrada pelas palavras impressas na esfera pública. 

Nesse sentido, A Ordem, uma folha católica, também se irmanava com o jornal de Alves 

nesse objetivo político de defenestrar os “comunistas” do Brasil. Além disso, a Tribuna 

contemporizava com valores e determinados tabus daquela sociedade entre os anos 1950 e 

1960. A publicidade de alguns crimes passionais, a exemplo do marido que atirou e matou a 

ex-mulher em plena avenida Duque de Caxias, na Ribeira, recebeu um investimento das 

atenuantes ensejadas quando o assassinato era considerado um crime de “defesa da honra”, 

em 1951.  

A Tribuna buscava ainda acompanhar as transformações sociais e culturais desde que 

elas não entrassem em choque com os interesses políticos do grupo Alves. Nos últimos anos 

da década de 1960, por exemplo, o jornal defendeu o ingresso de algumas mulheres 

natalenses das camadas elitistas, diga-se de passagem, na magistratura do Estado. 

Simultaneamente, era o mesmo periódico que estigmatizava outros grupos de mulheres 

marginalizadas, como as prostitutas flagradas em situações de tensão, conflito e transgressão 

no espaço público. Nesse caso, a Tribuna mantinha-se como uma instituição com pretensa 

moralidade e execração daqueles considerados uma escória da sociedade. Havia a construção 

de uma identidade da diferença pelas letras impressas. Quanto aos indivíduos marginalizados, 

eram tratados como o outro, estranho, “anormal” e “xexelento”, por exemplo. 

Já em tempos democráticos, a Tribuna, no fragor do populismo aluizista, perscrutava 

não só o público oriundo das camadas sociais elitistas mas principalmente os grupos 

populares. Com esses últimos grupos, Aluízio objetivava legitimar sua base política e, ao 

mesmo tempo, torná-los leitores cativos e participantes do jornalismo da sua folha. Assim, 

houve uma emergência dos sujeitos das camadas populares nas páginas desse periódico, 

enquanto eles quase não apareciam nos impressos anteriores do Rio Grande do Norte. Essa 

emergência, marcada, por exemplo, pela coluna “Tribuna do Leitor”, não deixou de ser 

contraditória e de desaparecer, praticamente, na crise do jornalismo populista no contexto 
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ditatorial. Com a instalação do regime militar, a Tribuna manteve um alinhamento político, 

embora controverso, com a repressão. Desse modo, a publicidade sobre a emergência de 

grupos populares no espaço público de Natal passou por significativa transformação.  

No que tange à publicidade do crime, a Tribuna apresentou um processo emergente 

das notícias de crime ao longo desses vinte primeiros anos de produção. Ou seja, a 

reconstituição do crime impresso não foi um tema prioritário no começo desse jornal de 

Alves. Aos poucos, a publicidade do crime foi sendo transformada, deslocada por entre as 

páginas e avultada no final dos anos 1960. As pequenas notas informativas deram lugar a 

notícias mais detalhadas e opinativas, a demarcações com títulos sugestivos à página policial, 

bem como a grandes reportagens que articulavam uma chamada na primeira página com o 

restante da matéria no final da edição.  

Nessa perspectiva, situava-se uma profusão das notícias policiais. Os investimentos 

técnicos e literário, o trabalho do repórter policial e editores e a busca constante pela interação 

com o público de leitores contribuíram, também, para provocar as mudanças históricas das 

notícias de crime. Quanto à introdução de elementos recorrentes nos romances policiais, 

começou desde os anos 1950. Os modelos de jornalismo policial foram trazidos do Rio de 

Janeiro. Além disso, havia um trânsito de repórteres e cronistas que fizeram as notícias 

policiais da Tribuna do Norte pela capital carioca em seus espaços da imprensa e também da 

boemia. Até ocorrências policiais cariocas foram publicadas na Tribuna potiguar como 

tragédias romantizadas, por exemplo. 

No que diz respeito ao projeto de modernização das oficinas da Tribuna, que são 

elementos técnicos importantes, além dos investimentos culturais, a exemplo do romance 

policial, ao lado das transformações sociais e urbanas nesse contexto, a publicidade do crime 

esteve muito ligada à questão política. Desse modo, o jornal escolhia qual crime contra a vida 

ou contra o patrimônio público ou privado deveria ser transformado numa notícia sensacional 

e consumista ao público. Ademais, decidia em qual deles haveria a repetição com novos fatos 

e nuances, nesse grupo, estão os assassinatos de pessoas importantes no estado, como os casos 

do juiz Francisco Leite de Carvalho e do major Newton Leite, que puderam virar um 

“romance policial” impresso com repetidas edições. Para tanto, esses sujeitos precisavam ser, 

de algum modo, ligados à direção da folha.  

Alguns crimes sexuais também receberam a cobertura do periódico, uma vez que 

outros elementos concorreram para a publicação, como a periculosidade ou a “anormalidade” 

do criminoso, sem falar da provável repercussão social. Enquanto isso, outras notícias de 

crime só obtiveram uma pequena publicação, havendo, ainda, casos em que a ocorrência 
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policial nem alcançou o patamar das palavras impressas na esfera pública. A publicidade do 

crime apresentava, embora não fosse uma prioridade nesse período, uma dimensão imagética 

e apelativa. Também foi percebida uma transformação dos desenhos ilustrativos da cena do 

crime até a fotografia, nesse caso, retratando não exatamente o criminoso ou a vítima, mas a 

família enlutada, quando havia interesses do jornal na publicidade de uma tragédia com traços 

de romance. Nesses casos, focava-se na dor e no luto dos parentes do morto, os quais faziam 

parte das camadas sociais da elite de Natal. 

Com o golpe militar de 1964 e o alinhamento controverso da Tribuna, a publicidade 

do crime apresentou uma relação com a política de forma mais incisiva. O controle aos 

“subversivos” foi uma prática perseguida pelo jornal de Alves. Já o crime político imputado 

aos “comunistas”, que já recebia algumas publicidades ainda nos anos 1950, tornou-se, no 

contexto da instalação da ditadura militar, uma notícia policial recorrente, sensacional e 

estigmatizadora dos personagens “vermelhos”, bem como um expurgo dramatizado pelas 

palavras impressas. Nesse período, a Tribuna projetava-se na esfera pública não apenas como 

um jornal-empresa mas como um instrumento político em defesa da ordem criada pela 

“Revolução” de 1964, além de se pretender uma instituição interventora para “moralizar” os 

“subversivos” e “desordeiros” do espaço público, apesar dos pontos sutis de divergência 

dentro desse mesmo jornalismo complacente ao golpe de Estado. Nesse sentido, a relação da 

Tribuna com as práticas policiais foi repensada.  

Se antes o jornal exercia críticas incisivas à polícia porque a cidade estava 

“despoliciada”, e nisso repousava uma nítida questão política, no alvorecer dos “anos de 

chumbo”, a publicidade sobre os militares passou a enaltecê-los enquanto agentes importantes 

no combate aos crimes políticos e comuns, bem como no controle das contravenções penais. 

Todavia, essa relação apresentou, também, tensões e conflitos. A Tribuna, já nos últimos anos 

da década de 1960, não deixou de publicar, em pleno contexto do AI-5, sobre crimes de abuso 

de autoridade cometidos por parte de policiais em via pública. E mais uma vez os interesses 

políticos pesaram no momento da confecção dessas notícias de crime envolvendo militares. 

Nesse contexto está a cassação política de Aluízio e do seu irmão Agnelo, em 1969, que 

trouxeram tensão e conflito entre o regime militar e o impresso que, outrora, havia apoiado o 

golpe de Estado.  

A publicidade aos sujeitos marginalizados e acusados de crimes ou de contravenção 

penal não fugiu da ideia de que eles representavam uma ameaça à ordem pública, ao 

patrimônio privado e à integridade física dos cidadãos. Se Natal precisava, por exemplo, 

passar por uma modernização pela qual as suas ruas ficariam livres do lixo, dos esgotos e das 
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vacarias, a Tribuna também endossava um discurso de que os indivíduos deletérios da ordem, 

mormente os gatunos, deveriam ser “limpados” da urbe pela polícia. Nessa perspectiva, os 

grupos de homens e mulheres “perturbadores” do sossego das famílias e em situações 

criminosas tornavam-se um caso de polícia. Assim, eles divergiam do perfil do operário 

ordeiro que, nos tempos do populismo aluizista, recebia uma publicidade importante que, por 

sua vez, tinha o objetivo de integrar a classe trabalhadora ao projeto político do fundador do 

jornal. Quanto às prostitutas, obtiveram algumas raras publicidades menos intolerantes, ao 

passo que os homossexuais permaneceram como figuras execráveis e desagregadoras de uma 

moralidade defendida pelo periódico. 

Nesse período, embora a Tribuna estivesse numa relação contraditória com a polícia, 

boa parte da publicidade sobre as ações policiais manteve o consentimento desse impresso. 

Sendo assim, a construção das notícias de crime e as mudanças históricas operadas no 

jornalismo policial não deixaram de ressaltar o traço policialesco e também estigmatizador. O 

trato com as ocorrências policiais, principalmente envolvendo a “desordem” supostamente 

provocada por “embriaguez”, denotava que a prática do repórter policial deveria ser uma 

ressonância da atividade repressora da polícia. Além disso, o emprego de vocabulário das ruas 

e das gírias policiais por parte do jornal não só legitimava esses agentes da lei como ainda 

tentava (re)inserir os homens e mulheres presos nos grupos populares marginalizados.  

Em suas narrativas, a Tribuna acabava por traçar uma geografia dos lugares 

perigosos de Natal. Surgiam, pelas letras impressas, recortes espaciais ligados a figuras 

“embriagadas”, “desordeiras” e “anormais”, ressaltando ruas e bairros por onde viviam e 

transitavam “larápios” e “maconheiros”, por exemplo. Nesse caso, algumas residências de 

famílias abastadas, dos bairros centrais, também receberam a publicidade, em forma de 

“romance policial”, quando sofreram arrombamentos e roubos “sensacionais” de objetos 

valiosos. A culpabilidade recaía sobre a delinquência em crescimento na cidade, inclusive em 

outros casos com a presença de “larápios-mirins”. 

A problemática dos menores de idade no mundo do crime recebeu uma publicidade 

da Tribuna ainda nos anos 1950. Esses indivíduos foram reconstruídos em situações de 

pequenos furtos e roubos pela cidade. Eram marginalizados, inclusive, pela ênfase dada aos 

seus vulgos “engraçados” no texto jornalístico. E os “larápios-mirins” não deixavam de ser 

um caso de polícia de acordo com a posição da Tribuna. Porém, em determinadas situações, o 

impresso procurava defendê-los quando alguns deles sofriam violência e até assassinato 

dentro do espaço prisional do estado.  
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Na transição dos anos 1960 para 1970, o periódico de Alves alarmava aos leitores 

sobre o perigo constante desses menores de idade cometendo delitos pelas ruas, bairros e até 

dentro do transporte coletivo. Dessa vez, a narrativa sobre esses indivíduos não trazia palavras 

desqualificadores ou humorísticas como acontecia com outros sujeitos “transgressores”. A 

matéria policial tentava expor uma situação perturbadora de segurança pública e, ao mesmo 

tempo, reconhecia o caso dos menores de idade cometendo crimes como um problema social, 

embora não deixasse de estereotipar e denunciar a origem pobre e marginal deles.  

Na lógica do jornalismo muito mais policialesco do que social, a Tribuna 

empreendeu esforços pela transformação progressiva da página policial e das notícias de 

crime. Desse modo, vieram novidades introduzidas no jornalismo advindas dos grandes 

veículos de comunicação – seja dos impressos seja do rádio, cujo centro irradiador era o Rio 

de Janeiro, conforme a pesquisa conseguiu constatar – que foram (re)apropriadas pela Tribuna 

numa versão potiguar.  

Em relação ao programa policial radiofônico “Patrulha da Cidade”, foi implantado 

no Rio Grande do Norte a partir do modelo carioca, retratando o contexto do crescimento 

urbano e populacional de Natal, que aumentou os problemas de uma criminalidade a ser 

alarmada e publicizada. Isso se deu no fragor das forças policiais de repressão aos criminosos 

e demais “desordeiros”, bem como com o aumento do poder de imprensa do grupo Alves, 

quando houve a articulação da rádio Cabugi com o jornal Tribuna do Norte.  

O jornalismo policial humorístico, que transformava os dramas alheios num 

espetáculo risível, encontrava um espaço social norte-rio-grandense com exacerbado controle 

das forças policiais, que gerava “delinquentes” e inúmeras prisões, além de um público de 

ouvintes e leitores em expansão. A imprensa de Aluízio, nesse período, tentava popularizar o 

jornalismo policial pela interação e sedução de um público cada vez mais diversificado. Com 

isso, os leitores/ouvintes podiam rir dos dramas dos seus conterrâneos, vizinhos e pares, os 

quais eram transfigurados em verdadeiros espantalhos pela dramatização impressa ou sonora. 

Igualmente, durante os “anos de chumbo”, nos quais a liberdade de pensamento e de crítica 

permanecia tolhida pelos militares, a prática do humor parece ter sobrevivido no jornalismo 

policial tragicômico da imprensa de Aluízio.  

Nesse sentido, os leitores/ouvintes só tinham a oportunidade de se divertir com as 

suas próprias mazelas, dramas e desgraças, enquanto a palavra de malsinação contra os crimes 

cometidos pelo Estado ditatorial não deveria entrar nas pautas do jornalismo criminal. 

Dessarte, a Tribuna, forjando um jornalismo policial humorístico, traçava uma política de 

controle aos sujeitos divergentes da ordem moral e social, bem como não perdia de vista os 
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retornos mercadológicos. O leitor pagava para rir dos seus próprios infortúnios sociais, 

enquanto os ouvintes do programa “Patrulha da Cidade” aumentavam a audiência da Rádio 

Cabugi.  

O nascimento, a legitimação e a sobrevivência de um periódico na temporalidade 

histórica podem revelar determinados recortes de uma espacialidade público-privada, defesa 

de posições ideológicas em uma produção social, as tramas políticas de um grupo inserido 

numa época em suas relações com a sociedade e o Estado, assim como a disseminação de 

valores morais, culturais e políticos em dadas condições tipográficas. Além disso, o estudo do 

impresso permite levantar e problematizar as complexas relações entre jornal, polícia e a 

ocorrência do crime, inclusive político.  

A contradição percorre as diferentes relações travadas entre a folha e os diversos 

grupos sociais e instituições. Nessa perspectiva, a publicidade do crime, em suas mudanças 

históricas, pode suscitar questões sobre como determinados setores da sociedade relacionam-

se com outros grupos, mormente aqueles marginalizados. O jornal, em contrapartida, também 

sofria interferência desses indivíduos que tinham seus gestos e práticas negados e 

repreendidos pelas palavras impressas. Assim sendo, podemos provocar e ampliar o debate 

sobre a história da segurança pública do Rio Grande do Norte.  

A Tribuna apresentou, portanto, um modelo de jornalismo híbrido e com práticas 

ambíguas no recorte desta pesquisa. Ao mesmo tempo que ela se abria aos modelos norte-

americanos de uma imprensa mais liberal, mantinha uma aproximação dos padrões 

autoritários e conservadores que marcaram os velhos impressos potiguares. Quanto ao crime, 

tornou-se um tema em expansão e marcado pela trajetória de um jornalismo policialesco com 

nuances políticas e sensacionalistas. A despeito disso, seria importante saber como a Tribuna, 

a partir do curso da década de 1970, transformou seu jornalismo no contexto da emergente 

luta social e política pelo fim da ditadura militar e consequente redemocratização do Brasil. 

Mas isso pode ser um problema para outro estudo.  
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