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Antiga Faculdade de Filosofia 

de Natal, onde foi instalada 

a Fundação José Augusto 

desde sua criação em 1963. 

Aí funcionou até 1976 a 

Faculdade de Jornalismo 

Eloy de Souza, criada um 

ano antes (1962) como unidade 

independente e cuja memória 

se constitui a motivação deste 

livro. Depois de instalada a 

Fundação, a fachada original 

sofreu alterações.   
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“Espontaneamente as memórias foram revisitando 

a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Tal 

como o farol, que guia o viajante, a ideia desta 

obra foi lançada em rede social, o Facebook, pelo 

professor Geraldo Queiroz, e iluminou o caminho 

povoado de boas lembranças. O resgate de fotos 

e fatos, somado ao seu arquivo particular, 

percorre mais de 50 anos de história, dos idos 

da máquina de escrever aos tempos on-line, 

antevistos por McLuhan”. 

Rejane Lordão 





“Quando olho para trás, do alto de nosso tempo 

repleto de recursos tecnológicos e apelos à 

mudança, impressiona-me como se pôde fazer tanto 

com tão pouco na heroica Eloy de Souza, graças 

ao idealismo e à teimosia da maioria de seus 

gestores, professores e alunos”. 

Jomar Morais
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Meio século é passado da criação da Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza, instituição que deu origem ao Curso de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
O desempenho inovador da escola, que ensejou uma diversidade de ricas 
experiências, é apresentado neste livro por autores que vivenciaram a 
sua trajetória – como alunos, professores ou colaboradores. 

A ideia do livro, pensada desde 2008, foi lançada em uma das redes 
sociais da internet no final de 2014, como meio de motivar a participação de 
interessados e facilitar a coleta de dados. Acrescidos do texto que deu origem 
à ideia e de documentos também disponibilizados pelo professor Geraldo 
Queiroz, foi possível reunir entre textos e imagens perto de uma centena. 

O livro obedece ao seguinte direcionamento: inicialmente, dois textos 
foram agrupados e se direcionam nos caminhos da história. O primeiro 
motivou o surgimento da ideia. Uma aula da saudade proferida pelo 
professor Woden Madruga para os concluintes de 1972 abre o segundo 
capítulo, sequenciada por outras 12 lições. São crônicas e correspondências 
do período, que falam de realizações e momentos da vida da Faculdade. Há 
exceção para uma carta do jornalista e ex-aluno Gildson Oliveira (falecido 
quando se coletava dados para o livro) datada de 1990, época em que o 
Curso de Comunicação da UFRN dava continuidade aos trabalhos da extinta 

APRESENTAÇÃO
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Faculdade. Registram-se ainda entre os autores – in memoriam – Berilo 
Wanderley, Jorge Batista Filho, Celso da Silveira; e Millôr Fernandes, Dailor 
Varela e Talvani Guedes. Dos últimos depoimentos coletados, 20 encontram-
se nas narrativas, vivências e significados, agrupados por ordem alfabética a 
partir do nome do autor. Por último, o posfácio de Tarcísio Gurgel mostra 
a visão do aluno que ingressou na última turma da Faculdade e vivenciou a 
transição e a nova realidade do curso na Universidade, também como docente. 
As informações se completam no capítulo legislação e imagens que contam a 
história, com os fundamentos dos dois entes institucionais e uma cronologia 
de imagens que visualizam a história mostrando acontecimentos marcantes 
da vida da Faculdade, inclusive convites de formatura com a identificação de 
várias turmas concluintes.

Todas as turmas estão presentes no livro. Necessário esclarecer que o 
ingresso de alunos se deu a partir de 1963 e a primeira turma concluinte 
é de 1965: o currículo era distribuído em três séries anuais. Em 1969 não 
houve formatura por motivo de ampliação do curso para quatro anos. 
Considerando o ingresso na antiga Faculdade, a última graduou-se em 1977, 
quando já ocorrera a absorção pela Universidade. Perfaz um total de 12 
turmas concluintes. 

Outro esclarecimento é sobre a grafia do nome do Diretório Acadêmico 
Odylo Costa, neto, onde neto aparece após vírgula e escrito com letra 
minúscula, em desacordo com a regra de nomes próprios da língua 
portuguesa. Manteve-se assim obedecendo a originalidade do registro. 

Com esta obra, o leitor terá elementos para ajuizar a importância do 
legado da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza para a história, a educação 
e a cultura do Rio Grande do Norte.

Natal, agosto de 2015.

Os Organizadores
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NOS CAMINHOS
DA HISTÓRIA
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Geraldo dos Santos Queiroz

Mestre em Educação pela 

UFRN. Professor aposentado dessa 

Universidade, onde exerceu as 

funções de reitor (1991-1995), pró-

reitor de Extensão Universitária 

(1983-1987) e chefe do Departamento 

de Educação (1989-1991). Secretário de 

Educação e Cultura do município de 

Natal (1979-1983).

PERCURSOS DE
 UMA ESCOLA PIONEIRA

Aluno – Turma Concluinte 1965  

Professor / Diretor 1970-1974
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A Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza constitui-se presença 
marcante em Natal nas décadas de 60 e 70 do século passado. 

Com ela, teve início, no Rio Grande do Norte, a formação sistemática de 
jornalistas em nível universitário. Participou ativamente dos movimentos 
de valorização do ensino de comunicação no país e de organização das 
escolas de comunicação.

Criada pela Lei Estadual 2.783, de 10 de maio de 1962, sua existência não 
chega aos 15 anos. No entanto, é marcada pelo pioneirismo e desenvolvimento 
de práticas inovadoras que lhe garantem o reconhecimento da sociedade 
norte-rio-grandense. Sua criação como escola isolada, não submetida ao 
modelo então predominante de cursos de jornalismo vinculados às antigas 
Faculdades de Filosofia, lhe confere, já na origem, a condição de única 
Faculdade de Jornalismo no Nordeste. 

Após e como consequência de um movimento reivindicatório bem 
articulado de professores e alunos, no qual teve destaque o programa 
de entrevistas Xeque-Mate criado pelos estudantes, foi agregada à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte em 1973. Três anos depois, 
incorpora-se definitivamente à instituição com a criação do Curso de 
Comunicação Social, que dá continuidade a sua missão formadora. O 
novo curso fica vinculado, desde então, ao Centro de Ciências Humanas, 
Letras e Artes.

Em 2008, quando da realização em Natal do 31º Congresso Nacional 
da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, fui 
convidado a apresentar uma retrospectiva da escola. O texto produzido 
para a ocasião, publicado posteriormente em revistas direcionadas ao 
público acadêmico, agora ampliado com novas informações, é o que 
fundamenta este resgate memorialístico, enriquecido com outras visões, 
documentos e imagens da vida na Faculdade.
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Experiências vivenciadas por mais de dez anos alicerçaram uma 
relação duradoura que tive com a instituição. Como estudante em sua 
primeira turma, como professor por quase uma década e como primeiro 
ex-aluno a assumir a sua direção, de 1970 a 1974. Exercitando a memória 
com tais lembranças, recompus informações apoiado em documentos que 
tenho preservado há muito tempo, alguns ultrapassando os 50 anos. Desse 
material, textos e fotografias foram selecionados para esta publicação como 
abono dos dados históricos e testemunhos da época. São aulas, crônicas 
e correspondências, além de imagens, que falam do cotidiano da escola, 
de suas atividades, e mostram o envolvimento de professores e alunos na 
vida da Faculdade ou representando-a em programações diversas.

Posteriormente, outros documentos foram acrescentados, 
encaminhados por pessoas que participaram de sua trajetória e que, 
atendendo ao nosso convite, se dispuseram a colaborar para concretizar 
esse exercício de memória coletiva. Como a vida universitária em 
Jornalismo teve a característica marcante de trabalho solidário, assumido 
por professores e alunos e construído com o apoio de vários colaboradores, 
importante seria ouvir, entre os que construíram a história e ainda se 
encontram entre nós, quem se dispusesse a participar. A publicação 
sistemática de mensagens através do Facebook, entre outubro de 2014 
e janeiro de 2015, viabilizou o envolvimento de muitos interessados. 
Resultado alcançado: um rico intercâmbio de informações e o envio 
de fotografias, convites de formatura, exemplares de jornal-laboratório 
e documentos diversos, inclusive leis, decretos e resoluções. Além de 
depoimentos que narram fatos vivenciados e evidenciam o significado 
que a Faculdade teve para cada autor. 

A reunião da documentação disponível tornou possível a organização 
deste livro. Nele se inserem os percursos a seguir.
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Da criação da Faculdade à primeira experiência 

de jornal-laboratório

A criação da Faculdade Eloy de Souza ocorreu em um período da vida 
brasileira marcado por ideais de mudança, traduzidos em reivindicações 
por “reformas de base” e pelo enfrentamento de problemas nacionais com 
propostas inovadoras.

O Rio Grande do Norte vivia um momento privilegiado com 
experiências educacionais bem conduzidas: o Movimento de Educação 
de Base, assumido pelas dioceses de Natal, Mossoró e Caicó; a aplicação 
pelo governo estadual do Método Paulo Freire de alfabetização, testado 
com êxito na cidade de Angicos; a campanha De Pé no Chão Também se 
Aprende a Ler, criada e desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Natal. 
Além disso, a federalização da Universidade do Rio Grande do Norte em 
dezembro de 1960 ampliava as condições materiais necessárias para a 
consolidação definitiva da instituição, criada dois anos antes, integrando-
se a ela a grande maioria das escolas superiores mais antigas.

Em 1963, o governo do estado cria a Fundação José Augusto, 
responsabilizando-a pela manutenção da Faculdade de Jornalismo Eloy 
de Souza e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal. Esta, 
fundada pela Associação de Professores do Rio Grande do Norte na década 
anterior, em 1956, ainda não havia se incorporado à Universidade, mas já 
participava do crescente movimento acadêmico, atenta às oportunidades 
que surgiam para seus estudantes, inclusive nas iniciativas educacionais 
já referidas. Paralelamente, esboçava os primeiros sinais de luta para sua 
federalização, somente consolidada em 1968, após divergências e muitos 
conflitos com a mantenedora, que chegavam ao conhecimento público 
pelos meios de comunicação.
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Com a criação de uma nova unidade, a Faculdade de Sociologia e 
Política, a Fundação José Augusto permaneceu como mantenedora de 
apenas duas escolas, além de desenvolver outras funções específicas que lhe 
foram atribuídas como órgão cultural do estado.

A familiaridade com o jornalismo, o conhecimento com jornalistas de 
todo o país e a disposição de fazer circular novas ideias no Rio Grande 
do Norte levaram o governador Aluízio Alves a convidar para assumir a 
direção da Faculdade o mineiro Luiz Jorge de Azevedo Lobo. Atuando na 
imprensa carioca, com passagem vitoriosa por diversos jornais e revistas, 
seu currículo incluía a participação na reformulação do Jornal do Brasil e o 
trabalho como editor-executivo da revista Senhor, periódico em circulação 
de 1959 a 1964 que revolucionou a linguagem do jornalismo brasileiro, 
como afirmam alguns estudiosos.

Senhor era uma publicação diferente de tudo que já havia sido 
feito na área no país. Ela foi um espaço para inovar, ousar, ensaiar, 
testar soluções visuais; tirar o melhor partido, conhecer novas 
possibilidades, superar as restrições da tecnologia disponível.
Como outras manifestações que ocorreram no Brasil nos anos 
imediatamente anteriores ao golpe militar de 1964, Senhor é 
lembrada por seus contemporâneos até mesmo com nostalgia, 
como mais um sonho que acabou (NIEMEYER, 2003).

Algumas dessas características Luiz Lobo trouxe para a Faculdade. 
Apesar de permanecer por apenas um ano, o seu trabalho foi inovador 
e ousado. Além de diretor, assumiu a disciplina Técnica de Redação, 
ministrada logo na primeira série. O curso tinha a duração de três anos e 
as disciplinas técnicas começavam a ser oferecidas já no primeiro ano. Foi 
como professor, principalmente, que ele dispôs de espaço adequado para 
inovar, testar possibilidades, incentivar aptidões. Em sala de aula, além de 
poder exercitar as novas técnicas do jornalismo, inclusive as variadas formas 
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de construção da notícia, treinando exaustivamente os alunos, contou com 
o entusiasmo e apoio da maioria da turma, que se dispôs a assumir o desafio 
de produzir um jornal semanal direcionado à população natalense. Seria 
vendido regularmente nas bancas. Posta em discussão, e aceita a proposta, 
foi Extra o nome escolhido democraticamente pelos alunos.

As matérias para o jornal passaram a ser feitas através de editorias 
englobando diversas áreas temáticas: internacional, nacional, local, esporte, 
revista, grande-ponto, alusão esta ao Grande Ponto, local no centro de Natal 
onde as pessoas se encontravam regularmente para conversar, tido como 
espaço de novidades e caixa de ressonância da comunidade. Em virtude da 
Fundação José Augusto ainda não haver instalado a Gráfica Manimbu, de 
sua propriedade, os trabalhos de impressão eram feitos na Imprensa Oficial 
do Estado. Nos finais de semana, aí se reuniam professor e alunos para, 
após cumprimento da pauta, cuidar da composição e revisão das matérias, 
diagramação e finalização do jornal.

Manoel Rodrigues de Melo, no Dicionário da Imprensa do Rio Grande 
do Norte (MELO, 1987, p. 145) registra o Extra como jornal editado pelos 
alunos da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, com o seguinte expediente: 
Diretor Responsável − Luiz Lobo; Editores – Internacional: Carlos Lima; 
Nacional: Almeida Filho; Local: Sebastião Carvalho; Esportivo: Roberval 
Pinheiro; Revista: Gilberto Stabili; Grande-Ponto: Celso da Silveira; 
Coeditores: Geraldo Queiroz, Newton Avelino de Andrade, Gildson 
Oliveira, Tânia Albuquerque, Xavier Pinheiro.

Na primeira semana de setembro de 1963, o jornal começa a circular 
chegando às bancas sempre nas segundas-feiras. Possibilitando a união 
teoria/prática e o desenvolvimento de novas técnicas de coleta e elaboração 
da informação jornalística, pode-se identificar o Extra como uma 
experiência bem-sucedida de jornal-laboratório posta em prática antes 
mesmo da exigência feita pelo Conselho Federal de Educação (CFE) aos 
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cursos de comunicação. Nessa primeira fase, o funcionamento do jornal 
ocorreu até o início de dezembro do mesmo ano, quando terminou o 
período letivo.

A ruptura do regime democrático pelo golpe militar de 1964 paralisou 
praticamente a Faculdade. Como alguns colegas foram perseguidos em 
função do trabalho que exerciam na Prefeitura de Natal, onde se desenvolveu 
a campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, ou no Serviço 
Cooperativo de Educação do Rio Grande do Norte (SECERN), responsável 
na Secretaria de Educação do Estado pelo treinamento e aplicação do 
Método Paulo Freire, o clima de medo, apreensão e desconfiança dominou 
o ambiente universitário. Pelo fato de trabalhar com o prefeito Djalma 
Maranhão, Carlos Lima chegou a ser preso e foi obrigado a interromper o 
curso naquele ano. Tive o prazer de anos depois, como reitor da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, dar encaminhamento ao pedido de anistia 
e reparação da injustiça cometida contra ele, que interferiu em sua vida 
acadêmica, como aluno e depois como docente. 

Mesmo breve, pode-se dizer que a experiência vivenciada na produção 
do Extra, envolvendo a aprendizagem proporcionada pelo trabalho e a 
avaliação que se seguia nas discussões a cada etapa realizada, marcou 
definitivamente os alunos que participaram daquela prática inovadora. Os 
que voltaram depois como professores sempre se referiam à experiência 
defendendo a retomada do modelo. Neste sentido, várias tentativas foram 
feitas em diferentes momentos de existência da Faculdade, até mesmo antes 
de 1969, quando o Conselho Federal de Educação incluiu como obrigatória 
no currículo dos cursos de jornalismo a prática em jornal-laboratório.

O ano de 1967 é apontado pela professora Maria Inês Maciel Dantas 
(DANTAS, 1998, p. 28) como outro momento de funcionamento do Extra. 
O relatório de atividades da direção da Faculdade no período 1970-1974 
reporta-se à circulação de quatro números em 71 e 72. Desse período, guardo 
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muitas mensagens com observações críticas e comentários sobre o jornal. 
Numa delas, o professor Antônio Fernando Costella, da Universidade de 
São Paulo, afirma ter tido a “oportunidade de manifestar o meu entusiasmo 
pelo jornal da Eloy de Souza em presença de alunos seus, que encontrei na 
Bahia”, acrescentando a informação de que “o jornal já está no nosso Museu 
de Imprensa da USP” (COSTELLA, Carta, 7 nov. 1971). Noutra, Homero F. 
de Oliveira, especialista em comunicação da Agência Norte-Americana para 
o Desenvolvimento Internacional no Brasil, agradece a remessa do Extra, 
“jornal-laboratório dessa Faculdade que bem traduz a boa qualidade do 
jornalismo que aí se pratica”, afirmando que “forma e conteúdo condizem 
com o que de moderno se faz no gênero”. E relaciona outras observações 
críticas (OLIVEIRA, Carta 14 out. 1971). Os veículos de comunicação locais 
também informavam sobre a iniciativa, manifestando sua opinião. Como 
exemplo, nesse mesmo dia, o Diário de Natal registrava que “[...] o jornal 
Extra da Faculdade de Jornalismo é verdadeira surpresa, principalmente 
porque mostra talentos que precisam ser aproveitados na imprensa diária”.

Intercâmbio e capacitação

Uma convocação do Instituto de Ciências da Informação (ICIN-
FORM) do Recife, no final de 1964, revigora o ânimo dos alunos. Tra-
tava-se de um convite para a Faculdade encaminhar representantes ao 
primeiro Curso Nacional de Ciências da Informação, que se realizaria 
naquela cidade de janeiro a março do ano seguinte. O número de can-
didatos ultrapassava o de vagas oferecidas, mas o então diretor Romildo 
Fernandes Gurgel terminou conseguindo com o ICINFORM a aceita-
ção dos sete estudantes que se candidataram ao curso: Maria Lauracy da 
Costa Ferreira, Marluce Maciel de Figueiredo, Newton Avelino de An-
drade, Otêmia de Oliveira Porpino, Paula Frassinetti de Araújo Teixeira, 
Tânia Maria Albuquerque e eu.
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O instituto era vinculado à Universidade Católica de Pernambuco. Aí 
foi realizado o curso, integrando profissionais e estudantes de jornalismo 
desse estado e de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Da 
equipe de professores, participavam Gilberto Freyre, Mauro Mota, Nilo 
Pereira, Marcelo de Ipanema, Katarina Real Cate e Luís Beltrão, diretor do 
ICINFORM e responsável pela coordenação do curso. O caráter pioneiro da 
programação nos permitiu conhecer um novo enfoque dado ao jornalismo, 
estudado no contexto mais amplo das chamadas ciências da informação 
coletiva. Nela se prenunciava a importância da visão interdisciplinar tanto 
para a compreensão do fenômeno da comunicação de massa como para o 
desenvolvimento da investigação científica nessa área.

É desse período o início da amizade que mantive com o professor 
Luís Beltrão (também com Tereza Halliday e José Marques de Melo, seus 
alunos e companheiros de curso no ICINFORM), passando a admirar 
desde então o seu entusiasmo e sua capacidade de mobilização. Além da 
convivência no Recife, passamos a tê-lo no mesmo ano como professor 
na Faculdade Eloy de Souza, onde lecionou Técnica de Jornal e Periódico. 
Com ele, aprendemos a valorizar o intercâmbio com instituições 
acadêmicas nacionais e internacionais, a pesquisa em comunicação e 
a formação continuada do jornalista. Em suas aulas, passamos a tomar 
conhecimento de organizações até então desconhecidas, como o Centro 
Internacional de Estudos Superiores de Periodismo para a América 
Latina (CIESPAL), localizado no Equador e referência, na época, como 
centro credenciado pela UNESCO para aperfeiçoamento e especialização 
de jornalistas latino-americanos.

Consequência desse intercâmbio foi o apoio que a Faculdade passou a 
oferecer aos docentes e ex-alunos interessados em capacitar-se. Como não 
existia ainda a formação do comunicador em nível de mestrado ou doutorado 
no país e difíceis eram os cursos de especialização e aperfeiçoamento, a 
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instituição naturalmente procurada para obtenção da pós-graduação lato 
sensu na área de comunicação passou a ser CIESPAL. Posteriormente, 
outros centros acadêmicos vieram a acolher candidatos indicados pela 
Faculdade Eloy de Souza, como a Universidade de Navarra e o Instituto 
de Cultura Hispânica, ambos na Espanha. Ana Maria Cocentino, Maria 
Lauracy da Costa Ferreira, Newton Avelino de Andrade e eu estudamos 
no CIESPAL; no Instituto de Cultura Hispânica estudou Débora Pereira da 
Silva; na Universidade de Navarra, José Wilde de Oliveira Cabral e eu. Vale 
registrar também a participação de um dos nossos alunos, Heloísa Maria 
Rocha Rebouças, no primeiro Seminário Estudantil de Avaliação do Ensino 
de Comunicação na América Latina, promovido pelo CIESPAL e realizado 
em San José, Costa Rica, em 1974. 

Ao ser reconhecida pelo Decreto Federal nº 63.690, de 26 de novembro 
de 1968 (após o CFE aprovar parecer do conselheiro Alberto Deodato 
Maia Barreto), na administração e com o empenho da diretora Yvonne 
Ferreira Barbalho, a Faculdade de Jornalismo já contava em seu quadro de 
professores com pessoal treinado no CIESPAL. Ano seguinte, ao completar 
dez anos de atividades, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte 
aprova um voto de congratulações ao centro internacional justificando o 
gesto com a informação de que três potiguares já haviam sido beneficiados 
e participado de cursos de aperfeiçoamento realizados pela instituição 
na cidade de Quito. Na época, além de professor da Faculdade, cumpria 
naquela casa legislativa um mandato de deputado.

O surgimento do Departamento de Pesquisa e Documentação 
Jornalística (DEPEDEJOTA), em 1970, reflete também a influência que 
as ideias vindas do CIESPAL exerceram na Faculdade, comum a diversos 
cursos de comunicação do país. Além de sua criação resultar de uma 
pesquisa, feita com o objetivo de medir o nível de satisfação dos alunos, 
tendo como orientação técnicas e procedimentos que estudei naquele 



37 Memórias

centro, muitas atividades desenvolvidas repercutiam os fundamentos 
teóricos da comunicação difundidos para a América Latina pela instituição. 
O Departamento surge, portanto, com esse direcionamento. Com os 
resultados do questionário aplicado entre os alunos, foi possível elaborar em 
parceria com o professor José Wilde de Oliveira Cabral um documentário, 
Visão Crítica da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, apresentado à 
congregação de professores por solicitação da diretora Yvonne Barbalho, 
empenhada em obter sugestões para fortalecimento do curso.

Entre as medidas aprovadas, após conhecimento da opinião externada 
pelos alunos, uma referia-se à necessidade da criação de um setor de 
pesquisas para dar apoio a novas disciplinas – Jornalismo Comparado, 
Fundamentos Científicos da Comunicação e outras incluídas no currículo 
por determinação do Conselho Federal de Educação. Na manifestação dos 
estudantes, percebia-se a ênfase dada às reclamações sobre a não utilização da 
gráfica de propriedade da Fundação José Augusto para a prática jornalística. 
Esse mesmo sentimento vai motivar, dois anos depois, a estreia do programa 
de entrevistas Xeque-Mate, criado pelo diretório acadêmico da Faculdade, 
com grande repercussão no meio universitário e jornalístico do estado.

Respondi pela coordenação do departamento no início de suas 
atividades. Em virtude de no mesmo ano haver sido escolhido diretor da 
Faculdade pela congregação de professores, foi convidada para coordená-lo 
a professora Nadja Caldas Lopes Cardoso. Além do desenvolvimento das 
funções de pesquisa e documentação, o DEPEDEJOTA participou ativamente 
da vida da escola, responsabilizando-se pela organização e execução de 
atividades extensionistas que repercutiram no meio acadêmico, como as 
Semanas de Comunicação realizadas de 1971 a 1974. Tinham como objetivo 
estimular o debate sobre os diversos media e trazer para discussão assuntos 
de interesse do jornalista e da comunidade universitária, desempenhando 
bem a função interativa e de atualização a que se propunham.
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Os temas versavam desde quadrinhos e cultura de vanguarda 
até comunicação e desenvolvimento rural. Como conferencistas, 
além de professores e estudiosos locais, participavam professores 
e jornalistas de outros estados: Euclides Quandt de Oliveira, 
ministro das Comunicações; Dennis Redmont, diretor no Brasil 
da Associated Press; Roberto Câmara Benjamim, da Universidade 
Católica de Pernambuco; jornalistas Luiz Lobo, Juarez Bahia, 
Woden Madruga, Villas-Bôas Correa (DANTAS, 1998, p. 33).

A realização, em novembro de 1971, do primeiro Encontro Universitário 
Potiguar de Música Popular Brasileira mobilizou estudantes das diversas 
unidades acadêmicas e repercutiu na cidade principalmente por ser a primeira 
vez que se fazia no estado um festival de música universitário, motivando a 
aprovação pela Câmara Municipal de Natal de um voto de aplauso aos seus 
promotores: Escola de Música da UFRN e Faculdade de Jornalismo Eloy de 
Souza. O autor da proposta, vereador Luiz Sérgio de Medeiros, afirmava na 
justificativa que o encontro ocorreu com tal “brilhantismo que suplantou 
aos quantos já foram realizados anteriormente em Natal e no Rio Grande do 
Norte” (CÂMARA MUNICIPAL DE NATAL, Ofício nº 1224, 15 dez. 1971). 
Sobre o mesmo assunto, na Tribuna do Norte, o jornalista Woden Madruga 
informava que a iniciativa tinha superado as previsões mais otimistas. “Não 
somente pelo nível de algumas músicas inscritas [...] mas também pela 
oportunidade de confraternização que proporcionou a dois ou três milhares 
de jovens” (MADRUGA, 27 nov. 1971, p. 2). 

Criatividade e o processo de agregação à UFRN

A crescente valorização da comunicação como área de estudo, o 
surgimento de outras habilitações além do jornalismo e as exigências 
estabelecidas pelo Conselho Federal de Educação para funcionamento dos 
cursos de comunicação indicavam, no início de 1970, novos caminhos a 
seguir e limitações a enfrentar. Uma alternativa foi buscar o apoio de várias 
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instituições, com alguns bons resultados. Merece ser citada como exemplo 
a colaboração prestada pelo Serviço Social da Indústria (SESI). Em agosto 
daquele ano, logo após havermos assumido, eu e o professor Celso Dantas da 
Silveira, a direção, foram cedidos à Faculdade pelo SESI-RN os equipamentos 
que viabilizaram a instalação na escola e funcionamento, por mais de três 
anos, do Laboratório de Fotografia e Fotojornalismo. A Assistente Social 
Clélia Vale Xavier era na época a Superintendente do órgão. 

Jornalismo e Sociologia eram as únicas faculdades em Natal que se 
mantinham ainda fora da Universidade. Tal condição restringia naturalmente 
o trabalho acadêmico que, apesar disso, deveria ser ampliado por força das 
exigências do CFE. Nessa época, começa a se esboçar no âmbito de Jornalismo 
a vontade de professores e alunos para sua transformação em Faculdade 
de Comunicação. Uma manchete em seis colunas publicada no Jornal do 
Commercio do Recife, em 11 de setembro de 1970, demonstra de forma clara 
esse desejo: “Faculdade vai ser de Comunicação” é o título da matéria que 
reproduz entrevista com o novo diretor no início de nossa gestão.

Em seguida se explicitam internamente as primeiras manifestações do 
interesse de incorporação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Tendo como motivo principal uma reivindicação para o uso da gráfica na 
prática discente, a direção da Faculdade, juntamente com a congregação 
de professores e o diretório acadêmico, encaminha à presidência da 
Fundação José Augusto, em setembro de 1971, um memorial onde afirmam 
a necessidade de sua utilização como laboratório de aprendizagem para os 
alunos, condição considerada fundamental para valorização da Faculdade 
como unidade acadêmica, “valorização esta que precisa ser sentida pela 
própria Universidade”. E lembram ser do “interesse dessa presidência e 
de todos que fazem a Faculdade de Jornalismo a transferência de nossa 
escola para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte [...] ficando 
a Fundação José Augusto com maior disponibilidade para cumprir o 
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programa cultural a que se propõe” (FACULDADE DE JORNALISMO, 
Memorial, 26 ago. 1971).

Meses depois, durante a IV Semana de Estudos de Jornalismo realizada 
na Universidade de São Paulo pela Escola de Comunicações e Artes 
(ECA), a manifestação se torna pública. Atendendo convite formulado 
pelo então coordenador do Departamento de Jornalismo e Editoração da 
ECA, professor José Marques de Melo, além de participar como expositor 
de um tema sobre Absorção dos profissionais pelo mercado de trabalho, 
representamos a Faculdade na plenária final com o vice-diretor Celso 
Dantas da Silveira e um grupo de alunos. Dentre as propostas aprovadas, 
uma recomendava às universidades federais a incorporação de escolas de 
comunicação mantidas com a participação oficial, desde que funcionassem 
há mais de cinco anos e fossem reconhecidas pelo Ministério da Educação. 
Apresentou-a o professor Celso da Silveira.

Além da veiculação da informação na mídia estadual, o Correio 
Braziliense publica, em 6 de junho de 1972, matéria assinada por seu 
correspondente em Natal sob o título “Congresso pede que o Governo 
encampe a Escola de Jornalismo”, na qual reproduz entrevista com o 
diretor da Faculdade e as propostas apresentadas na USP. Percebe-se na 
matéria o ainda incipiente mercado profissional no Rio Grande do Norte, 
praticamente restrito aos meios impressos e radiofônicos. O estado ainda 
não dispunha de emissoras de televisão em funcionamento, o que veio 
a acontecer, no final desse ano, com a implantação da TV Universitária. 
Jamais poderia supor que 20 anos depois, como reitor, consolidaria a sua 
instalação definitiva no campus da UFRN em prédio que abriga atualmente, 
além da TVU, a Superintendência de Comunicação, reunindo em um só 
local o sistema de comunicação da Universidade.

Paralelamente, os estudantes, com um diretório acadêmico recém-
eleito sob a presidência de João Bezerra da Silva, iniciam no dia 9 de junho 
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uma atividade que teria repercussão em todo o Rio Grande do Norte. Era 
o Xeque-Mate, um programa semanal de entrevistas realizado no pátio da 
Fundação José Augusto às sextas-feiras. Num clima de muita informalidade, 
aí se reuniam estudantes, o entrevistado convidado e, na maioria das vezes, 
um grande público espectador, a quem se permitia participar da entrevista. 
Apoiando a iniciativa, a Faculdade, em um procedimento inovador de 
construção de currículo, legitimou-a como atividade acadêmica definindo 
a participação de professores durante a programação, especialmente 
os responsáveis pelas disciplinas técnicas, a quem competia orientar os 
alunos a explorar o tema do programa em sala de aula. Com isto, diversos 
resultados eram obtidos: a cobertura fotográfica da entrevista, a elaboração 
de notícias, reportagens e outros desdobramentos. Conforme A República, 
de 15 de junho de 1972, “o Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto [...] 
criou uma coisa muito boa para uma escola que quer dar a seus alunos 
mais do que simples teorias: entrevistas coletivas com personalidades onde 
os entrevistadores-repórteres são os próprios alunos das quatro séries e os 
entrevistados, gente que é notícia.”

O primeiro entrevistado foi o presidente da Fundação José Augusto, 
Diógenes da Cunha Lima. O material de divulgação elaborado pelos estudantes 
e reproduzido em mimeógrafo, recurso disponível na época, demonstra de 
forma clara o direcionamento dado ao programa em sua estreia:

Quem é responsável pelo atraso na federalização de Jornalismo? 
Que explicação se pode dar para a cobrança de anuidades aqui? 
Quando teremos uma redação modelo devidamente instalada? 
Onde deve ficar Jornalismo: na José Augusto mesmo ou na 
UFRN? [...]
Se o colega se interessa pelas respostas a essas ou a quaisquer 
outras perguntas ligadas ao tema “Fundação José Augusto e 
a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza” prepare-se para 
comparecer, e participar, do primeiro Xeque-Mate, dia 9, sexta-
feira, às 20h30min, aqui mesmo no pátio da Escola. [...]
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Xeque-Mate irá se repetir toda sexta-feira: a cada semana teremos 
uma personalidade no nosso jogo de xadrez. Pode ser uma 
autoridade [...] pode ser um artista, um político, um jogador de 
futebol, um escritor, um pai de santo, um comunicador, uma 
miss ou um colega nosso (DIRETÓRIO ACADÊMICO ODYLO 
COSTA, NETO, Folder, 1972). 

De forma criativa, o movimento de sensibilização à federalização foi 
tomando corpo e sendo construído envolvendo os vários dirigentes que 
detinham o poder para tomar as medidas que iam se tornando necessárias. 
Compareceram ao programa, além do presidente da Fundação José Augusto, 
o governador Cortez Pereira e o reitor Genário Fonseca. As manchetes dos 
jornais da época refletem a repercussão do Xeque-Mate e seus desdobramentos: 
“Jornalismo preparada para a federalização” (Diário de Natal, 14 jul. 1972); 
“Governador promete ajuda a Jornalismo” (Diário de Natal, 23 ago. 1972); 
“Xeque-Mate: Reitor fala de Imprensa e Universidade” (Tribuna do Norte, 15 
set. 1972); “Universidade pode ter Curso de Comunicação” (Universidade 
Informa − Boletim Informativo da UFRN, set. 1972).

Em coluna veiculada no jornal A República, de 14 de setembro de 
1972, o jornalista Sebastião Carvalho assim comentava a última das 
entrevistas realizadas pelo programa com o objetivo de discutir a fede-
ralização da Faculdade: 

Uma vitória da turma da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, 
através do seu programa Xeque-Mate, uma espécie de aula prática, 
em que os alunos argúem uma autoridade sobre assuntos da 
atualidade: [...] o Reitor Genário Fonseca, bombardeado por várias 
perguntas e argumentos, revelou que a escola será federalizada 
(CARVALHO, 1972). 

Acrescentava o jornalista que “a federalização da Faculdade de 
Jornalismo é uma pretensão de alunos e professores desde alguns anos, 
mas nunca se chegava a bom termo quanto à concretização da ideia. Agora 
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o Reitor Genário Fonseca alivia as tensões e diz que a coisa será levada a 
efeito [...]”. E concluía afirmando: “Esta foi sem dúvida a primeira e mais 
importante vitória do programa Xeque-Mate”. 

Como desdobramento das ações, uma comissão composta pelos pro-
fessores Américo de Oliveira Costa, Berilo Wanderley, Ana Maria Co-
centino, Elmo Pignataro, Geraldo Queiroz e Othon Oliveira era escolhi-
da representante da Faculdade para acompanhar as negociações entre a 
UFRN e o Governo do Estado/Fundação José Augusto. Paralelamente, 
com menos de um ano da criação do Xeque-Mate, o Conselho Universi-
tário da UFRN oficializa, em abril de 1973, através da Resolução CON-
SUNI 18/73, a agregação da Faculdade Eloy de Souza. A seguir, depois 
de aprovado pelo Conselho Superior de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), 
é firmado em 17 de agosto do mesmo ano o convênio com a definição 
dos termos da agregação, que estabelece o vínculo acadêmico do curso de 
Jornalismo com a instituição, a participação da direção da Faculdade no 
Conselho Universitário e de um representante docente no CONSEPE e 
outros procedimentos. Consolidava-se, dessa forma, a primeira etapa do 
processo de incorporação.

Percebe-se, com o relato, a força que o Xeque-Mate deu ao movimento 
pró-federalização. Mas a pauta desenvolvida ao longo de mais de dois 
anos de funcionamento do programa foi bem mais extensa. Constituiu-se 
de temas os mais diversos. Nele estiveram presentes os problemas do Rio 
Grande do Norte e as propostas para enfrentá-los de dois governadores, 
Cortez Pereira e Tarcísio Maia. Muitos assuntos nacionais e alguns 
internacionais. Fatos do cotidiano e aqueles que, pelo inusitado, se tornavam 
motivo de interesse público na política, nas artes, no esporte, em áreas 
diversas. Enfim, as ideias circulavam na Faculdade. Geravam notícias que 
repercutiam nos jornais locais, regionais e muitas vezes na grande imprensa 
nacional. Como esta nota publicada no Jornal do Brasil:
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O governador do Rio Grande do Norte, Sr. Cortez Pereira, 
que se encontra no Rio, contava que os estudantes da escola 
de comunicação de Natal adotaram um sistema saudável de 
aprendizado e discussão, dentro de conceitos os mais democráticos. 
Periodicamente, convidam para debates no centro acadêmico 
daquela escola eminentes autoridades, professores e jornalistas. 
Os estudantes denominaram de Xeque-Mate a esse debate, pois, 
no seu decorrer, os convidados se submetem a todo tipo de 
perguntas sobre os mais variados assuntos. Recorda o governador 
que, recentemente, foi ao Xeque-Mate com os estudantes da escola 
de comunicação e que gostou da experiência sendo ali discutidas 
todas as questões políticas e administrativas do Estado e do país 
[...] (XEQUE-MATE..., 2 set. 1972, p. 10). 

Até uma recusa de Pelé ao convite para ser entrevistado pelos estudantes 
transformou-se em notícia e ultrapassou as fronteiras do estado. O Diário 
de Pernambuco de 26 de setembro de 1973, em manchete de primeira 
página no caderno esportivo, noticiava o fato como um protesto ocorrido 
nas ruas de Natal, afirmando que “estudantes potiguares se revoltam com 
o Rei Pelé”. No mesmo dia, a Tribuna do Norte tratava o assunto como um 
mal-entendido, assim reconhecido pelo jogador. E reproduzia no título da 
matéria uma frase a ele atribuída: “não me recusei a ir para o Xeque-Mate”. 

Novas estratégias e participação

Assim foi construída na prática a escola idealizada pelo jornalista e 
governador Aluízio Alves. Com novas ideias e propostas se incorporando e 
sempre renovando sua trajetória acadêmica. Alicerçada na vontade de fazer 
de professores e no desejo de participar de muitos alunos e colaboradores. 
Nessa realidade, novos experimentos e estratégias iam sendo testados como 
parte de uma natural inquietação que impulsionava a descobertas. 

Podem ser citados os programas radiofônicos veiculados semanalmente 
através da Emissora de Educação Rural de Natal como exercício prático da 
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disciplina Técnica de Rádio e Telejornal, numa época em que o rádio ainda não 
tinha a concorrência da TV e dominava a audiência. 

A revista Reportagem, dirigida pelo recém-formado e já professor 
Carlos Augusto Lyra Martins, dando início ao respeitável trabalho em 
fotografia e fotojornalismo que desenvolveu com seus alunos. Rodrigues 
de Melo refere-se à revista registrando a circulação de duas edições 
em 1966. Para ele, dado o sentido pedagógico com que foi fundada, 
Reportagem é “classificada com toda propriedade como uma Revista-
Escola” (MELO, 1987, p. 205). 

Outro veículo que marcou com inovações o fazer acadêmico foi Mãe 
Luiza, jornal-laboratório que teve uma edição experimental de número 
zero em setembro de 1974 e a primeira no mês seguinte, logo após a 
nossa substituição na direção da Faculdade pelos professores Cláudio 
José Freire Emerenciano e Berilo Wanderley. Mãe Luiza apresentava 
características adicionais como jornal-laboratório. Era um jornal que 
desvelava particularidades, carências e reivindicações do bairro de Mãe 
Luiza na zona Leste de Natal. A pauta era construída em reuniões locais 
com a participação de representantes da comunidade, estudantes e o 
professor Jorge Batista Filho, graduado um ano antes e um dos responsáveis 
pela disciplina Técnica de Jornal e Periódico. Ao registrá-lo como verbete, 
Rodrigues de Melo menciona um detalhe, consequência do convênio de 
agregação citado anteriormente, que orgulhava a todos: Mãe Luiza, jornal-
laboratório da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, da Fundação José 
Augusto, “unidade agregada à Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte” (MELO, 1987, p. 176). 

Desse esforço pioneiro, é impossível não mencionar também a 
participação da Faculdade nas primeiras manifestações de organização 
das escolas de comunicação do país, fazendo-se representar nos primeiros 
congressos de professores e estudantes de comunicação e se engajando 
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na luta para criação das primeiras entidades científicas da área, como a 
ABEPEC (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa da Comunicação) e 
a UCBC (União Cristã Brasileira de Comunicação Social), o que resultou 
posteriormente na atual INTERCOM, Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação. 

O apoio dado às atividades culturais, com a acolhida em suas promoções 
de movimentos de vanguarda, representados na época por grupos literários 
que experimentavam novas formas de expressão através dos quadrinhos e 
do poema-processo. Em razão disso, estabeleceu permanente diálogo com 
a Revista de Cultura Vozes, de circulação nacional, que publicou trabalhos 
de seus professores e notícias de algumas realizações.

As práticas que valorizavam o mérito acadêmico e a participação 
do aluno em sala de aula também devem ser referidas. Com o primeiro 
direcionamento, realizou-se, em 1972, um processo de seleção de pessoal, 
feito conjuntamente pela Faculdade e a Associação Nordestina de Crédito e 
Assistência Rural (ANCAR/RN), para escolher alunos candidatos à função de 
assessor de comunicação naquela instituição. Fugindo dos métodos usuais de 
indicação, optou-se pela valorização da competência do aluno demonstrada 
em provas de avaliação. Com o segundo, são lembrados os procedimentos 
metodológicos que levavam à participação discente em sala de aula (inclusive 
a realização de um júri para debate e julgamento da cultura de massa) e tinham 
como objetivo facilitar a apreensão de conteúdos que ensejavam, entre outras 
coisas, “conhecer o jornal como um todo, [...] abrangendo seus aspectos 
particulares. O mais importante [...] é que os alunos não chegam nem mesmo 
a perceber que estão sendo conduzidos em seus debates, face à orientação que 
é feita de forma quase subjetiva” (Diário de Natal, 11 mar. 1971, Zero Hora). 
É do mesmo ano o relato Do positivo que é a inversão de papéis numa sala de 
aula, do aluno Jorge Batista Filho, cujo original datilografado me foi entregue 
quando era professor da disciplina Introdução à Comunicação:
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[...] tudo indica que o senso crítico e a criatividade dos estudantes 
passam a desenvolver-se com o método. [...] Encontram chance e 
incentivo. Alguns dos grupos de alunos feitos professores tiveram 
de enfrentar a avaliação crítica, às vezes dura, mas sempre sincera e 
quase sempre fundamentada de seus colegas. É o exercício prático 
da crítica e da autocrítica, este processo tão útil e educativo; algo 
assim para ser institucionalizado como comunhão diária de todo 
cidadão pensante  (BATISTA FILHO, 1971).

Como professor, Jorge Batista não pôde dar continuidade no Curso de 
Comunicação da UFRN à experiência tão bem iniciada na Faculdade com o 
jornal Mãe Luiza. Um acidente vitimou-o juntamente com a esposa e o filho 
mais velho antes que concluísse o mestrado que fazia na Universidade de 
Campinas. Tive recentemente a emoção de conhecer o filho sobrevivente, 
Manoel Meirelles Amorim Batista, advogado e estudante de jornalismo 
na UFRN. O intercâmbio sobre a Faculdade viabilizado pela internet 
possibilitou o nosso encontro e sua disposição – concretizada – de colaborar 
com este trabalho.

A Faculdade possibilitou a Jorge Batista Filho concluir o curso de 
jornalismo que iniciara na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Como, nessa Universidade, foi presidente do diretório acadêmico da 
Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (1966-1967) e do Diretório 
Central dos Estudantes de 1967 a 1968, sofreu perseguição política, vindo 
para o Rio Grande do Norte. Aqui solicitou ingresso na Faculdade Eloy 
de Souza e, após aprovada a sua transferência, deu continuidade ao curso, 
integrando a turma concluinte de 1973. Ano seguinte, pelo desempenho 
que demonstrou como aluno, e para suprir carência no quadro docente, a 
congregação de professores aprovou a sua convocação para o ensino.

Ele, João Bezerra da Silva e Rogério Bastos Cadengue, que já não se 
encontram entre nós para contar outras histórias do Xeque-Mate, lideraram 
o movimento estudantil que concebeu e construiu com tanta vitalidade 
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o programa, apesar dos impedimentos políticos que a época impunha 
aos brasileiros, especialmente no meio acadêmico. Antes de assumir 
a presidência do Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto, Cadengue 
deu continuidade ao Xeque-Mate contando com a disposição da então 
presidente Terezinha do Nascimento Peixoto, também de saudosa 
memória, que havia substituído João Bezerra e a quem, por escolha dos 
colegas, ele substituiu. 

Oportuno lembrar neste momento o que dizia Millôr Fernandes em 
carta de 29 de novembro de 1970, dirigida ao diretor da Faculdade em 
resposta ao convite para ser paraninfo da turma concluinte naquele ano. 
Desculpava-se por não atender o convite em virtude de compromissos já 
assumidos, que “me obrigam a sair do país”. (Naqueles tempos sombrios 
do AI-5, de impedimentos severos, lia-se nas entrelinhas o que não podia 
ser dito com todas as letras.) Acrescentava: “aproveito a oportunidade para 
desejar à turma que se forma [...] uma bela carreira nessa profissão sempre 
árdua e, agora, como em tantas vezes na história, até heroica.” E concluía 
com uma sentença, dirigida aos “jovens colegas”: “sejam quais sejam as 
nossas dificuldades, a profissão de jornalista compensa, senão por outro, 
pelo simples fato de que a imprensa é uma dessas raras atividades em que o 
homem se sente vivo o tempo todo” (FERNANDES, Carta, 29 nov. 1970).

Tudo isso marcou a breve história da Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza, cujo desempenho fez jus ao pioneirismo e versatilidade 
do seu patrono e à determinação inovadora do seu criador. Hoje, com a 
geração antiga de professores e colaboradores, convivem lembranças e o 
sentimento do dever cumprido. Com as mais novas, a responsabilidade de 
dar continuidade, ampliar e aprofundar a sua missão.
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É quase impossível dar ênfase excessiva à importância da 
comunicação no estudo dos processos sociais, a partir da 

observação de que a vida é um fenômeno de comunicação. É através 
da comunicação que exercemos influência sobre pessoas e recebemos 
influências no chamado processo social. Só através da comunicação o 
homem se torna um ser social; e ela é indispensável para que esse homem 
mantenha sua condição.

É certo que há a comunicação oral e a transmissão pelas palavras ditas 
não pode ser menosprezada, ou menos prezada. Mas é certo que sem a 
comunicação escrita não poderíamos empreender tarefas conjuntas e nem 
progredir no mundo físico. Descobertas e invenções dependem, quase 
sempre, do acúmulo de informação e de gradativo desenvolver de conceitos 
transmitidos de uma geração à geração seguinte. Somente as invenções 
mais simples poderiam dispensar a comunicação. Daí o jornalismo, uma 
atividade profissional que lida com notícias, dados factuais, informação, 
tratando de divulgá-las ao máximo. Jornalismo é, por excelência, uma 
atividade de comunicação. 

Em uma sociedade moderna, os meios de comunicação (a chamada 
mídia) tornaram-se os principais fornecedores de informação e opinião 
sobre assuntos públicos. O papel do jornalismo em todas as mídias é 
fundamental, e está sempre em mudança do ponto de vista histórico, hoje 
em dia por conta da expansão da internet e das chamadas redes sociais.

Tomemos os 50 mil últimos anos do homem na Terra. Se dividirmos 
por 62 anos e meio (que é a média da expectativa de vida em nosso 
planeta, como um todo), teremos 800 gerações lineares. A representação 
gráfica da humanidade pode ser uma linha reta com oito metros de 
comprimento, cada centímetro significando uma geração. Seis metros e 
meio foram vividos nas cavernas e nos seis primeiros metros o homem 
quase não fazia cultura, por um motivo muito simples: praticamente não 
se comunicava por falta de uma língua estruturada.
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A criança só desenha quando é capaz de concatenar ideias, quando 
tem maturidade intelectual suficiente para deixar de riscar e rabiscar. O 
homem começou a desenhar na parede das cavernas a partir do último 
meio metro daqueles seis e meio que viveu dentro delas. Também é preciso 
concatenar ideias para falar com sentido e a maioria dos pesquisadores 
concorda com Desmond Morris (zoólogo, autor de O Macaco Nu) de que 
foi por essa época que os homens puderam comunicar-se oralmente com 
alguma qualidade. A partir daí, a pouca cultura do homem acelerou-se e 
ele aprendeu, além de abrigar-se nas cavernas, a usar peles de animais para 
proteger-se das intempéries, a coletar comida, a lascar a pedra para fazer 
pontas de lanças que tornavam o seu braço mais comprido na hora de 
caçar. Mais do que isso, aumentou sua sobrevivência ao aprender a fazer 
fogo e a como conservá-lo para se aquecer e cozinhar. 

A tecnologia do homem, na primeira época paleolítica, levava pelo 
menos 40 mil anos para chegar ao alcance de toda a população. Com a 
linguagem, no entanto, acelerou-se a comunicação e, consequentemente, 
a cultura: foram precisos apenas 10 mil anos para que a invenção da roda 
chegasse ao conhecimento da maioria. 

Para imaginar e realizar a primeira linguagem escrita (no Egito ou na 
Mesopotâmia) foi preciso esperar muitas gerações: só aos 7 metros e 50 
centímetros da nossa linha de oito metros é que o homem conseguiu uma 
comunicação mais efetiva de uma geração para outra, através de símbolos 
escritos que permitiam memória mais exata e melhor transmissão da 
mensagem. Segundo o historiador Julian Huxley, a aceleração da evolução 
humana, durante a história escrita foi, no mínimo, 10 mil vezes mais 
rápida do que a evolução anterior. Assim, a medida da aceleração do 
conhecimento passou a ser o milênio. 

Democratizar o conhecimento, através da palavra impressa, exigiu 
que se passassem mais quase 100 gerações. Na representação gráfica, a 
imprensa fica aos 7,90 metros, isto é, a dez centímetros apenas do final da 



54 Memórias

linha de oito metros. Na Idade Média, com a palavra impressa, a medida de 
velocidade do conhecimento passou a ser o século. O problema é que o novo 
canal de comunicação provocou reações, inclusive da Igreja Católica, que viu 
nos livros o poder do demônio e do pecado, condenou quem aprendesse a 
ler e escrever (a não ser que fosse da Santa Madre Igreja) e com isso assumiu 
e ficou com o Poder, por muitos e muitos anos. E, como decidia o que podia 
e não podia ser publicado e lido, atrasou o desenvolvimento.

Por exemplo, Paracelso descobriu que podia usar o éter como 
anestésico nas cirurgias, mas os cirurgiões só vieram a ler e aplicar sua 
descoberta séculos depois. A primeira patente da máquina de escrever 
é de 1714, mas só 150 anos depois é que as primeiras foram postas à 
venda. Nicolau Appert descobriu como conservar e enlatar comida, mas 
seus filhos e netos não comeram enlatados, só produzidos pela indústria 
alimentícia 100 anos depois.

Até o começo do século 20, a velocidade da comunicação havia 
mudado pouco, mas foi aumentando graças ao telefone e ao rádio. No 
entanto, só na segunda metade do século é que aumentou notadamente, 
graças à imprensa, ao cinema e principalmente à televisão, acelerando-se a 
ponto de alterar a medida de mudança da cultura para um decênio. Hoje, o 
fax, o videotexto, os computadores, os satélites artificiais de comunicação, a 
internet e o telefone celular permitem a comunicação imediata e reduziram 
essa medida para menos de um ano, muito menos. A comunicação, hoje, é 
praticamente imediata.

O ritmo cada vez mais acelerado da pesquisa, descoberta, invenção, 
difusão e exploração comercial faz parte da guerra de consumo, da 
globalização, da estratégia das indústrias multinacionais e transnacionais. 
O consumidor, quase a cada dia, é surpreendido e exposto a novidades 
que, trabalhadas pelo marketing, despertam nosso desejo e até necessidade 
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de consumir. A esmagadora maioria dos bens materiais que usamos e 
consumimos, reconhecendo como conforto moderno é conquista da vida 
contemporânea, assim como praticamente toda a tecnologia aplicada em 
nossos dias, desenvolveu-se nos dois últimos centímetros da nossa linha de 
oito metros, isto é, no nosso tempo.

Há uma transitoriedade em tudo, o que cria um clima de impermanência 
que afeta a todos e abala até os valores éticos e morais. Ter, no mundo 
consumista, tornou-se mais importante do que ser, e a verdadeira felicidade 
do consumidor já não é nem mais ter, e sim ter um novo, o que está mudando 
até a moral. 

O futuro está chegando cada vez mais depressa, submetendo-nos a 
mudanças cada vez mais repentinas e acentuadas. É certo que não estamos 
biologicamente preparados, nem fomos criados física e mentalmente, para a 
rapidez e o impacto dessas mudanças. Nunca fomos educados para o futuro 
e nossas escolas, em todos os níveis, ainda são voltadas para o passado, 
para a memória, e não para a adaptação às mudanças, para aprender a 
aprender. Especialistas em comportamento sabem que todas as mudanças 
são perturbadoras, em algum grau, e que as mais bruscas, inesperadas 
e profundas são estressantes. Para a maioria das pessoas, inclusive as 
educadas, a simples ideia de uma mudança radical é ameaçadora, provoca 
incerteza, insegurança, temor e resistência. 

Meu avô, quando se formou, não precisou mais estudar porque durante 
toda a sua vida não surgiram novidades importantes na sua profissão. 
O meu pai já foi obrigado a estudar, para não ficar profissionalmente 
ultrapassado. Eu saí da Faculdade consciente de que estava defasado com 
o conhecimento disponível e sabendo que não podia estar informado 
apenas na minha área profissional. Meu filho saiu certo de que era 
preciso mudar o sistema educacional, voltado para a memória (o que o 



56 Memórias

computador faz melhor e mais depressa) e não para o entendimento e o 
verdadeiro aprendizado que é o saber fazer ou saber como e onde procurar 
(o que, infelizmente, ainda não ocorreu no Brasil).

Quando Einstein afirmou, em 1915, a relatividade do tempo e definiu 
o conceito de espaço-tempo, a maioria não entendeu. E não é fácil mesmo 
entender que o tempo se assemelha a um rio que faz meandros através 
do universo, correndo mais ou menos à medida que passa por um campo 
gravitacional de uma estrela ou de um planeta que passa. Não é simples 
entender que um segundo na Terra é diferente de um segundo na Lua ou 
em Marte (Um relógio na Lua é ligeiramente mais acelerado que um relógio 
na Terra). Chegado o fim do ano não falta quem comente que os últimos 
doze meses passaram mais depressa do que o ano anterior. Principalmente 
se for uma pessoa idosa. É que, para ela, o tempo passa mesmo cada vez mais 
depressa, enquanto para a criança pequena qualquer espera é longa demais.

A ciência tem explicação para a sensação de tempo. Um ser humano 
com 70 anos de idade já viveu, pelo menos, 613.200 dias e uma criança de 
cinco anos viveu apenas 43.800 no dia do seu aniversário. Um ano na vida 
do idoso é 1/70 avos da sua existência, enquanto um ano para a criança é 
apenas 1/5. Qualquer pessoa não tem dúvida de que um quinto é muito 
mais do que um setenta avos. 

Há mais de 2 mil anos, o poeta latino Virgílio escreveu um verso 
em que dizia: “Foge o irrecuperável tempo”, refletindo sobre o sentido da 
vida.  Agora, pesquisadores científicos nos informam que, independente 
de sermos velhos ou moços, o tempo está passando cada vez com mais 
rapidez, para todos.

Em 1997, James Tien e James Burnes, do Instituto Politécnico 
Rensselaer, em Troy, no estado de Nova York, demonstraram que a 
passagem do tempo varia mesmo de acordo com a idade dos observadores, 
mas também (e muito) de uma época para outra. Em outras palavras, 
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provaram que hoje percebemos o tempo passar com muito mais rapidez do 
que passava para um observador na Idade Média. Segundo o resultado de 
seus estudos (publicados na conceituada revista Transactions on Systems, 
Man and Cybernetics), eles concluíram que para uma pessoa de 22 anos, em 
1997, o ano pareceu passar 8% mais depressa do que para uma pessoa com a 
mesma idade em 1897. Para uma pessoa com 35 anos, no mesmo intervalo 
de anos a diferença chegou a 22%. E a variação obtida para pessoas idosas foi 
ainda maior: um indivíduo com 62 anos em 1997 percebeu o tempo passar 
7,69 vezes mais rápido que outra da mesma idade 100 anos antes. Em outros 
números: 669% mais depressa, comparando com as outras duas idades.

Para Tien e Burnes, a percepção de um período de tempo está 
relacionada com o número previsto de eventos para um determinado 
intervalo. Modelos matemáticos aplicados e destinados a comparar a 
percepção de mudanças deixaram claro que a velocidade cada vez maior 
da comunicação diminuiu o tamanho do mundo e produz tantos eventos 
e informações (que antes demoravam até anos para chegar) que o próprio 
tempo está ficando curto, muito mais curto.

Quando alguém, hoje, diz que o seu dia não dá mais tempo para 
nada, está apenas constatando uma verdade: é que temos tantas atividades, 
hoje em dia, que nos falta o tempo que sobrava há cem anos. O problema 
é que a velocidade da comunicação continua a crescer, e muito, com a 
revolução da informática. E tende a continuar crescendo, o que significa 
que também a nossa percepção do tempo deve continuar a crescer, cada vez 
mais rapidamente. Em tese, a “percepção do tempo” varia segundo a idade, 
a educação, a informação, a situação econômica (inclusive do país, com 
subdesenvolvidos sendo mais lentos), com a época, com os acontecimentos.

O psicólogo Peter Mangan, em outubro de 1997, no Encontro Anual 
da Sociedade para a Neurociência, já anunciara que a ideia de que o tempo 
parece passar cada vez mais rápido não era uma mera suposição. Ele 
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cuidou de medir a percepção do intervalo de um minuto com voluntários 
de quatro grupos de idades diferentes: de 10 a 14 anos, de 20 a 24, de 45 a 
50 anos e de 65 a 75 anos. A pessoa devia informar, sob controle, quando, 
em sua opinião, um minuto houvesse passado. Os testes foram repetidos e 
o resultado não mudou: para o grupo dos mais moços, o minuto parecia 
acabar aos 55 segundos. Ou seja, o tempo real de 60 segundos parecia ser 
8,3% mais lento do que a sua realidade. Para o grupo jovem, a percepção 
foi praticamente igual: 60 segundos demoravam 60 segundos a passar. Para 
as pessoas na faixa dos 40 anos, o minuto real pareceu ser 9% mais rápido 
e eles anunciaram o fim do minuto aos 65 segundos. Para os mais velhos, a 
percepção do minuto chegava aos 74 segundos, uma variação de 23%.

Mas os dois trabalhos tratam de coisas distintas: uma coisa é a 
diferença de percepção do tempo para intervalos curtos, de acordo com 
a idade. Outra coisa é a diferença de percepção de períodos longos, como 
meses e anos.

Há cada vez mais pesquisadores dedicados ao assunto, mas já se sabe 
que a percepção de períodos curtos de tempo é influenciada pela variação dos 
níveis de dopamina, substância que (entre outras coisas) atua nos mecanismos 
cerebrais de controle do tempo. Também já se sabe que os fatores emocionais 
também interferem na percepção do tempo e que a angústia, por exemplo, e a 
ansiedade podem fazer que o tempo pareça mais longo do que é. Um estudo 
do canadense Tom Huges mostra que pessoas com mais controle sobre as 
suas emoções são menos afetadas pela ação da dopamina.

Outro fator importante é a capacidade da pessoa saber evitar o chamado 
choque da comunicação, o excesso de informação não digerida. Indivíduos 
que têm maior e melhor capacidade de selecionar, com objetividade, o que 
querem ou não querem saber dos eventos à sua volta, concentrando-se 
apenas nos que têm relevância, têm um melhor aproveitamento do tempo 
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e também uma melhor percepção desse tempo. O que quer dizer que quem 
tem a sensação “não estar dando conta”, por falta de tempo, está perdendo a 
batalha da comunicação e, literalmente, perdendo tempo.

A ideia de que o homem vive em conflito com o tempo sempre existiu. 
Para evitar que algum dos seus filhos o castrasse e o dominasse (como ele 
fez com seu pai, Uranos), o deus Cronos (tempo, em grego) devorava seus 
filhos recém-nascidos, à medida em que iam sendo paridos por sua mulher, 
Reia. Segundo o poeta Hesíodo, é que o tempo se encarrega de consumir 
tudo o que ele mesmo criou. Escrevendo Sobre a brevidade da vida, o filósofo 
Sêneca afirmou que “finalmente constrangidos pela fatalidade, sentimos 
que ela já passou por nós sem que tivéssemos percebido”.

Com o capitalismo, o tempo passou a valer dinheiro (Benjamin 
Franklin, em 1736, foi o autor da frase “Lembre-se que tempo é dinheiro!”) 
e a ter um papel fundamental nas relações econômicas, com um peso sem 
precedente na vida das pessoas. No século seguinte, o filósofo alemão Karl 
Marx afirmou (no livro Grundisse: elementos fundamentais para a crítica da 
economia política, que antecedeu O Capital) que “toda a riqueza capitalista 
se baseia no roubo do tempo de trabalho alheio”.

Hoje, o problema é pior para as mulheres, segundo a socióloga e imortal 
Rosiska Darcy de Oliveira, autora de Reengenharia do tempo e professora 
de pós-graduação da Faculdade de Letras da PUC do Rio. Na sociedade 
contemporânea, o dia das mulheres não cabe em 24 horas. Diz ela que a 
expressão “jornada dupla de trabalho” é um equívoco porque, ao entrarem no 
mercado de trabalho (por necessidade econômica ou de realização pessoal), 
as mulheres não souberam negociar o tempo que sempre dedicaram à vida 
privada, “tempo que ninguém calcula e que as contas públicas desconhecem, 
mas que garante a preservação da família, especialmente das crianças e dos 
idosos”. Diz ela que “as mulheres não voltarão para casa” como antes e que 
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“o mundo tem de ser pensado incluindo esse dado, desocultando o papel 
civilizador da vida privada”. 

Por si só o enorme banco de dados dos mais velhos leva a uma percepção 
de que o tempo passa muito mais rápido para eles. E, a cada dia, cresce 
no cérebro o registro de dados sobre o passado e as lembranças de ontem 
competem com as ideias que temos do futuro, diminuindo cada vez mais a 
sensação do presente, segundo a psicóloga Maria Alice Pimenta, professora 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz ela que a percepção do 
tempo pode ser influenciada pela emoção e ser intensificada nas pessoas que 
julgam, corretamente ou não, ter desperdiçado seu tempo e sua vida.

Os especialistas sugerem que a melhor maneira, a mais equilibrada, 
de enfrentar a sensação da passagem do tempo é dar mais atenção ao dia 
a dia. Valorizar o presente é estar mais atento às próprias ações e emoções, 
concorda o psicólogo José Roberto Leite, coordenador da Unidade 
de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo: 
“Passamos a vida, geralmente, em brancas nuvens, sem ter plena consciência 
do que estamos vivendo a cada momento. É preciso focar a atenção no que 
está acontecendo conosco interna e externamente para melhor aproveitar 
a vida”. Para ele, “a automatização do cotidiano leva à perda do prazer e é 
dessa perda que as pessoas se ressentem quando têm a impressão de que a 
vida passou depressa demais”. Principalmente as pessoas idosas.

Outro aspecto importante ligado à idade é que, com o tempo, diminui 
e até cessam as novas sinapses, as conexões nervosas necessárias para que 
as células do cérebro se comuniquem entre si e, entre outras coisas, possam 
produzir pensamentos. Mas há um aperfeiçoamento na rede de conexões 
dessas células nervosas: aumenta a camada de gordura que reveste os seus 
longos eixos, os axônios. O fenômeno é conhecido como “desenvolvimento 
da bainha de mielina”, segundo o neurofisiologista Luiz Eugênio Mello, da 
Universidade Federal de São Paulo. “É como um fio elétrico encapado, que 
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está mais protegido que um outro sem revestimento e que fica mais exposto 
a um curto-circuito”.

Esse processo, a mielinização, começa no ser humano ainda em 
formação e se conclui por volta dos 35 anos de idade. Com uma rede de 
circuitos elétricos devidamente isolados e protegidos, com menor risco 
de curtos-circuitos, o processo otimiza as conexões entre os neurônios e 
favorece as funções cerebrais mais evoluídas. Segundo o professor Mello, 
isso faz com que as pessoas sejam cada vez menos impulsivas e mais 
ponderadas, aumentando a seletividade na captação de dados e beneficiando 
a maturação neuronial.

Um segundo foi convencionado como sendo a duração de 9.192.631.770 
períodos da radiação de átomo do césio133, mas a verdade é que ele não é 
percebido do mesmo modo por todas as pessoas. E o próprio tempo não é 
igual para todos. Por isso mesmo é que há muitos anos as crianças recitam: 
“O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo 
respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo o tempo 
tem”. Premido pelo pouco tempo para ocupar-se de tudo o que o preocupa e 
estimula, o homem contemporâneo precisa aprender também a organizar-
se, a valorizar seu tempo, e decidir-se sobre prioridades no uso desse 
tempo. Todos nós precisamos estar muito conscientes dessa contratura do 
tempo disponível, para que não nos venha a faltar tempo para as tarefas 
primordiais. E o melhor instrumento para isso é a comunicação.

O mais antigo jornal de que se tem notícia foi o Acta Diurna. Surgiu 
por volta do ano 69 antes de Cristo, a mando de Júlio César, em Roma, 
para informar a população sobre fatos políticos, sociais e militares que 
ocorriam no Império. Principalmente as campanhas militares, julgamentos 
e execuções. As notícias eram colocadas, todos os dias, em grandes placas 
brancas, expostas em locais de grande acesso público. Na China, há notícias 
de jornais escritos à mão, de circulação restrita à nobreza, no século VIII. Por 
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quase toda a Europa Central, há notícia de jornais sensacionalistas, escritos 
à mão, cobrindo crimes. Na Transilvânia, o jornal manuscrito Drakul 
noticiava apenas as peripécias de Vlad Tsepes Drakul, mais conhecido 
como Conde Drácula, famoso por empalar seus amigos e adversários.

A invenção da prensa de tipos móveis, por Johannes Guttemberg, em 
1447, é que deu origem aos jornais modernos, criados originalmente para 
noticiar chegadas e partidas de navios e, depois, para a movimentação de 
cargas. Só dez anos depois, dedicaram-se a divulgar notícias marcantes. Em 
1556, o Governo de Veneza lançou o Notizie Scritte, notícias, ao custo de 
uma pequena moeda, a gazette, que passou a nomear o jornal que não tinha 
periodicidade declarada. A publicação periódica, em data certa, iniciou-
se na Europa Ocidental a partir do século XVII, com o Avisa Relation der 
Zeitung, surgido na Alemanha em 1609. Hoje, o jornal mais antigo ainda 
em circulação é o London Gazette, lançado em 1665 e que ainda se mantém 
fiel como publicação oficial do Judiciário...

Os primeiros jornais, todos, davam pouca ou nenhuma atenção a 
assuntos locais e até nacionais, preferindo noticiar os fatos bizarros e os 
crimes, assim como as notícias negativas que ocorriam em outros países, 
como escândalos, tragédias e derrotas militares. Os assuntos locais só 
passaram a ser notícia no final do século XVII, divulgando crimes e 
tragédias, mas a censura era prática comum e aceita.

O primeiro jornal publicado em português saiu em Lisboa, em 
novembro do ano de 1641. A Gazeta anunciava o relato das “novas todas 
que ocorrem nessa Corte e que vieram de várias partes”.

Com a invenção do telégrafo, em 1844, é que as notícias passaram a 
circular mais rapidamente, com uma atualidade que mudou o jornalismo 
até na forma. Surgiram as agências de notícias, que de certa forma 
dispensavam as dispendiosas sucursais e os enviados especiais. Mas o 
volume de notícias transmitido por elas tornava lento o serviço comum do 
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telégrafo e criava problemas de edição para os jornais que deviam esperar 
o fim das transmissões para decidir sobre o que publicar, menos de 20% do 
que a agência enviava.

Foi quando um incerto James, editor da Associated Press, cunhou a 
expressão “good news are no news”, “notícias boas não são notícia”. Isso 
introduziu um conceito torto no jornalismo que viciou toda a imprensa de 
tal modo que hoje é cada vez mais difícil sobreviver no vastíssimo desfile 
diário e quase exclusivo de más notícias. Curioso é que, séculos antes, outro 
James, o I, rei da Inglaterra, queixava-se: “É melhor não ter notícias do que 
ter notícias ruins”.

Foi também a Associated Press que criou, para os seus correspondentes, 
o conceito de lead e de respostas fundamentais. Os jornalistas deviam 
perguntar o que aconteceu para ter bem claro o fato ocorrido. Com quem 
aconteceu para ter o ou os personagens envolvidos. Quando aconteceu para 
ter o momento do fato e poder julgar de sua atualidade. Onde era a pergunta 
que daria resposta ao local onde o fato ocorreu. E como? Perguntava sobre 
o modo como ocorreu o fato. Por que dava resposta à causa do fato. E aí 
a notícia estava completa. Em meados do século XX, surgiu a sétima 
pergunta. E daí? Questionando as consequências do fato deu-se início ao 
chamado Jornalismo Interpretativo.

Com as respostas na mão, o jornalista podia determinar qual delas 
sobressaía, e determinar o primeiro parágrafo da notícia, o lead. Não um 
resumo da notícia, como alguns ainda imaginam, mas o seu destaque. Esse 
lead é que era transmitido, permitindo aos editores selecionar no noticiário 
ordens de grandeza da importância da notícia, cujo corpo seria transmitido 
depois, havendo tempo e espaço. Foi uma revolução no jornalismo. No 
Brasil, o conceito e o uso do lead ocorreram, simultaneamente, em dois 
jornais: o matutino Diário Carioca e o vespertino Tribuna da Imprensa, 
ambos no Rio de Janeiro, e fez com que o humorista Stanislaw Ponte Preta 
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(Sérgio Porto) glosasse a forma antiga de escrever em jornal e começar suas 
notícias com fórmulas como “Lá vinha eu descuidado, descendo a ladeira e 
comendo minhas goiabinhas, eis senão quando...”.

O governador Aluízio Alves, ele mesmo um bom jornalista e ex-
diretor da Tribuna da Imprensa, resolveu que seu estado, o Rio Grande do 
Norte, devia comandar a revolução qualitativa do jornalismo no Nordeste. 
Para isto, resolveu criar a primeira Faculdade de Jornalismo no estado e 
na região. Sem sensibilizar a Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, escolheu a Fundação José Augusto para instalar uma Faculdade de 
Jornalismo e começar a formação acadêmica sistemática de jornalistas em 
nível universitário.

A Faculdade ganhou o nome de Eloy de Souza, jornalista que pesqui-
sou a seca no Nordeste e escandalizou o Brasil dizendo e escrevendo que, 
enquanto o governo combatesse a seca, ela iria continuar. E denunciando 
que a pesquisa de armazenar água fazia aumentar a seca e fugir a possibili-
dade de chuva, criando enormes espelhos que refletiam calor para a atmos-
fera e impediam a formação de nuvens carregadas. Foi pouco ouvido e até 
ridicularizado quando falou dos rios que corriam abaixo da superfície, em 
todo o Nordeste.

A Lei Estadual nº 2.783, de 1962, criou a Faculdade, que não chegou 
a completar 15 anos, mas foi decisiva pelo pioneirismo e por desenvolver 
práticas inovadoras que marcaram os anos 60 e 70 no estado e no Nordeste. 
Cumprido o seu papel pioneiro e de formação de lideranças, foi um 
movimento reivindicatório bem articulado de alunos e professores que levou 
a UFRN em 1973 a agregar a Faculdade. E, três anos depois, a incorporá-
la definitivamente, criando o Curso de Comunicação Social vinculado ao 
Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes.
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Esse percurso foi pesquisado e estudado por um aluno da primeira 
turma da Eloy de Souza, Geraldo Queiroz, que depois foi professor por 
quase dez anos e, em 1970, chegou a diretor da Faculdade, cargo que 
ocupou por quatro anos. Seu texto Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza: 
uma trajetória pioneira, apresentado no XXXI Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação, promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, é ainda hoje um documento importante 
e consultado.

Como Geraldo Queiroz escreveu, a criação da Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza ocorreu em um período da vida brasileira marcado por ideais 
de mudança, traduzidos em reivindicações por reformas de base e pelo 
enfrentamento de problemas nacionais com propostas inovadoras.

Verdade. E eram tempos muito confusos, a tal ponto que o governador 
de Pernambuco, Miguel Arraes, e o do Rio Grande do Norte, Aluízio 
Alves, iam de carro de Natal para o Recife. Aluízio andava de avião, mas, 
quando podia, preferia ir de carro, por mais cansativa que fosse a viagem. 
Eu estava junto, atento à conversa política. Aluízio disse que estavam no ar 
os preparativos de um golpe. Arraes concordou, mas acrescentou: “Um não, 
Aluízio, dois. Um de esquerda e um de direita, todos dois com apoio militar. 
E seja qual for o resultado a primeira cabeça que vai rolar é a minha...” 

Aluízio perguntou: “Mesmo que a vitória seja da esquerda?”. Arraes riu 
e disse: “Principalmente se for de esquerda, que tem medo de mim”.

O Rio Grande do Norte estava na mídia, naqueles dias, por conta da 
sua pequena revolução na educação. O Movimento de Educação de Base 
operava a partir das dioceses de Natal, Mossoró e Caicó. O governo estadual, 
com dinheiro da Aliança para o Progresso, aplicava o chamado Método 
Paulo Freire de alfabetização de adulto, testado com êxito em Angicos, 
cidade natal do governador Aluízio Alves. E o prefeito Djalma Maranhão 
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experimentava na capital o programa De Pé no Chão Também se Aprende 
a Ler, utilizando cartilhas e métodos pedagógicos antigos, mas contando 
com o entusiasmo da juventude do Rio Grande do Norte. Foi bonito de se 
ver e Angicos chamou a atenção do Presidente da República, João Goulart. 
Jango discursou e ouviu o discurso de um dos alfabetizados, falando contra 
a vontade do militarzinho que ocupava o Cerimonial da Governadoria do 
Estado. Ele chamou a atenção para o fato de que nunca um presidente viera 
por ali. Getúlio sobrevoou o estado por conta da seca e da fome que atingiu 
milhões. Mas o nosso orador disse bem: “Jango veio ver de perto como é 
que faz para matar a fome da cabeça”.

E houve muito episódio a enriquecer a história de Angicos. Como a do 
homem a quem um dono de terras devia dinheiro. Ele reconheceu a dívida 
e mandou que o homem fosse até a vizinha Paraíba, falar com outro dono 
de terra que deveria pagar tudo. Foi, levando uma carta do patrão. Mas, no 
meio do caminho, desconfiou e abriu a carta, que leu. O patrão mandava 
matá-lo, acusando-o de ser grevista, criador de caso e comunista. Salvou-se 
por ser alfabetizado.

A federalização da Universidade do Rio Grande do Norte, em dezembro 
de 1960, criou e logo ampliou as condições necessárias para a consolidação 
da instituição, criada dois anos antes e integrando a grande maioria das 
escolas superiores mais antigas.

Em 1963, Aluízio cria a Fundação José Augusto e entrega a ela a 
responsabilidade de manter a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza e a 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Natal, fundada em 1956 pela 
Associação de Professores do Rio Grande do Norte, mas que não havia se 
incorporado à Universidade.

Por essa altura, eu trabalhava no Rio Grande do Norte, a convite de 
Aluízio, que havia sido meu diretor na Tribuna da Imprensa e na Revista da 
Semana, quando eu era magro e tinha 21 anos...
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Um dia, ele entrou bem cedo em minha casa, tirando-me da cama, e 
disse: “Vou nomeá-lo diretor da Faculdade de Jornalismo”. Ele sabia que 
eu fizera a preparação de jornalistas na Tribuna da Imprensa e no Jornal 
do Brasil com sucesso porque vários dos estagiários assumiram papéis de 
direção na imprensa carioca. Inclusive Zuenir Ventura e José Itamar de 
Freitas. E que ensinar Técnica de Redação era minha cachaça.

Prometi a ele criar um espaço para, além de formar jornalistas, criar, 
inovar, ousar, abrir as cabeças e politizar no sentido correto da palavra os 
jovens que acreditassem no projeto.

Assumi a direção e a cadeira de Técnica de Redação, contra a vontade 
dos velhinhos do Ministério da Educação para quem Português e Técnica 
de Redação eram a mesma coisa...

Conto o milagre, mas não conto o santo: um velho colaborador do 
Diário Carioca e do Jornal do Brasil que escrevia a mão, em letra horrível e 
estilo velho, mas que se dizia jornalista. Fui um dos que, na mesa do copy, 
sofri com a sua literatice. Imortal, conselheiro no Conselho Federal de 
Educação (CFE), era violentamente contra o ensino de Técnica de Redação. 
Confrontei-me com ele em Brasília e, quando ele disse que tinha mais de 35 
anos de jornalismo, só ousei dizer: “E ainda não aprendeu, não é, professor?”

Na Faculdade, queria colocar matérias técnicas, mas o Conselho 
Federal vetou, alegando que eu queria fazer uma escola técnica e não 
uma faculdade. Talvez fosse verdade, mas queria formar pessoas capazes 
de começar a trabalhar o mais cedo possível e não formar comunicólogos 
cheios de teoria e sem prática, produto típico do complexo de doutor de que 
sofremos no Brasil.

De mim, Geraldo escreveu que “atuando na imprensa carioca, com 
passagem vitoriosa por diversos jornais e revistas, seu currículo incluía a 
participação na reformulação do Jornal do Brasil e o trabalho como editor-
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executivo da revista Senhor, periódico com circulação de 1959 a 1964 que 
revolucionou a linguagem do jornalismo brasileiro, como afirmam alguns 
estudiosos”. Faltou dizer que saí da revista em 1961, junto com Carlos 
Scliar, o autor da revolução gráfica que foi reconhecida e premiada na 
Inglaterra e na França.

Diz Geraldo Queiroz que algumas das características de inovação, 
ousadia e superação às restrições da tecnologia disponível eu trouxe para 
a Faculdade. Sou forçado a reconhecer, sem modéstia, que o trabalho foi 
inovador e ousado. Também é verdade que contei com o entusiasmo e o 
apoio da maioria da turma, que se dispôs mesmo a assumir (com raras 
exceções) o desafio de produzir um jornal semanal que ousou ir para as 
bancas, o Extra, de saudosa memória. E que ficou registrado no Dicionário 
da Imprensa do Rio Grande do Norte, como editado pelos alunos da 
Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. E deu até o expediente: “Diretor 
Responsável – Luiz Lobo; Editores – Internacional: Carlos Lima; Nacional: 
Almeida Filho; Local: Sebastião Carvalho; Esportivo: Roberval Pinheiro; 
Revista: Gilberto Stabili; Grande Ponto: Celso da Silveira; Coeditores: 
Geraldo Queiroz, Newton Avelino de Andrade, Gildson Oliveira, Tânia 
Albuquerque, Xavier Pinheiro”.

O jornal começou a circular na primeira semana de setembro de 1963, 
chegando às bancas sempre na segunda-feira. Era um jornal-laboratório 
que antecedeu a exigência do Conselho Federal de Educação para os cursos 
de Comunicação. Juntávamos a teoria e a prática, aplicando as mais novas 
teorias de coleta de dados e de redação de notícias. Foi uma operação bem 
sucedida que terminou com o fim do ano letivo, em dezembro.

Foi o golpe de 1964 e a ruptura do regime democrático em 1964 que 
paralisou a Faculdade e deu início à perseguição a alunos e professores, 
culminando com a prisão de Carlos Lima e a tentativa de processar-me.



69 Memórias

Confesso que desisti. E o clima de desconfiança que se instalou levou-
me até a voltar para o Rio e apenas acompanhar à distância os repetidos 
sucessos da Faculdade até o reconhecimento pelo Decreto Federal nº 
63.690, de 1968, graças principalmente ao empenho da diretora Yvonne 
Barbalho, que havia levado para lecionar inglês, por entender que a 
maior parte da literatura técnica estava escrita naquela língua.

Quando fui declarado réu revel num processo ridículo movido pela 
Aeronáutica (incapaz de localizar-me no Rio embora continuasse na 
imprensa), fui levado a Natal por amigos que garantiram a minha volta. 
Aproveitei para comer carne de sol com feijão de corda.

Tenho muitas saudades de Natal, da Faculdade, dos meus alunos, dos 
meus amigos. Aos 82 anos bem vividos, ainda espero ir aí mais uma vez 
para ver o que sobrou da minha passagem.
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UMA AULA,
OUTRAS LIÇÕES E

CORRESPONDÊNCIAS
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Woden Coutinho Madruga

Aula da Saudade proferida para 

os concluintes de 1972, publicada na 

Tribuna do Norte de 10 dez. 1972. O 

autor é graduado em Direito pela 

UFRN e professor aposentado dessa 

Universidade. Exerceu o jornalismo em 

vários jornais de Natal e ainda atua 

na Tribuna do Norte, onde mantém, 

desde 1964, a coluna Jornal de WM. Foi 

presidente da Fundação José Augusto 

nos períodos 1987-1991 e 1995-2002.

ESSA POTENCIALIDADE 
DO AMOR

Professor
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“As coisas estão no mundo. Só que eu preciso aprender.”

(De um samba de Paulinho da Viola)

“Os homens hoje envelhecem mais depressa. Envelhecem e 
passam. Só não passam de todo na medida em que conservam no coração 
o calor comunicativo capaz de manter-se ainda em contato com a vida e 
em clima de compreensão com os outros homens”. É de Milton Campos o 
ensinamento. Recolho-o para com ele tentar marcar o compasso da conversa 
que desejo ter com vocês nesta noite. Em mim não há a pretensão de dar 
uma aula da saudade. Preocupa-me agora fugir de qualquer formalismo e 
escapar a qualquer cerimônia. Sempre evitei o lugar-comum. 

Quero que este nosso encontro seja não uma continuação de aulas 
didáticas ou práticas que fizemos durante os quatro anos de nossa 
convivência universitária, fora dessas quatro paredes, das conversas 
dos corredores, nas calçadas, nas esquinas, no portão, no muro ou nas 
escadas desta Faculdade, escadas que têm sido uma visão provocante e 
estimulante dos suspiros dos mais tímidos... Porque foi nessas nossas 
conversas informais, descontraídas, abertas, simples e honestas que 
penetrei algumas vezes na alma de vocês. Nelas nos abrimos – quantas 
vezes – procurando encontrar explicações para as nossas angústias 
existenciais. Foi neste convívio extraclasse, fora da sala de aula, no 
diálogo do cotidiano, que senti que os nossos anseios se identificavam e 
pude compreender que somos carentes da mesma luz, estrangulados por 
uma sociedade cada vez mais tecnocrata e onde a máquina toma o lugar 
do homem. Uma sociedade que asfixia e nos exila na ilha onde cada vez 
mais são menores as esperanças de uma volta ao continente.
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 Não pretendo ser mensageiro do pessimismo. Estou me fixando 
numa realidade que precisa ser destruída. O que vemos nos dias que 
correm é o homem emparedado, acossado, marginalizado, mesmo 
porque – e isso é muito triste – ele se permite que outros valores o 
destruam. O que assistimos é que os homens não se querem entender e 
por isso talvez envelheçam mais depressa e mais depressa sucumbam. 
“No mundo de hoje ou nos compreendemos ou perecemos”, volta a 
ensinar Milton Campos. 

A grande questão dos tempos atuais é saber como viver dentro 
de uma sociedade tecnológica, saber que mentalidade e que maneira 
de viver podem preservar a humanidade do indivíduo e a sua própria 
existência, contra o domínio das forças por ele criadas. Aí está o nó. 
E para desatá-lo a humanidade se volta para a juventude. É provável, 
muito provável, que essa tomada de consciência seja hoje o movimento 
mais belo que a mocidade oferece ao mundo; a mensagem de amor, uma 
constante em todas as manifestações dos moços. Quando a juventude 
americana redescobre Jesus Cristo, ela está se reencontrando consigo 
própria. Parece-me que eles compreenderam a lição do Excêntrico 
Mr. Blue, o personagem-título da novela de Myles Connolly: “Quase 
todos nós temos capacidade para ser amados; mas poucos de nós têm 
a capacidade de amar”. Precisamos descobrir essa capacidade, essa 
potencialidade do amor.

Por que falar de amor a jornalistas? O poeta disse que o homem 
é um animal que ama e, por isso é belo, muito mais belo que a estrela 
da manhã. O jornalista, por sua vez, é um analista da alma humana. 
Diante de si ele tem o mundo e também a alma humana. O jornalista 
escreve o mais sensível capítulo sobre a humanidade, na afirmação 
de Celso Kelly. É verdade. E mais do que nunca essa humanidade que 
procura agora quase desesperadamente encontrar o amor perdido, 
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redescobrir o entendimento entre os homens, para que a paz entre eles 
seja permanente e incondicional, espera o papel decisivo que o jornalista 
pode e deve exercer ao lado desta nova geração de homens que, saindo 
da Universidade ou nela ainda vivendo, procura a resposta adequada 
para seus grandes problemas existenciais, baseada numa renovação da 
vida que traga consigo a esperança de restauração de nossas fontes e 
de nós mesmos.

Precisamos voltar à aldeia de onde saímos e redescobrir que as 
flores nascem, que os pássaros cantam todas as manhãs, que a água 
do rio é clara e fria, que a luz do sol ilumina o vale, que as árvores dão 
sombra e frutos, que o sino toca ao entardecer, que as crianças riem e 
ainda brincam de academia, que os homens se cumprimentam tirando 
o chapéu porque se respeitam e que no silêncio das madrugadas, 
antes do canto do galo, as mulheres e o homens sabem fazer amor. 
Precisamos redescobrir a natureza que o homem perdeu ou destruiu. 
Precisamos reencontrar o sentido da fraternidade, hoje uma palavra 
morta ou então simples rótulo para encobrir o egoísmo de muitos que 
fazem os clubes de serviço. É preciso trazer de volta o sentido de viver.

Cabe-nos esta missão. Nós moços, nós universitários, nós 
jornalistas. O jornal e a Universidade, numa cruzada sem fronteiras 
físicas, porque ela abraça toda a humanidade, todos os povos, vai a 
todas as latitudes. A Universidade tem um papel mais delicado, porque 
nos seus laboratórios é necessário, é imperioso, que o homem não seja 
apenas catalogado como uma simples unidade estatística. É preciso 
que a Universidade aprenda a lição de Malraux: “o que me interessa 
num homem qualquer é a condição humana; num grande homem, são 
os meios e a natureza de sua grandeza; num santo, o caráter de sua 
santidade”. É preciso que a Universidade reencontre o humanismo. É 
preciso que se respeite e se ame a condição humana.
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Era este o recado que eu pretendia transmitir para vocês nesta 
penúltima hora. Não vejo outra saída para os nossos problemas 
nem outra resposta para os nossos anseios. Não é cansativo repetir 
a sentença clássica “o homem é a medida de todas as coisas”. Esta 
deve ser a preocupação dos jornalistas de 1972 quando no exercício 
da profissão escolhida, voltada para o mundo: mergulharem na alma 
humana. É a única verdade. E ela deve ser o objetivo de nós todos: o 
homem, o homem livre, o homem gente, sem amarras, o homem sem 
proibições, sem ressalvas, o homem mesmo, com a responsabilidade 
de sua vocação de ser e afirmar-se. Que todos somos livres porque 
somos responsáveis. Numa missão que não pode ser contemplativa, na 
simples fruição de sua potencialidade. Ela tem de afirmar-se através 
da descoberta e autoconhecimento, no sentido de, sabendo-se nossos 
limites, podermos saber o sentido de liberdade e justiça que deve 
presidir nossa posição diante dos outros. 

O mundo moderno está desafiando todas as teorias e concepções 
– é o mundo da surpresa incessante, da contestação diária, da mudança 
de valores, de que o amor não é apenas um dado metafísico – ele tem 
de realizar-se, consumindo sua própria paixão, com o objetivo de 
criar e servir. Criação que é talvez o único instante de felicidade do 
homem, como disse Hemingway. Criar alguma coisa, plantar árvores, 
pensar ideias, amar, escrever, descobrir, entender. Tudo isso é função 
criadora. Servir – interessando-se pelo advento do reino da justiça 
no coração do homem. Justiça que, “a despeito do entusiasmo cálido 
dos moços, não poderá ser produzida, acondicionada e distribuída 
em série, monotonamente produzida, como as mercadorias da Rua da 
Alfândega”, como recentemente ensinou o ministro Aliomar Baleeiro.

O homem livre e responsável como imaginou o poeta Thiago de 
Melo. Assim:
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“[...] Fica decretado que os homens 

estão livres do jugo da mentira. 

Nunca mais será preciso usar 

a couraça do silêncio 

nem a armadura de palavras. 

O homem se sentará à mesa 

com seu olhar limpo 

porque a verdade passará a ser servida 

antes da sobremesa. 

[...] Fica decretado, por definição, 

que o homem é um animal que ama  

e que por isso é belo, 

muito mais belo que a estrela da manhã. 

Decreta-se que nada será obrigado  

nem proibido, 

tudo será permitido,  

inclusive brincar com os rinocerontes  

e caminhar pelas tardes  

com uma imensa begônia na lapela. 

Só uma coisa fica proibida: 

amar sem amor. “
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Francisco Berilo Pinheiro Wanderley

Crônica publicada no convite de 

formatura de 1974, como homenageado 

dos concluintes. Encontrava-se 

no exercício da direção quando 

da transferência da Faculdade de 

Jornalismo para a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte 

em 1976. Na UFRN, participou da 

implantação do novo curso de 

Comunicação Social.

O HOMEM DO 
NOSSO TEMPO

Professor 

 Vice-Diretor 1974-1975 

 Diretor 1976 
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Lá se vão 23 companheiros de quatro anos de jornadear através 
de aulas, charlas, conceitos, teorias, jornais-laboratórios, 

experiências fascinantes de vida. Lá se vão. Eles se espalharão, se 
distanciarão, enveredarão pelas redações dos jornais, se adaptarão com o 
cheiro das tintas gráficas, o rumor das manchetes, criarão imagens vivas 
daqueles conceitos e teorias apreendidos nesta casa. Outros viverão outras 
atividades, abrirão outras portas, percorrerão outras salas de trabalho, 
mas nunca esquecidos das lições que aqui receberam, dos livros que aqui 
percorreram, dos professores que aqui escutaram.

 Lá se vão 23 companheiros. Durante quatro anos, cultivaram nesta 
escola as lições que ensinam que o jornalismo é a mais bela e mais ousada 
opção para o homem do nosso tempo que ama cavar a verdade, arrancá-
la da terra e do coração dos homens, extraí-la do sangue das guerras e 
do suave sopro da paz, e transformá-la em obra gráfica impressa para 
informar, tornando mais próximo o homem da Rua da Soledade, em Natal, 
do homem da Rua do Gato que Pesca, em Paris. O homem da esquina de 
Bangkok do homem da esquina de São José de Mipibu.

 Nesta casa, aprenderam que liberdade – essa palavra fugidia e 
tão buscada pelo homem de todos os cantões do mundo – encontra na 
imprensa o seu bastião de defesa, sua morada impenetrável, que nem 
a bomba que “mente e sorri sem dente” e “vai a todas as conferências 
e senta-se de todos os lados”, como descobriu sem novidades o poeta, 
consegue destruir.

 Nesta casa, aprenderam que, através da Imprensa, os homens 
podem se tornar mais solidários, menos solitários; mais irmãos, menos 
esquivos; mais companheiros, menos desunidos.
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Jorge Batista Filho

Texto produzido como avaliação da 

disciplina Introdução à Comunicação, 

ministrada pelo professor Geraldo 

Queiroz. O autor ingressou na Faculdade 

de Jornalismo vindo transferido da 

Universidade Federal de Minas Gerais. 

Atuou no Diretório Acadêmico Odylo Costa, 

neto e foi um dos responsáveis pela 

criação do Xeque-Mate. Como professor, 

coordenou a experiência comunitária de 

produção do jornal Mãe Luiza.  

DO POSITIVO QUE É A 
INVERSÃO DE PAPÉIS
NUMA SALA DE AULA

Aluno – Turma Concluinte 1973 

Professor
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Original não seria: mas o método que coloca alunos no lugar 
do professor, e faz dos alunos sujeitos ativos das aulas, parece 

produzir uma eficácia das mais positivas.

No mínimo, um grupo encarregado de preparar e depois apresentar 
um tema a seus colegas tende a apreender a matéria sob seu cuidado; a 
apreender bem e detalhadamente. A pesquisa a que são motivados os 
integrantes do grupo, a troca de ideias que em regra precede a apresentação 
do trabalho, o esforço de comunicação do grupo, sua busca de recursos 
para colocar a mensagem – tudo isso (e muito mais) surge como abono 
para a iniciativa da cadeira de Introdução à Comunicação da Faculdade 
de Jornalismo Eloy de Souza.

Mas o que há de mais rico e fértil no programa seriam as suas 
consequências: tudo indica que o senso crítico e a criatividade dos 
estudantes passam a se desenvolver com o método. Porque encontram 
clima para tal. Encontram chance e incentivo.

Alguns dos grupos de alunos feitos professores tiveram de 
enfrentar a avaliação crítica, às vezes dura, mas sempre sincera e quase 
sempre fundamentada de seus colegas. É o exercício prático da crítica 
e da autocrítica, este processo tão útil e educativo; algo assim para ser 
institucionalizado como comunhão diária de todo cidadão pensante.

 Depois, quem assistiu às autênticas aulas dos estudantes (autênticas, 
sim, pelo menos em intenção) teve a alegria de ver a criatividade se 
manifestando um dia após o outro. Foi a utilização experimental deste 
ou daquele complemento visual, deste ou daquele som, desta ou daquela 
escalação de expositores. Um estudante que falou sobre história da pintura 
soube ilustrar a sua fala com as principais obras dos grandes artistas; 
outro que contou a história do jornalismo pôs na frente do pessoal um 
jornal do século passado e um jornal contemporâneo. Tudo mostrado e 
demonstrado. Tudo “ao vivo”.  Até mesmo quando a voz era o único meio 
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de transmissão da mensagem, as coisas correram direito. Talvez por causa 
do entusiasmo, da ênfase, e até mesmo talvez por causa da simplicidade 
dos alunos-professores. Jomar José, por exemplo, foi capaz de prender a 
atenção de todo mundo à sua exposição despida de tudo mais que não 
fossem as suas palavras quentes.

Quer dizer: há uma força criadora nessa inversão de papeis dentro de 
uma sala de aula. A começar pela atitude de humildade (sem subserviência) 
e ao mesmo tempo de altivez (sem arrogância) da parte do professor que 
criou e/ou adotou o método na escola. E, a seguir, da parte do corpo 
discente que se sentiu prestigiado, animado; livre para sondar uma matéria 
e trabalhá-la.

Claro: o esquema registrou defeitos, limitações e dificuldades. Mas, 
por enquanto, todo esse peso negativo pode ser arquivado. Pois o saldo 
final computa para o lado positivo um monte de pontos à frente. É a 
indicação de que a iniciativa há de prosseguir. Ganhar terreno. E, de resto, 
deve implantar-se em toda Faculdade de Jornalismo. 



86 Memórias



87 Memórias

CORRESPONDÊNCIAS
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Carta enviada à direção da Faculdade de 

Jornalismo quando integrava a equipe 

d’O Pasquim. Declina do convite para 

ser paraninfo da turma concluinte de 

1970, alegando compromissos assumidos 

que o obrigavam a sair do país. O Brasil 

vivia a época do Ato Institucional n° 5, 

com severas restrições à liberdade de 

expressão, percebidas no texto.

CARTA DE 
MILLÔR FERNANDES
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Rio de Janeiro, 29 de novembro de 1970.

Professor 
Geraldo dos Santos Queiroz
Diretor da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza

Estimado professor,

Recebi, sensibilizado, sua carta, me convidando para paraninfo da nova 
turma de jornalistas formados pela Faculdade que o senhor dirige. Além 
da honra de apadrinhar a cerimônia, eu teria enorme prazer em compare-
cer dia 19 a Natal para conhecer essa cidade, uma das poucas do Brasil em 
que ainda não pude estar. 

Infelizmente, compromissos assumidos há já algum tempo me obrigam a 
sair do país na primeira semana de dezembro e, assim, com tristeza, não 
posso comparecer ao ato a que me convida. Aproveito a oportunidade 
para desejar à turma (à patota) que se forma uma bela festa e, logo, uma 
bela carreira nessa profissão sempre árdua e, agora, como em tantas vez-
es na história, até heroica. 

Com um grande abraço a todos gostaria apenas que meus jovens colegas 
soubessem que, sejam quais sejam as nossas dificuldades, a profissão de jor-
nalista compensa, senão por outro, pelo simples fato de que a imprensa é 
uma dessas raras atividades em que o homem se sente vivo o tempo todo.

Sempre à sua disposição, o amigo

Millôr Fernandes 
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Carta de 1971, enviada quando o autor 

era repórter da revista Veja em São 

Paulo. Reproduz-se também uma nota de 

sua autoria publicada em Tribuna do 

Norte no ano anterior. Manteve-se a 

forma original da carta em respeito à 

intenção do autor, intelectual ligado a 

movimentos de vanguarda literária.

CARTA DE 
DAILOR VARELA
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geraldo amigo: recebi o extra. acho que você deve continuar a publicá-
lo regularmente & lançá-lo nas bancas. afinal, isso de estudante de 
jornalismo viver com aquele blá-blá-blá teórico, citando mcluhan, 
não dá. estudante de jornalismo tem é que saber escrever, pelo menos 
uma notícia. do extra a melhor coisa é aquele artigo sobre gil/cae/
chico. muito inventivo aquele jogo com as letras. gostei. e concordo: 
“construção”, o novo lp do chico é muito bom & e em matéria de 
letra acho que o chico está próximo do caetano agora. a gente fica 
endeusando muito o cae. são erros e coisas da vanguarda, ou vã guarda. 
a diagramação precisa melhorar, mais visual/nova. mando aí um 
jornalzinho que eu e uma turma de amigos fazemos para a teleoeste. 
tentamos fazer uma diagramação nova e saiu isso aí. deu pra quebrar 
o galho. pretendo fazer pro extra um “relatório” contando minhas 
”aventuras” da redação de tn pra veja.

em veja vai tudo ok comigo. estou agora mais ligado à “vida moderna”. 
sairá uma longa matéria sobre “beleza masculina” – tema que não me 
agrada muito, mas jornalista tem que entrar nessas. 

e o festival? Estou participando com Longe daqui, aqui mesmo uma letra 
com música do márcio. gostaria de estar aí. festival em natal é sempre 
aquele porre amigo, com a turma.

em janeiro deverei estar aí para um free para viaje bem uma revista de 
turismo publicada pela vasp. farei um roteiro de natal, essas coisas todas. 
nos encontraremos, ok? por enquanto escreva, contando as novidades.

um abração

dailor 



 

Tribuna do Norte

12 de abril de 1970





Carta enviada à direção da Faculdade 

de Jornalismo quando o autor 

integrava, como especialista em 

comunicação, a Agência Norte-Americana 

para o Desenvolvimento Internacional 

(USAID) no Brasil. Apresenta avaliação 

de uma edição do jornal-laboratório 

Extra publicada em 1971. 

CARTA DE 
HOMERO OLIVEIRA
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Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1971

Professor

Geraldo Queiroz

Diretor da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza

Prezado Senhor,

Agradeço a gentileza da remessa do Extra, jornal-laboratório dessa 
Faculdade, que bem traduz a boa qualidade do jornalismo que aí se pratica. 
Sua forma e conteúdo condizem com o que de moderno se faz no gênero.

A apresentação visual está bem arejada e atraente, embora por vezes 
tendendo para o equilíbrio formal um tanto exagerado. Assuntos variados, 
de interesse estudantil, são abordados através de formas jornalísticas bem 
diversificadas. Teria apenas a sugerir a adoção da prática do editorial, 
para dar maior personalidade ao jornal, e uma ênfase maior na linha do 
noticiário não-opinativo, do tipo “on the spot”. ‘Pornoshop’, ‘Literatura 
erótica está em decadência?’, ‘Cinema em Natal é problema’, entre outras 
matérias publicadas, refletem uma orientação editorial autêntica e 
desemperrada, que poderia ser ainda mais aperfeiçoada com a inclusão 
de temas objetivos, atuais e palpitantes, destinados a melhor situar o meio 
universitário no contexto desenvolvimentista. Algo como: A Universidade 
se projeta extramuros, Empresário fala sobre currículo, Perspectivas sobre 
mercado de mão de obra etc. De um modo geral, a titulação está boa; em 
algumas ocasiões podendo se tornar mais breve e mais ativa.
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Salvo melhor juízo, a única falha do Extra é a falta do expediente, 
pois acredito ser imprescindível trazer-se a público o nome dos que se 
empenham na feitura de um periódico. Não os conhecendo, resta-me 
apenas solicitar-lhe a fineza de transmitir-lhes o meu aplauso e o apelo 
para que continuem no bom caminho.

Esperando que estes comentários mal alinhavados, embora bem 
intencionados, tenham pelo menos em parte atendido à solicitação de Vossa 
Senhoria, aproveito a oportunidade para lhe apresentar as minhas.

Cordiais saudações,

Homero F. de Oliveira
Técnico em Meios de Comunicação





Carta enviada a Geraldo Queiroz 

em 1971. Na época, o autor exercia 

atividades empresariais em São Paulo, 

com previsão de retorno à atividade 

jornalística na Editora Abril.  

Apresenta uma análise do jornal-

laboratório Extra editado naquele ano. 

Relembra a primeira fase de circulação 

do jornal em 1963.

CARTA DE 
TALVANI GUEDES
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São Paulo, 5 de dezembro de 1971

Caro Geraldo,

Embora provisoriamente afastado da profissão, devo, depois de 
gentilmente receber o Extra, dizer algo sobre o jornal. Antes de qualquer 
coisa, o velho Extra era bem diferente e, por mais contraditório que pareça, 
mais atual que este. Se bem que feito em circunstâncias mais saudáveis à 
imprensa, o velho Extra possuía em termos de concepção gráfica e de texto 
uma orientação acima de qualquer suspeita – a do nosso amigo Lobo.

O título complementar de Extra, jornal-laboratório, deixou-me 
intrigado, considerando-se que é no laboratório onde normalmente 
se executam experiências em busca de know-how. Sei, e você me 
põe ao par, das dificuldades da Fundação com esta Faculdade. Não 
pretendo criticar o jornal. Afinal, o simples fato de existir o Extra 
elimina qualquer chance de crítica. Devo dar-lhe o mais sincero dos 
abraços por esta conquista. No entanto, depois do que falei naquela 
palestra que, a seu convite, mantive na Faculdade, creio que seria da 
máxima inutilidade ficar em silêncio. Por isto, saí da indústria e decidi 
escrever-lhe. Sem objetivo definido. Se você quiser publicar na seção 
de cartas (que, aliás, não existe), faça-o; se não quiser, apenas deixe 
claro para os amigos alguns pontos de vista meus sobre o jornal. 

Um adendo: em janeiro, por volta do dia cinco, assumirei o cargo 
de secretário de redação de uma revista especializada em negócios e 
economia a ser lançada pela Abril, com circulação dirigida. Minha 
passagem pela indústria que dirigi foi razoável: faturamento duplicado, 
produção idem, custos reduzidos em 20% e um eficiente plano de 
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marketing em execução. Devo dizer-lhe que retorno ao jornalismo por 
ser meu habitat e por não gostar absolutamente de ser empresário. Merece 
uma explicação? Vamos lá: o fato de ser empresário é fascinante. Mas há 
um porém: esta função social, empresário, coloca-nos num confronto 
com a realidade. Fui um empresário? Devo ter sido, para poder receber 
dois polpudos convites de empresas do ramo. Na realidade, fui, mais uma 
vez, bookmaker. Joguei, arrisquei, fui audaz – não como o trabalhador 
audaz da Petrobras, cafonamente cantado num dos filmecos do Manzon. 
Arrisquei, fui à teoria, contradisse-a na prática, em certos itens, e 
busquei mercado ao mesmo tempo em que racionalizava a produção. 
Mas isto é outra história, como diria Hemingway, nosso ausente. Minha 
experiência tem sido fascinante.

Prevendo o retorno à Editora Abril, base de um compromisso 
assumido com o Mino e Roberto, e mais ainda porque não nasci para ser 
dono de indústria (é abominável pedir a gerente de banco que conceda 
um desconto maior de borderô), montei uma equipe formada por dois 
estudantes de administração e pessoal auxiliar, modifiquei a rede de 
vendas da fábrica e parti para o pau a pau. Tanto que, não obstante os 
resultados obtidos, a fábrica continua em sua linha natural de expansão, 
com projetos no Fipeme e um contrato para exibir seus produtos na 
próxima Fenit. Eu, voltando ao meu habitat, estarei em condições de 
fiscalizar diariamente, em níveis de executivo e consultor, as atividades 
fabris da indústria que minha sogra, por direito, origem (ela é judia) e 
obrigação deverá pôr em andamento. É divertido.

Diga a Carlos Lyra que o consulado da velha França não tem o 
Cartier Bresson e que não tomaram providência alguma para tê-lo. 

Voltando ao Extra, eis o que tenho a dizer, para talvez ajudá-los:

Primeira página, razoável. Parece mesmo que é uma primeira 
página, em termos gráficos e pelas chamadas. Contudo, há o que ser 
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dito. O título do jornal, quando nos referimos a um diário, matutino ou 
vespertino, pode ser reduzido. Contudo, Extra é algo mais: sai quando 
pode. Como não creio que o Extra se mantenha com este papel, acho que 
vocês deveriam dar um pouco mais de respiração ao título. Neste número 
que você mandou, o título perde em corpo de família, para a chamada do 
Cascudo e para o pequeno mundo das crianças do Oswaldo Cruz. Perde 
ainda mais quando vemos que todas as chamadas estão devidamente 
cercadas por fios e obedecem a uma família só de tipos. Creio que merece 
um título mais extra. Examinando as chamadas, a menininha filha do ex-
gerente do hotel não mereceria nem a página dez. Salvo pela foto, pois 
é uma pequena bonita, ela nada tem de mais. Afinal, Garrastazu Médici 
trata assim qualquer criança que por ventura se encontre em algum hotel 
onde se hospede. E, olha, ela não furou nenhum bloqueio de segurança, 
porque a segurança tem certeza de que criança, com menos de dez anos, 
não é terrorista.

Em minha opinião, faltou uma explicação na primeira página sobre o 
jornal. Eu abriria em duas colunas um esclarecimento dizendo que Extra 
já havia saído antes etc. As fotos estão boas. São do Djair Dantas?

Enfim, Geraldo, vocês perderam muito espaço na primeira página. 
Na verdade, a única chamada real é a dos cinemas. Que diabo quer 
dizer “pequeno mundo das crianças do Oswaldo Cruz”? Mereceria 
esta chamada umas duas linhas, no mínimo, dizendo que [...] é uma 
instituição que cuida dos filhos dos leprosos. Não é mesmo? E a 
chamada do Cascudo? Não voltarei a falar da menininha e, quanto 
ao encontro da música universitária, foi a melhor coisa da primeira 
página porque se trata de uma notícia, a única do jornal. E vocês 
conseguiram pô-la na primeira página, quase como anúncio.

Uma coisa que me deixou intrigado: onde está o expediente 
do jornal? Quem é o diretor responsável? Quem é o redator-chefe? 
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Pensei até que, na página dois, dentro de uma perspectiva gráfica, 
havia expediente. Mas lendo atentamente [...] a matéria dos “dois 
estilos”, observei a ausência total do expediente. 

Temo que a inibição reine entre os alunos redatores e repórteres 
do jornal. Acho que o nosso amigo autor do artigo de música na página 
dois está envergonhado de dizer o que pensa. [...]

Não vou analisar artigo por artigo, para não atingir ninguém. 
Tenho uma tremenda facilidade de ser antipático. É só ser e dizer o 
que sinto, e sou antipático. 

[...] Resumindo: a única reportagem de serviços, mesmo assim 
com um déficit razoável de informações, é a do Liênio Trigueiro – ele 
faz uma análise feijão com arroz do futebol potiguar. A matéria dos 
cinemas (se Natal tem ingressos de cinema caros, quanto custa cada 
um?) peca pelos adjetivos.

O artigo “Pornoshop” é dispensável. A matéria de cabeludo é cascata.

A matéria com Cascudo não fala sobre jornalismo, como diz a 
chamada e o título.

A matéria do João Bezerra Filho é matéria, mas somente no quinto 
parágrafo é que ele diz o nome do computador [...].

Enfim, a minha opinião:

a) já que os jornais de Natal não têm serviço, vocês poderiam pôr 
aí uma seção de serviço: onde o natalense pode se divertir? Como? E 
o teatro potiguar? E as praias, quais são elas? E os salões de música, 
existem alguns? Enfim, uma página inteira de serviços incluindo 
orientações sobre diversões, serviços médicos (os prontos-socorros, 
onde ficam e como se mantém contato com eles?), restaurantes, teatros, 
futebol, como se vai a um estádio etc.
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b) sei que a imprensa é condicionada, nos tempos atuais, a regras 
que não lhe são familiares. Mas, assim mesmo, o jornal poderia 
levantar problemas da comunidade: habitação, urbanismo, trânsito, 
abastecimento [...] etc. O que não fazem os jornais de Natal.

c) obrigue o pessoal ao lead e sub-lead do JB: quem, que, como, 
onde, por que. Assim evita-se a cascata.

d) elimine os colunistas.

e) peça a Carlos Lyra um número velho do Extra e repita-o ipse litere. 
Sai bom; eu garanto. Só mude os fatos.

Finalmente, conte comigo. 

Talvani
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Carta enviada em 1973, quando assumiu 

a direção da Faculdade de Jornalismo 

em substituição ao professor 

Geraldo Queiroz, que se encontrava 

participando de curso na Espanha. 

Informa sobre atividades acadêmicas 

desenvolvidas no período.

CARTA DE 
CELSO DA SILVEIRA

Aluno – Turma Concluinte 1966 

Professor / Vice-Diretor 1970-1974
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Natal, 22 de fevereiro de 1973

Caro Geraldo,

Recebemos suas notícias, vindas pelos postais – mostrados a todos – 
e sua carta de 13 de fevereiro. Sabemos de sua ansiedade pelas novidades 
daqui, brasileiras e, mais que isso, natalenses. Adivinhamos a solidão que 
o invade, pois a neve é triste e o provincianismo de Pamplona deve dar 
uma saudade louca das conversas de rua de nossa cidade. Mas não há de 
ser nada para quem conquista, com esta, duas bolsas no exterior e adquire 
novas experiências para o próprio bem, e para bem de todos, e como é 
para bem de todos fique... até o fim.

Nossas notícias da Faculdade são as de uma escola em período de férias, 
com o movimento de secretaria reduzido ao estritamente indispensável. 
Estamos tomando as medidas fixadas por você e aqui e ali, resolvendo, como 
possível, situações novas. Estivemos com todos os professores que você 
deixou apalavrado para dar aula nas novas cadeiras. [...] Somente ontem 
assinei o ofício indicando Padre João Medeiros, Sanderson, Nicolau, Nadja, 
Maria Inês e Marcos Aurélio de Sá e Sebastião Carvalho, os dois últimos 
para Publicidade I e II (teoria e prática), que deverão ser ministradas em 
dois semestres. Foi uma luta dos diabos conseguir convencer Diógenes 
sobre a reformulação do currículo, por conta do ônus que representa para 
as finanças da Fundação. Pra seu governo somente esta semana saiu o 
dinheiro de dezembro, juntamente com o de janeiro, que Woden saudou, 
de sua coluna, como presente natalino. Sociologia ficou com Túlio, para o 
segundo semestre, já que ele dará Estudos Sociais no primeiro semestre. 
Nadja dará Jornalismo Comparado no primeiro e Marinês, Metodologia 
da Pesquisa no segundo. Tivemos de fazer modificações na colocação 
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de novas disciplinas, pois a 4ª série deste ano não poderá sair sem 
pagar as novas matérias. Então não foi possível alterar apenas a 1ª e 2ª 
séries, mas também a 4ª.

Fizemos uma reunião com toda a congregação (Othon faltou, 
acredita?), e entregamos a cada professor um envelope contendo o 
calendário do ano letivo, o horário, a relação de disciplinas ano a ano e 
um formulário para plano de curso, além de, por série, pontos básicos de 
cada cadeira. Tudo baseado nos currículos da FAMECOS [Faculdade de 
Comunicação Social da PUC/RS] e da UnB [Universidade de Brasília]. 
Estamos querendo conseguir para Publicidade pranchetas e material 
de desenho e botar a turma para aprender layout, texto publicitário, 
arte final etc. Com isso podemos preparar gente para o novo mercado 
de revistas, onde há falta tremenda de paginadores e publicitários e a 
própria Fundação, com sua [máquina] offset não tem podido fazer boas 
publicações por falta de recursos humanos. Pedro Vicente deixou a 
Manimbu e aquilo é quase um caos [...].

A maior “novela” da província tem sido a situação da Universidade 
Regional de Mossoró. Foi eleita Maria Gomes reitora (“pelo MDB”) e o 
prefeito Dix-huit (da Arena) transformou, em lei aprovada pela Câmara 
Municipal, o cargo com atribuições meramente pedagógicas, tirando dela a 
parte financeira e o poder de nomear pessoal. Dizem que vai sair mandado 
de segurança. Essa situação equivale, mais ou menos, à nossa, que não 
temos autonomia administrativa nem financeira e você sabe como é difícil 
fazer as coisas assim.

Convidamos o coronel Otávio Costa [Chefe da AERP: Assessoria 
Especial de Relações Públicas da presidência da República], para dar a 
aula inaugural do ano letivo, mas o homem já tinha compromisso e não 
aceitou. Entregamos ontem à Fundação cópias de dez artigos do Dr. Eloy 
de Souza, publicados na imprensa (A República e Tribuna do Norte), para 
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uma plaquete comemorativa do primeiro centenário de nascimento do 
nosso patrono, dia 4 de março, mas, como será carnaval, lançaremos na 
aula inaugural, que agora poderá ser dada por Antônio Lucena, diretor da 
Rede Globo de TV em Recife.

Com a exclusão de Técnica de Jornal e Periódico da 1ª série, passamos 
Woden para a 2ª série e Berilo Wanderley (substituindo Carlos Lima) para 
a 3ª e eu fiquei somente com a 4ª série. 

Incluímos no horário o Xeque-Mate como atividade prática. Diógenes 
me disse e a João Bezerra que o Governador quer colaborar, trazendo os 
convidados com despesas por sua conta, mas deseja que sejam convidados 
jornalistas de renome, que possam promover o estado lá fora ao mesmo 
tempo em que movimentem nossa atividade.

Não vamos alongar mais. Quase tudo deve ter sido passado em revista. 

Um abraço. 

Celso da Silveira
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Carta enviada como presidente da 

Associação Brasileira de Ensino e 

Pesquisa da Comunicação (ABEPEC) ao 

professor Geraldo Queiroz em 1974. 

Mostra a participação da Faculdade 

de Jornalismo nos primeiros 

movimentos de organização das escolas 

de comunicação do país.

CARTA DE 
SALOMÃO

DAVID AMORIM
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Brasília, 24 de outubro de 1974.

Prezado Professor

Reunida ordinariamente em Brasília, a Diretoria da ABEPEC ratificou 
a sua indicação para as funções de secretário da entidade no âmbito do 
seu estado.

Dentre as atribuições fixadas no seu plano de trabalho, a ABEPEC 
solicita o seguinte dos seus secretários estaduais:

a) intensificação da campanha para nucleação de novos sócios;
b) divulgação das atividades da ABEPEC junto às escolas de comunicação 

e setores especializados e responsáveis por atividades de comunicação;
c) obter a filiação de seu departamento e/ou escola para os quadros de 

sócios da ABEPEC;
Informamos-lhe ainda que até o final da segunda quinzena de novembro 

reiniciaremos a publicação do nosso boletim informativo, para o qual 
solicitamos a sua colaboração através do envio de informações relacionadas 
com o seu estado.

Finalmente, a diretoria da ABEPEC pretende se reunir até o mês de 
dezembro com o Conselho Deliberativo, ocasião em que será fixado o 
temário e adotadas providências ao 3º Congresso de Ensino e Pesquisa da 
Comunicação, cuja realização ocorrerá em São Paulo no período de 21/28 
de julho de 1975.

Esperando contar com a sua colaboração para as funções para as quais 
fizemos a devida ratificação.

Atenciosamente,

José Salomão David Amorim
Presidente da ABEPEC
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Carta enviada quando era responsável 

pela editoria regional do Diário de 

Pernambuco. Logo depois, ganha o Prêmio 

Esso de Jornalismo Nordeste 1990 pela 

edição do caderno Luiz Gonzaga, o matuto 

que conquistou o mundo, motivo da carta. 

O trabalho é transformado em livro em 

1991, publicado pela Editora Comunicarte 

do Recife. Surpreendeu a todos a notícia 

de sua morte, em 11 de novembro de 2014, 

quando da coleta de dados para estas 

memórias da Faculdade. Seu testemunho 

está expresso na carta.

CARTA DE 
GILDSON OLIVEIRA

Aluno – Turma Concluinte 1965
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Recife, 17 de junho de 1990

Meu caro Geraldo Queiroz,

Através do mano Gilson, tenho a satisfação de encaminhar-lhe o último 
trabalho que acabamos da fazer. Um caderno especial, lançado no dia 2 do 
corrente, no primeiro ano da morte do artista Luiz Gonzaga, cuja obra musical 
e importância na cultura e sentimentalidade nordestinas você, como escritor, 
reitor e jornalista, conhece mais do que eu. Como professor, naturalmente, o 
caderno talvez sirva para alguma consulta e pesquisa.

Trabalhei seis meses, de dia e de noite, nessa investigação. Fomos 
longe. Tentamos enquadrar o velho Gonzagão desde as origens, a família, a 
importância do pai Januário, tocador de fole; a surra de Mãe Santana por conta 
do namorico com a menina Nazinha (hoje com 73 anos); a influência medieval 
na música (pesquisa que me deu muito trabalho); Gonzaga, o político de mais 
de 100 discursos; Gonzaga, Padre Cícero e Lampião, a trilogia eternizada (aí 
com vários depoimentos, inclusive de Veríssimo de Melo); os amores do “Rei” 
e, por último, na sétima reportagem, a imortalidade do gênio e a importância 
que ainda assim representa para Exu no chão da alma sertaneja.

Há, aqui, enorme interesse que todo esse material seja enfeixado num 
livro para distribuição nas escolas, universidades, centros de pesquisa, museus 
e entidades culturais. Afinal, você sabe meu caro, saudoso e ilustre colega e 
amigo de tantas lutas, tantas aulas da Eloy de Souza naquele pioneirismo que 
não foi em vão – deu frutos que ainda amadurecem – que o velho Gonzagão 
foi gênio. Não foi somente o cantor. Interpretou a sentimentalidade 
nordestina. Foi o cantor dos párias sociais, das desigualdades, discriminações 
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e do protesto contra a esmola que vinha do Sul na seca. Foi um homem 
incomum, que tive o orgulho e o privilégio de conviver com ele durante 
três meses, fonte de toda a inspiração do caderno.

 Cordialmente,

 Gildson Oliveira





Memorial encaminhado ao 

Presidente da Fundação José 

Augusto, Diógenes da Cunha Lima, 

em 1971. O documento registra a 

primeira manifestação oficial 

de professores e alunos da 

Faculdade de Jornalismo Eloy 

de Souza visando sua integração 

à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte.

MEMORIAL DA DIREÇÃO, 
PROFESSORES E 

DIRETÓRIO ACADÊMICO 
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Natal, 26 de agosto de 1971

Senhor Presidente,

Sabedores da possível transferência da Gráfica Manimbu para 
o Departamento Estadual de Imprensa, a direção, os professores e o 
diretório acadêmico da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, vimos 
respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, expor o seguinte:

1. O Conselho Federal de Educação, através da Resolução n° 
11, de 10/10/69, fixou normas para funcionamento dos cursos de 
comunicação. Dentre as exigências estabelecidas, o CFE determina a 
existência, nas escolas de comunicação e/ou jornalismo, de laboratórios 
para o ensino prático das técnicas de jornal, rádio, TV. Caso não 
exista nas escolas esse aparelhamento, os cursos se obrigam a manter 
convênios com outras entidades, a fim de suprir tal deficiência.

2. Para reconhecimento da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza 
foi apresentado ao CFE a existência de todo um equipamento gráfico 
que, pertencendo à Fundação José Augusto, serviria prioritariamente 
como laboratório prático da Faculdade. Assim, fomos enquadrados 
entre as escolas que já possuem esse equipamento, um mínimo de 
condições para seu perfeito funcionamento.

3. Apesar do exposto no item dois, a Fundação José Augusto 
nunca colocou como prioridade a utilização da gráfica pela Faculdade 
de Jornalismo, chegando inclusive a arrendá-la a particulares.
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4. É do interesse dessa Presidência e de todos que fazem a Faculdade 
de Jornalismo a transferência de nossa escola para a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Em tais circunstâncias, evita-se a duplicidade 
de atividades educacionais no estado, ficando a Fundação José Augusto 
com maior disponibilidade para cumprir todo o programa cultural a que 
se propõe.

5. Nesta hora, a utilização da Gráfica Manimbu como laboratório 
para a prática dos nossos alunos é de suma importância à nossa 
valorização como escola superior, valorização esta que precisa ser 
sentida pela própria Universidade.

Diante do exposto e, confiantes no alto espírito de compreensão 
de Vossa Senhoria, esperamos não ser privados do instrumento 
fundamental de que dispomos para funcionar em condições de 
melhor obter uma nova situação nos quadros do ensino superior 
norte-rio-grandense.

Atenciosamente,

Geraldo dos Santos Queiroz – Diretor
Celso Dantas da Silveira – Vice-Diretor
Yvonne Ferreira Barbalho
Américo de Oliveira Costa
Carlos Alberto de Lima
Carlos Augusto Lyra Martins
Cláudio José Freire Emerenciano
Crisan Siminéa
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Débora Pereira da Silva
Elmo Pignataro
Francisco Assis Macedo
Francisco Berilo Pinheiro Wanderley
Glauco Lima de Medeiros
José Wilde de Oliveira Cabral
Othon de Oliveira
Túlio Augusto Fernandes de Oliveira
Woden Coutinho Madruga
Wilton Gomes da Costa
Ana Maria Cocentino
Vicente de Almeida Filho
Aldenira Gomes de Oliveira
Ana Lúcia Bezerra Barreto
Ruth Helena Mallen Machado – pelo Diretório Acadêmico



Como coordenador do Departamento de 

Jornalismo e Editoração da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo, formaliza convite à 

Faculdade Eloy de Souza para participar 

da IV Semana de Jornalismo promovida 

pela instituição. O evento, realizado em 

1972, reuniu representantes das escolas 

de comunicação de todo o país. Registra-

se na plenária final a primeira 

manifestação pública do interesse de 

integração da Faculdade ao sistema 

federal de ensino.

OFÍCIO DE 
JOSÉ MARQUES DE MELO
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São Paulo, 28 de dezembro de 1971

Senhor Professor,

Tenho a satisfação de lhe comunicar que o Departamento de Jornalismo 
e Editoração da ECA/USP está organizando a IV Semana de Estudos 
de Jornalismo, cujo tema central será O Ensino de Jornalismo, e que 
contará com a participação de professores, estudantes e profissionais 
de todo o país. A finalidade primordial do encontro é a de realizar uma 
análise crítica das experiências de ensino de Jornalismo no continente 
latino-americano, fixando diretrizes para o seu desenvolvimento nos 
próximos anos. Encaminho em anexo a programação do certame.

Em nome da Comissão Organizadora, tenho a honra de convidá-lo 
para participar da IV Semana, na qualidade de relator do subtema 
Absorção dos Profissionais pelo Mercado de Trabalho: a proliferação 
das Escolas (Problemática da região Norte-Nordeste). Esclareço 
que cada relator deverá elaborar um pequeno texto (entre cinco e 
dez laudas), destacando os aspectos principais a serem tomados 
em consideração para os estudos e debates do respectivo subtema. 
Este texto deverá estar em São Paulo até o dia 10 de março de 1972, 
impreterivelmente, a fim de que seja impresso e distribuído previamente 
aos debatedores convidados.

Peço a gentileza de confirmar imediatamente a sua participação. Se, 
até o dia 30 de janeiro, Vossa Senhoria não se manifestar sobre o 
presente convite, outro especialista será convidado para substituí-lo.
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De qualquer maneira, estou certo de contar com a sua colaboração, em 
virtude do que Vossa Senhoria vem demonstrando em suas atividades 
universitárias pelo assunto que lhe proponho relatar. Acredito que sua 
contribuição será de grande importância para o sucesso da Semana. 

Informo que as despesas com a sua hospedagem em São Paulo serão 
custeadas por este Departamento, durante o período de 15 a 19 de maio.

Aproveito o ensejo para solicitar a Vossa Senhoria a gentileza de 
dar a maior divulgação ao programa da Semana, junto aos setores 
universitários e profissionais dessa cidade.

Com protestos de elevada estima e consideração.

José Marques de Melo
Coordenador do Departamento de Jornalismo e Editoração

Professor
Geraldo Queiroz
Diretor da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza





Como presidente da Câmara Municipal de 

Natal, comunica aprovação de proposta 

do vereador Luiz Sérgio de Medeiros 

relacionada ao primeiro festival 

universitário de música popular 

realizado em Natal no ano de 1971. Foi 

promovido pela Escola de Música da 

UFRN em parceria com a Faculdade de 

Jornalismo Eloy de Souza.

OFÍCIO DE 
ANTÔNIO FÉLIX DA SILVA
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Natal, 15 de dezembro de 1971

Senhor Diretor,

Altamente honrados, dirigimo-nos a Vossa Senhoria a fim de comunicar 
que esta Câmara Municipal aprovou por unanimidade o requerimento 
n° 823/71, de autoria do senhor Vereador Luiz Sérgio de Medeiros, cujo 
teor transcrevemos:

Votos de congratulações aos promotores do Primeiro Encontro 
Universitário da Música Popular, ocorrido na semana passada no Palácio 
dos Esportes com um brilhantismo que suplantou aos quantos já foram 
realizados anteriormente em Natal e no Rio Grande do Norte.

Que a proposição seja comunicada por ofício aos promotores do 
evento, Professores Luiza Maria Dantas e Geraldo dos Santos Queiroz, 
respectivamente Diretores da Escola de Música da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte e Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza da 
Fundação José Augusto.

Apraz-nos ainda, neste ensejo, apresentar os nossos protestos de apreço 
e distinta consideração.

Antonio Félix da Silva
Presidente

Professor
Geraldo dos Santos Queiroz
Diretor da Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza / Fundação José Augusto





NARRATIVAS,
VIVÊNCIAS E

SIGNIFICADOS 



Albimar Furtado

Professor aposentado da 

UFRN. Coordena a Assessoria de 

Comunicação da Federação das 

Indústrias do Rio Grande do Norte 

(FIERN) e atua no Novo Jornal. 

Trabalhou na Tribuna do Norte e 

Diário de Natal. Foi correspondente 

do Correio Braziliense, Jornal do 

Brasil e revista Veja.

NA FACULDADE 
O MUNDO AMPLIOU-SE

 À MINHA FRENTE

Aluno – Turma Concluinte 1976 

Professor 
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Tenho o dever de reconhecer que meu anjo da guarda tem um 
crédito ilimitado comigo, sempre presente em momentos para 

mim decisivos. Exemplo: terminei meu curso científico no Atheneu e, 
seguindo o impulso e o grande apelo da época, decidi que faria o vestibular 
de Medicina. Felizmente, pensei assim mais tarde, minha expectativa não 
se confirmou: fui reprovado. Hoje tenho certeza de que seria, se tivesse 
obtido sucesso, um médico enormemente pior que o jornalista em que me 
transformei depois. Na busca de um emprego para sustentar as vaidades do 
menino que começava a ser rapaz, fui parar na redação da Tribuna do Norte 
nos idos de 1967, levado por meu irmão Auridan, avalizado por Cassiano 
Arruda que sequer me conhecia. Fui e gostei. E pensei: por que não fazer 
o vestibular para jornalismo? Fiz e meu anjo da guarda decretou que eu 
passaria a compor a nova turma do curso de jornalismo da Faculdade Eloy 
de Souza, integrante da Fundação José Augusto, ali na Rua Jundiaí.

Com os bons professores que tinha na redação da Tribuna do Norte, 
aprendi a técnica de produzir notícias e reportagens e vivenciar o ambiente 
frenético do jornal. Na Faculdade, o mundo ampliou-se à minha frente, o 
principiante passou a entender as razões daquilo que estava fazendo, o nível 
de consciência cresceu. Foram novos amigos, novas discussões, professores 
que me fizeram acumular saberes. Foi com Woden Madruga, professor de 
Técnica de Jornal e Periódico, que descobri o estilo do húngaro/brasileiro 
Janos Lengyel, com absoluto domínio da técnica jornalística; ainda são 
muito presentes as aulas de História de Tarcísio Medeiros, divididas em 
capítulos, criando expectativas ao final de cada uma delas, provocando 
curiosidade para o que viria na aula seguinte; Francisco Macedo, professor 
de Diagramação e exemplo de paciência com todos nós, seus alunos; 
Taquigrafia era a novidade para quem precisava ter habilidade e rapidez 
nas anotações durante as entrevistas, ensinamentos transmitidos pelo 
professor Othon Oliveira, querido por todos.
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Havia o bom humor de Celso da Silveira, que criava jogos para fixar 
nos alunos os ensinamentos transmitidos; tinha a hora da “resenha quente 
fedendo a carbureto”, slogan de um programa esportivo com audiência 
absoluta, denominação que as turmas transferiram para as belas aulas do 
professor Padre João Medeiros, que lotavam as salas. Era o inverso daque-
la outra aula em que o número de carteiras vazias era bem maior que as 
ocupadas e que as mesmas turmas chamavam de “a hora da Voz do Brasil”. 
Era um bom time de professores, mesclando nomes ligados à academia e 
outros habitantes do cotidiano dos jornais. Somavam, àqueles já lembra-
dos, Geraldo Queiroz, Jorge Batista, Yvonne Barbalho, Otêmia Porpino, 
Glauco Medeiros. Foi através deles que cheguei a manuais clássicos do jor-
nalismo como O Jornalista Profissional, de John Hohenberg, Introdução 
ao Jornalismo, de F. Fraser Bond, Jornalismo, História e Técnica, de Juarez 
Bahia, O Papel do Jornal, de Alberto Dines, Todos os Homens do Presidente, 
de Carl Bernstein e Bob Woodward.

 Tive o privilégio de ser testemunha e participante de realizações da 
Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza que permanecem até hoje, como o 
programa Xeque-Mate, mantido pelo Departamento de Comunicação da 
UFRN, através da TV Universitária. Foi momento ímpar no jornalismo do 
Rio Grande do Norte, um laboratório em que os estudantes, a cada sexta-
feira, entrevistavam um personagem de destaque na semana, exercitando 
talvez o principal gênero do jornalismo, a entrevista. Por lá, passou Apo-
linário, “o gênio do Apodi”, assim conhecido porque não sabia escrever, 
mas lia tudo que chegasse a ele, de clássicos a revistas populares, de poe-
mas a ficção científica. Foi tema de reportagens em jornais de circulação 
nacional, como o Jornal do Brasil. O governador Cortez Pereira também 
foi entrevistado pelos estudantes. Outro nome que passou pelo programa 
foi o do jornalista Walder de Góes, editor do noticiário internacional do 
Jornal do Brasil. Foi ele quem acompanhou para o jornal carioca todo o 
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processo da invasão do comitê nacional do Partido Democrata, no edifí-
cio Watergate, em Washington, que determinou a renúncia do presidente 
Richard Nixon. E foi exatamente no dia da renúncia do presidente nor-
te-americano que Walder de Góes foi ao Xeque-Mate. Vi nascer e crescer 
o Jornal Mãe Luiza, outro laboratório da Faculdade Eloy de Souza, e nele 
fui repórter comandado pelo talento do saudoso professor Jorge Batista, o 
coordenador do projeto.

Fiquei na Fundação José Augusto até 1975 e, no ano seguinte, o curso 
foi federalizado. No final desse mesmo ano, eu estava entre os concluin-
tes. Registrando estas lembranças ficaram fotos. Uma delas a da colação de 
grau, em grupo com companheiros de jornal e de faculdade, Rogério Ca-
dengue, Vicente Serejo e Ricardo Rosado. Foi tempo de aprendizado e com-
panheirismo. Rememorando estes tempos reforça em mim o sentimento 
que tenho, de verdade, das dívidas enormes junto ao meu anjo da guarda.
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No meu tempo de colégio, pensava em estudar Medicina, 
tendência da maioria das minhas colegas de turma. Ao 

tomar conhecimento da criação, pelo então governador Aluízio Alves, 
da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, mantida pela Fundação 
José Augusto, meu sonho passou a ter um novo rumo. Neste breve texto, 
opto por fazer um relato vivencial, desapegado dos rigores acadêmicos, 
sobre minha experiência nessa instituição pioneira no Nordeste.

Prestei vestibular, à época com provas escritas e entrevista, e 
integrei no conturbado ano de 1964 a segunda turma da Faculdade de 
Jornalismo. Ingressaram também nesta minha turma os colegas Otêmia 
e Otami Porpino, Marluce Figueiredo, Marta Guerra, Marilene Brito, 
Abmael Morais, Tiberê Menezes, Paulo Cunha e Teodorico (Didico). 
Posteriormente, três integrantes da primeira turma se juntaram à 
nossa: Sebastião Carvalho, Celso da Silveira e Carlos Lima, que esteve 
preso pelos opressores do golpe militar e perdeu um ano de estudos.

Viajando pelas minhas lembranças, me vejo caminhando em 
grupo, à noite, após as aulas, pela Rua Jundiaí, sombreada pelas 
copas das frondosas árvores que cobriam a fraca iluminação dos 
postes naquela época. Seguíamos tranquilos, sem temer assalto ou 
sequestro, com as nossas cabeças cheias de ideias e os nossos bate-
papos sobre temas variados, porém sempre fazendo planos para o 
futuro profissional. O mercado de trabalho na área do jornalismo era 
restrito apenas ao rádio e ao jornal impresso. A televisão ainda não 
tinha chegado a Natal.

Luiz Lobo, um jornalista bem sucedido que chegava do Rio de 
Janeiro a convite do fundador Aluízio Alves, foi o primeiro diretor da 
Faculdade. Os colegas da primeira turma falavam de sua atuação com 
entusiasmo, apesar de ter permanecido apenas um ano em Natal. Fora 
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substituído por Romildo Gurgel, uma figura marcante, pela maneira 
esfuziante de falar. Lembro-me que, quando ia à Faculdade, mandava 
instalar um potente equipamento de som para os seus discursos. Sua 
voz alcançava todo o quarteirão da pacata Jundiaí. Alunos e professores 
comunicados da visita se reuniam para ouvi-lo no pátio da Fundação José 
Augusto, onde funcionava o curso. Uma das suas frases, pronunciada a 
toda altura, permanece em minha cabeça: “Farei desta Faculdade a maior 
do Brasil e, quiçá, da América Latina”. 

As aulas eram divertidas, especialmente pela irreverência de 
alguns alunos. Quando a professora que lecionava inglês solicitava da 
turma a leitura coletiva de algum texto, um dos colegas, com espírito 
brincalhão sempre de plantão, inventava pronúncias engraçadas, nem 
sempre ouvidas pela mestra, mas pela turma, que não parava de rir 
por qualquer tolice.  Apesar dos momentos de descontração, alunos 
e professores também viveram momentos de tensão pelo clima de 
repressão instaurado pelo golpe militar.

Gravo até hoje na memória a imagem do nosso professor Othon 
Oliveira, de Estenografia (Taquigrafia), sempre bem humorado e 
espirituoso no relacionamento com a turma. Encantei-me com a 
disciplina e consegui a nota máxima em todas as provas. Tinha tempo 
para me dedicar. Achava que iria ser útil na minha futura vida profissional, 
porque facilitaria a autenticidade de cada fala dos meus entrevistados.

Ainda entre outros professores ilustres, tive o privilégio se ser 
aluna de mestres como Waldemar de Almeida, respeitado pianista e 
compositor da terra que morava em Recife e vinha, quinzenalmente, 
dar aulas de História da Cultura Artística e Literária; o advogado e 
escritor Hélio Galvão ensinava Cultura Brasileira; Túlio Fernandes de 
Oliveira era responsável pela disciplina Estudos Sociais e Econômicos; 
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o português Padre Perestrelo, substituído depois pela professora 
Crisan Siminéa, era responsável pelo ensino de Português e Literatura 
da Língua Portuguesa; Manuel Benício ensinava Ética e Legislação da 
Imprensa; e mais os professores Elmo Pignataro e Américo de Oliveira 
Costa. Todos já partiram, deixando saudades.

As disciplinas técnicas eram ministradas por jornalistas do batente 
à época. Lembro-me que o juiz Francisco Xavier Pinheiro, concluinte da 
primeira turma e experiente no jornalismo desde muito cedo, ministrou 
Técnica de Jornal e Periódico já no final do curso. A parte prática quase 
inexistiu para a nossa turma, porque não chegamos sequer a vivenciar, 
como os alunos da primeira turma, a importante experiência do jornal- 
laboratório Extra, de circulação semanal, e que em sua primeira fase 
durou apenas três meses, de setembro a novembro de 1963.

Concluído o curso de jornalismo, com duração de apenas três 
anos, seguindo a tradição, a minha turma organizou uma excursão, 
planejada desde cedo, e contando com o apoio de lideranças locais, 
como era comum naquela época. Assim, seguimos para Fortaleza, 
São Luís, Belém e Manaus. Visitamos alguns jornais e tivemos uma 
significativa recepção em um periódico de Belém, de título O Liberal, 
de propriedade de Rômulo Maiorana, empresário natalense que havia 
se fixado naquela cidade. Vivenciamos momentos de muita integração 
com a equipe de profissionais daquele diário.

Tínhamos consciência da necessidade de continuar o nosso 
aprendizado, ainda tão frágil pelas carências da Faculdade de Jornalismo 
naquela fase inicial de existência. Alguns colegas da turma já tinham 
outra profissão, enquanto outros pretendiam seguir o jornalismo e 
partir em busca do primeiro emprego. Este grupo entendeu, então, 
que a realização de um estágio em um grande jornal do país poderia 
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se constituir, posteriormente, em porta de entrada para um periódico 
local. Complexo de tupiniquim à parte, para dar lugar à megalomania 
das nossas cabeças, alguns, entre os quais me incluí, conseguiram 
realizar estágio no concorrido Jornal do Brasil, como se num passo de 
mágica nos tornássemos grandes jornalistas da noite para o dia.

Retornando do estágio no Rio de Janeiro, fui contratada como 
repórter pela Tribuna do Norte. Foi com Cassiano Arruda Câmara, aluno 
da primeira turma da Faculdade de Jornalismo (sua conclusão do curso 
só aconteceu alguns anos mais tarde) e, então, Chefe de Reportagem do 
jornal, que comecei a conhecer os meandros do jornalismo.

Continuando o meu mergulho pelas lembranças, chego ao ano 
de 1971, em que assumo na mesma Faculdade onde tinha sido aluna 
a disciplina História da Imprensa, acumulando a função de professora 
com a de repórter do Diário de Natal. Lembro-me da dificuldade 
enfrentada pela escassez de bibliografia, o que me fez, por duas vezes, 
tomar a decisão de deixar o magistério. Voltava, no entanto, carregada 
de livros indicados pelo diretor Geraldo Queiroz, que terminava me 
convencendo a desistir da ideia.

Dessa maneira, permaneci como professora da Faculdade de 
Jornalismo Eloy de Souza até 1976, quando essa unidade foi absorvida 
pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Assim 
como a maioria dos colegas professores, me submeti a concurso 
público para docente daquela instituição, passando a integrar o quadro 
de professores de seu Departamento de Comunicação Social.

Lembro-me que à época em que assumi o magistério na Faculdade 
de Jornalismo da Fundação José Augusto, o curso já oferecia uma 
melhor estrutura. Durante a direção de Geraldo Queiroz, por exemplo, 
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o curso passou a contar com um laboratório de fotojornalismo. Para 
driblar a dificuldade financeira vivida pela Faculdade, ele fez uma 
parceria com o SESI que disponibilizou, durante algum tempo, vários 
equipamentos para o laboratório, coordenado pelo professor Carlos Lyra.

Em 1972, o Diretório Odylo Costa, neto cria o Xeque-Mate, um 
programa de entrevista coletiva que se realizava no pátio da Fundação 
José Augusto. Contava com a participação não apenas de professores 
e alunos, mas de espectadores de fora da Faculdade, que se envolviam 
fazendo suas perguntas. A entrevista semanal, sempre às sextas-
feiras, tinha muita repercussão e servia de pauta para os jornais da 
cidade. Anos depois, em 2002, o Xeque-Mate foi adaptado para a TV 
como um programa semanal, uma parceria entre o Departamento de 
Comunicação Social da UFRN e a TV Universitária.

Rememorando, mesmo que superficialmente, a minha trajetória 
profissional iniciada na graduação da Faculdade de Jornalismo Eloy de 
Souza e, posteriormente, quer como docente na área de formação de 
jornalistas quer no trabalho diário nas redações de jornais, percebo que 
sempre enxerguei o jornalismo não somente como meio para informar 
fatos à sociedade, mas como um caminho para a construção da cidadania 
plena, por contribuir para a formação de cidadãos críticos da realidade 
social, política, econômica e cultural. A Faculdade Eloy de Souza cumpriu 
um papel fundamental no desenvolvimento da imprensa potiguar, 
sendo referência na formação jornalística de toda uma geração. É a alma 
mater de muitos profissionais que lutaram pela redemocratização e pela 
liberdade de imprensa com responsabilidade, permanecendo nos dias de 
hoje como defensores da informação de qualidade.
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Nos anos 60, ou 1960 como se quer atualmente, jornalismo 
era mais a busca da verdade possível, permitida, aviltada. A 

imprensa do Rio Grande do Norte, engajada aos grupos oligárquicos locais, 
acostumada aos coronéis da política, iria conhecer, logo-logo, os coronéis 
fardados, donos da verdade, da democracia, da liberdade de imprensa.

Se nas redações o jornalismo foi sepultado pela redentora, lá na 
Fundação José Augusto começou a brotar algo novo. É que aquilo que 
enterraram lá nas redações não eram os restos mortais do jornalismo, 
mas uma semente que brotou na Faculdade de Jornalismo Eloy de 
Souza. O Xeque-Mate, programa de entrevistas que os alunos faziam 
regularmente, era tudo que nós, os que estávamos nas redações, 
queríamos e não podíamos fazer.

 Professores como Geraldo Queiroz, Woden Madruga, Francisco 
Macedo, Nadja Cardoso e tantos outros, quase todos autodidatas, 
formaram as primeiras turmas da Faculdade com muita dedicação, sem 
recursos, mas com muita vontade. Lembro de Carlos Lyra, explicando 
como se revelava uma fotografia, com o liquido revelador dentro de 
um copo plástico e o papel fotográfico sendo enfiado ali e retirado. 
Claro, ficava preto. E Carlos explicava que aquilo era o que acontecia 
por causa da luz. Se tivéssemos um ampliador aí veríamos as diversas 
tonalidades e poderíamos trabalhar com negativos.

Conseguir um diploma de jornalista não era tarefa fácil. A começar 
do vestibular que era específico para jornalismo. Uma das provas mais 
difíceis: Conhecimentos da Atualidade. Tinha mais de 50 questões. 
Versava sobre tudo. McLuhan, MPB, música clássica, ministros, 
política internacional, economia, folclore. É... muito espertinho de 
hoje não passaria. Lembro até de uma pergunta sobre o Araruna, a 
Sociedade de Danças Antigas e Semidesaparecidas que existia em 
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Natal e tinha como objetivo preservar a dança como manifestação da 
cultura do povo potiguar. E qual era mesmo o nome do astronauta que 
ficou no módulo lunar?

Só entrava na Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, como se vê, 
quem queria mesmo ser jornalista. Não tinha aquela coisa de segunda, 
terceira opção.

 Sempre sonhei em ser jornalista. Geraldo, não Queiroz. Geraldo 
Melo, meu irmão, me dizia que jornalismo não dava camisa a ninguém. 
Até entrar no marketing político, foi com o jornalismo que comprei 
minhas camisas todas. Sempre trabalhando em redação ou como 
assessor. Nunca fiz as duas coisas ao mesmo tempo.

Hoje, não tenho saudades do jornalismo. Não gostaria de fazê-lo 
como é atualmente. Pelo menos, como o percebo. Fiquei mais velho, 
saudosista. Com saudades da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, 
do Xeque-Mate...

---

Saiu o relatório da Comissão da Verdade. Luiz Maranhão é um 
dos desaparecidos. Como a nossa imprensa tratou do assunto? 
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Naquela madrugada de 1942, o grande farol do trem iluminava 
o largo caminho da estação ferroviária localizada em 

Carapebas, atual município de Afonso Bezerra - RN, para receber os 
passageiros destinados a Natal, em busca de trabalho e educação que 
não havia nas cidades do interior. Mesmo com muito sono, o menino-
adulto de oito anos, que acompanhava os familiares na ida para Natal, 
nunca mais esqueceu aquela luz do trem, antes desconhecida. 

Com a mesma idade, outro acontecimento tornar-se-ia permanente 
para o menino antes daquela viagem de trem, ao ser feita ao pai, ainda 
em Pendências, onde a família morava, a seguinte pergunta:

- Papai, dentro daquela caixa tem um homem falando?

O momento era o da 2ª guerra mundial nos campos da Europa e o 
mundo vivia na expectativa de informações, inclusive em Pendências, 
onde o primeiro rádio havia chegado como a maior novidade. 

- Menino, aquilo é um rádio! 

Esta foi a resposta de Antônio Freire diante da pergunta que lhe 
dirigimos sobre o rádio, chamado de caixa e colocado na prateleira de 
um armazém, ligado a pilhas, para receber as notícias da guerra.  

Na verdade, tanto o farol do trem quanto o rádio, vistos pela 
primeira vez, foram duas mensagens que me marcaram quando 
menino no sentido de que nosso futuro estaria traçado nos caminhos 
da Comunicação. 

Ao fazer o primeiro vestibular para a Faculdade de Jornalismo Eloy 
de Souza, em 1963, a reprovação na prova de Francês, em decorrência 
da tradução de pequeno texto sobre o cavalo branco de Napoleão 
Bonaparte, sem a devida correspondência, nos surpreendeu. O segundo 
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vestibular e aprovação para a mesma Faculdade no ano de 1965 mostram 
que o fato anterior não deixou marcas, nem decepção pelo acontecido. 
Nosso objetivo ia sendo alcançado pouco a pouco. A corrida pelo estudo em 
nível superior, para efeito de complemento, teve prosseguimento em 1969 
com um novo vestibular, desta vez para o curso de Sociologia, também na 
Fundação José Augusto, concluído em 1973. O curso foi feito também no 
horário noturno, após oito horas de trabalho por dia. 

Em 1961 iniciamos a carreira como repórter, sendo registrado como 
Jornalista Profissional sob o nº 86-MT-RN. Na época, o Rio Grande do 
Norte era o único estado da federação sem sindicato que organizasse 
social e politicamente a categoria. No auge do governo militar, quando os 
jornalistas mais sofreram no país, eis que foi acesa uma luz no fim do túnel: 
a fundação da Cooperativa dos Jornalistas de Natal, em 1º de outubro de 
1977, com mais de 60 sócios fundadores confiantes na orientação de um 
grupo do qual fazíamos parte juntamente com Dermi Azevedo, Ubirajara 
Macedo, Osair Vasconcelos, Sávio Hackradt e outros. 

Na mesma época, os jornalistas mais atuantes no país iniciaram a 
organização de oito cooperativas em diferentes estados, após a primeira 
delas ter sido criada em Porto Alegre/RS, contrariando a política do 
regime militar.

Nas relações de amizade e bom entendimento com Dermi Azevedo, 
sempre tivemos muita preocupação sobre o futuro dos jornalistas do Rio 
Grande do Norte, em consequência da escassez de trabalho e de frequentes 
demissões adotadas pelas empresas de comunicação. Havia a preocupação 
no sentido de que tivéssemos algo para atender às necessidades dos 
jornalistas, mediante a criação de recursos próprios como forma 
organizada e permanente com a finalidade de garantir a continuidade do 
trabalho profissional da categoria. 



145 Memórias

Naquela ocasião tínhamos uma estreita relação com o sistema 
cooperativo do Rio Grande do Norte, que emprestou apoio e incentivo 
à organização cooperativa dos jornalistas e também de produtores 
rurais no interior do estado. O jornalista Dermi Azevedo, sabendo e 
concordando com estas ideias, teve a oportunidade de participar no 
sul do país de uma Semana de Comunicação Social organizada pela 
Igreja Católica. Durante aquele encontro foi realizada uma exposição 
sobre Cooperativa de Jornalistas, a partir da experiência do Rio Grande 
do Sul que estava em fase inicial, surgindo daí a recomendação para 
outras iniciativas semelhantes nas demais unidades da federação. 

A proposta foi logo apresentada em uma reunião de jornalistas 
realizada em Natal no início de 1977, com discussão, indagações 
e esclarecimentos que resultaram em sua aprovação, seguida 
pela programação de numerosas outras, para estudo e ensino do 
cooperativismo destinado aos interessados. Assim foi dado o primeiro 
passo com esse objetivo, na perspectiva de que haveria o trabalho 
definitivo e independente no campo profissional da comunicação, 
tanto para os homens como para as mulheres, que sonhavam com um 
projeto de autonomia. 

Poucos dias mais tarde foram iniciados os contatos com a 
Organização das Cooperativas do RN (OCERN) e o presidente se dispôs 
a prestar todo o apoio necessário à nossa categoria, especialmente através 
de reuniões para expor as questões relacionadas com esclarecimentos 
sobre cooperativismo. Nos fins de semana e feriados havia uma série 
de encontros neste sentido, marcados com antecedência, tendo um 
comparecimento regular de 20 a 30 interessados em saber das condições 
para organizar uma cooperativa de trabalho dos jornalistas, a exemplo 
de muitas outras em atividades diversas.
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Assim foi criada a Cooperativa dos Jornalistas de Natal Ltda., com 
a sigla COOJORNAT, aprovada em assembleia geral, por unanimidade, 
sob gritos e palmas de alegria, indicando concordância geral, no dia 1 de 
outubro de 1977, quando o governo militar estava com todo o poder. Assim, 
a segunda Cooperativa dos Jornalistas do país foi constituída e organizada 
em Natal, dando prosseguimento solidário aos colegas pioneiros do Rio 
Grande do Sul, ligando o farol para que houvesse mais luz e visão dos 
jornalistas em suas atividades profissionais. 

A hora e a vez do Sindicato estavam chegando para a realidade do 
Rio Grande do Norte em decorrência dos mais variados fatores, inclusive 
o de que na história das nações de mais cultura a cooperativa tem sido, 
de modo relativo, semelhante à esposa do sindicato, integrada e unida 
pela constituição da família, do grupo social e da comunidade. Registre-
se que a nossa decisão com a finalidade de assumir as providências pela 
constituição do sindicato foi resultado de um diálogo informal que 
mantivemos com o jornalista, amigo e companheiro Afonso Laurentino 
Ramos, secretário da Associação Norte-Riograndense de Imprensa (ANI) 
nas dependências da sede da associação, após a composição e instalação 
da COOJORNAT.

Naquele instante, Afonso nos disse que os trabalhos pela Cooperativa 
tinham de continuar com mais firmeza e dedicação, para que não viesse a 
ser uma entidade inativa, e sem o desenvolvimento das atividades normais 
para as quais foi criada. 

Em resposta, com amizade, confiança e respeito ao colega, dissemos:

- Agora, o mais importante é fazer com que o Sindicato seja constituído, 
pois a Cooperativa já foi. Tem diretoria formada e capaz de levar a decisão 
à frente! Se você nos ajudar, vamos à luta, como fizemos pela Cooperativa.
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Com sua delicadeza, caracterizada no silêncio e em poucas 
palavras, Afonso respondeu:

- Vamos, sim! Tudo bem!

Esta nossa curta conversa foi naquele mês de outubro de 1977, 
por sinal em data muito oportuna, considerando o duplo sete, 
simbolizando a certeza, segurança, determinação e confiança sobre os 
termos em que tínhamos falado, fora do esquecimento que sempre se 
dá quando as coisas são levadas pelo vento, distante da convicção em 
torno do que falamos.

No cumprimento das formalidades legais para o sindicalismo no 
país – tratamos de organizar a Associação dos Jornalistas Profissionais, 
pois somente assim poderia, após dois anos da criação desta entidade, 
ser liberada a Carta Sindical ou registro no Ministério do Trabalho. Esta 
organização teve de passar dois anos consecutivos sob nossa presidência, 
além de outros na diretoria, apenas esperando que o Ministério do 
Trabalho reconhecesse e aprovasse oficialmente a fundação do Sindicato, 
conforme a legislação da época, o que se deu em 25 de junho de 1979, 
pouco antes de completar os dois anos previstos.

Na fase posterior à Carta Sindical foi iniciado o processo de 
regularização dos jornalistas sem registro profissional na Delegacia 
do Trabalho, gerando por isso uma série de insatisfações e acusações 
de que o Sindicato era contrário a quem não estava regularizado e, 
portanto, sem aceitar a participação deles na entidade. 

A maior alegação, neste sentido, era de quem trabalhava nos 
meios de comunicação sem dispor do registro profissional ou do 
curso superior em jornalismo. A Faculdade de Jornalismo Eloy de 
Souza, da Fundação José Augusto, criada no governo Aluisio Alves, 
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já estava em pleno funcionamento e algumas turmas diplomadas, com 
um currículo de quatro anos – adotado a partir de 1968 – aprovado 
pelo Ministério da Educação.

O Sindicato dos Jornalistas, completando atualmente 36 anos de 
funcionamento, com 18 diretorias eleitas, todas com suas vitórias e 
fracassos, faz a história do Jornalismo e da sociedade no território 
potiguar. Da mesma forma, a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza 
também construiu a nossa história. Com prazer, vivenciamos e 
participamos das duas experiências.  

No caminhar pela estrada da vida nos vem sempre à mente o 
clarão do farol de trem ou bola de luz, que nos iluminou naquela 
viagem feita aos oito anos de idade, a exemplo da viagem feita em 
1925, pelo tio Manoel Rodrigues de Melo, de Pendências para Currais 
Novos, no cavalo do cunhado Antônio Freire, em busca de trabalho e 
estudo naquela cidade do Seridó.

A viagem em questão foi transformada no livro Cavalo de Pau 
contendo a visão da natureza formada pelas caatingas do sertão, onde 
as serras, montanhas, vales, rios e riachos, além das pedras no solo, 
desenham a beleza da geografia com a presença do homem, conforme 
a narração de quem foi jornalista, professor e escritor com sete livros 
deixados para a nossa cultura.

Agora, finalmente

Vamos embora no trem da bola de luz,

Igual ao grão de areia levado pelos ventos,

Sob o olhar de Deus, na visão do infinito.
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Natal, 1963. Um jovem de 19 anos, depois de passar dois anos 
na Bahia, colocado por seu pai para fazer o vestibular de 

Medicina, enquanto concluía o curso científico no Colégio Ipiranga 
do professor Isaías Alves, sem ter tido o cuidado de se inscrever no 
vestibular de lá nem daqui, e com isso ganhar mais um ano na boa 
vida, é obrigado a mudar completamente o seu itinerário de vida 
depois de um acidente de percurso.

A vocação pela Medicina tinha muito mais a ver com uma futura 
carreira política do que qualquer outra coisa. Mãe, prefeita de Nova 
Cruz, pai, deputado estadual, tendo se envolvido nas campanhas 
eleitorais desde 1950, sendo orador dos comícios do PSD, o seu destino 
estava traçado. 

Quando esperava ficar mais um ano em Natal, preparando-se 
para tentar um vestibular de Direito no ano seguinte e continuar com 
a embromação de quem havia desperdiçado os recursos que haviam 
sido aplicados na sua formação, o governador do Estado, Aluízio 
Alves, anuncia a criação de uma Faculdade de Jornalismo em Natal, 
a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, a segunda do Brasil, onde 
existia apenas a Faculdade Cásper Líbero, de São Paulo. 

Depois de dois anos ausente da cidade o reencontro com dois 
colegas dos tempos do Colégio Marista, Luiz Sérgio Medeiros de Oliveira 
e Cláudio José Freire Emerenciano, que também haviam perdido a 
oportunidade de inscrição no vestibular, ajudou a criar uma alternativa. 
E resolveram fazer o vestibular de Jornalismo programado para abril 
daquele ano. Estudando juntos, os três conseguiram aprovação. 

Depois de 52 anos, olhando toda a minha história de vida, sou 
obrigado a reconhecer que a vocação para o Jornalismo, se vocação 
existiu, surgiu desta circunstância.
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 Natal era uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, a 
Universidade havia sido federalizada há pouco e o Governo do Estado 
resolveu criar uma “universidade do B”, reunindo os cursos de Filosofia, 
Jornalismo e depois Sociologia numa mesma estrutura, da Fundação 
José Augusto. E o novo curso (noturno) reunia um grupo de estudantes 
do qual eu fazia parte, com pessoas de posições já definidas, como 
desembargador, juiz, militares, bancários e jornalistas que puderam 
prestar vestibular sem a exigência de conclusão do curso secundário.

 Apesar de ser uma turma tão eclética, os 40 alunos de Jornalismo 
terminaram formando um grupo homogêneo, graças à capacidade de 
Luiz Lobo, um jornalista do primeiro time da imprensa carioca, com 
passagens pela Tribuna da Imprensa, Jornal do Brasil e revista Senhor, 
que ficou à frente do projeto. Amigo de Aluízio Alves de longas datas, 
Lobo aceitou o desafio de criar uma Faculdade para formar jornalistas 
e não bacharéis, e bem que tentou, produzindo um jornal laboratório – 
Extra – impresso nas oficinas de A República, que colocou oito edições 
nas ruas, fruto muito mais do trabalho pessoal de Luiz Lobo, que 
optou por um modelo tabloide que depois virou marca da chamada 
imprensa nanica.

Isso, num momento em que a imprensa de Natal estava 
acomodada, com cada grupo político tendo o seu jornal: Tribuna do 
Norte (Aluízio Alves), Correio do Povo (Dinarte Mariz), Jornal do 
Comércio (Theodorico Bezerra), Folha da Tarde (Djalma Maranhão) 
e o semanário A Ordem (da Igreja Católica, com Dom Eugênio Sales à 
frente); correndo por fora, o Diário de Natal, dos Diários Associados. 
Isso numa época em que eram poucos os jornalistas remunerados por 
suas empresas, muitos recebendo de alguma função pública. Além 
disso, existiam as emissoras de rádio Poti (Associados), Nordeste 



153 Memórias

(Dinarte Mariz), Cabugi (Georgino Avelino), Rural (Dom Eugênio 
Sales) e Trairi (Theodorico Bezerra).

Os estudantes de Jornalismo tinham de responder (ou não 
responder) a uma pergunta: onde tanta gente vai trabalhar?

De minha parte, logo nos primeiros dias da Faculdade, uma 
primeira porta foi aberta por Fernando Luiz da Câmara Cascudo 
para trabalhar na Vésper Propaganda, a primeira agência de estrutura 
moderna de Natal, que detinha a conta do Governo do Estado. Depois 
fui lançado por Walter Gomes, repatriado do Rio de Janeiro por 
Aluízio Alves para fazer a “nova” Tribuna do Norte, primeiro jornal 
a adotar as técnicas de produção que só existiam na Faculdade, indo 
buscar nela parceiros para essa aventura. Nossos jornais, até então, 
ainda usavam o “nariz de cera”, substituído pelo lead para fazer a 
abertura das matérias.

Neste cenário, o curso ficou num segundo plano e o canudo 
da graduação somente saiu 14 anos depois, em 1977, ano em que a 
Faculdade, já incorporada à Universidade Federal, formava a última 
turma que nela ingressou. O fim dessa história aconteceu quando o 
jovem já era casado e em razão das cobranças do pai, que não admitia 
ter “um filho charlatão”. A titulação foi indispensável para o meu 
ingresso no magistério superior, exercido durante 31 anos como 
responsável pela cadeira de Comunicação Publicitária na UFRN.

Resumo da ópera: se vocação existiu, foi a Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza que abriu essa perspectiva.                
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Há ousadias, ações, sonhos, buscas e perseveranças que geram 
circunstâncias. Contradizem, de certo modo, a máxima de 

Ortega e Gasset, segundo a qual o homem estaria condicionado à sua 
circunstância (“eu sou eu e a minha circunstância...”). O Rio Grande 
do Norte, em particular, foi cenário de transformações deflagradas por 
decisões de âmbito institucional, que atingiram e afetaram o agir e o 
pensar dos seus habitantes. Por outro lado, reafirmaram que o êxito, a 
consolidação e a perpetuação das mesmas consagraram, mais uma vez, o 
peso e a medida dos seus autores, que se doaram de corpo e alma ao que 
estavam fazendo na construção do bem comum: “nada tem sentido se aí 
não misturar meu corpo e meu espírito”. 

A Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza se insere nesse elenco de 
realizações transformadoras, ao lado da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, da institucionalização das escolas radiofônicas, no contexto do 
“Movimento de Natal”, deflagrado por Dom Eugênio Salles, e incorporadas 
por Juscelino Kubitschek ao Ministério da Educação como Movimento 
de Educação de Base (MEB), da implantação do método de alfabetização 
Paulo Freyre e das escolas “de Pé no Chão também se aprende a ler” criadas 
pelo prefeito Djalma Maranhão. O espírito pioneiro e impactante permeia 
e define muitos marcos da história do povo potiguar: primeira campanha 
política popular no Brasil (José da Penha), primeiro voto feminino no país, 
primeiro movimento de alfabetização para adultos (Alberto Maranhão), 
libertação dos escravos em Mossoró (antes de 1888), primeiro congressista 
eleito pelo voto classista no Brasil (Café Filho em 1934). 

 O sentido das coisas invariavelmente se vincula à sua destinação. Mas 
pode nascer e emergir muitíssimo antes de sua concepção. Sedimenta-
se no transcurso do tempo, despertando consciências e suscitando 
sensibilidades e percepções. Há um refrão popular que matizou a vida do 
estado e do seu povo já no limiar da República, à época da liderança 
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consular de Pedro Velho até meados do século passado: “Rio Grande 
do Norte, capital Natal, em cada esquina um poeta, em cada rua um 
jornal”. Pois bem. Além do jornal oficial A República, criado por 
Pedro Velho, outros jornais disputaram a comunicação social. Uns se 
mantinham por algum tempo. Outros tinham vida curta, restringindo-
se aos períodos de campanhas políticas. No interior, Mossoró, Assu, 
Currais Novos e Caicó também foram berço de jornais. Desses, 
O Mossoroense é o mais antigo jornal privado do estado. Apesar da 
pobreza e da miséria predominantes, sempre se manifestou interesse 
indiscutível da população pela notícia impressa. 

Aluízio Alves, menino, na cidade de Angicos (em pleno Semiárido), 
fez circular um jornal de um único exemplar, que passava semanalmente 
de mãos e mãos e de casa em casa. Posteriormente, o jornal foi impresso 
em Natal com uma edição de 200 exemplares. Nasceu ali a vocação de um 
homem público que, em todos os momentos de sua vida, em todos os seus 
depoimentos, considerou-se essencialmente um jornalista, muito mais do 
que político, memorialista e pesquisador social. Houve três pessoas que o 
influenciaram ao longo da vida, em termos de vocação pública e de postura 
política: Eloy de Souza, que prefaciou seu primeiro livro Angicos, José 
Augusto e Juvenal Lamartine. Ainda adolescente foi repórter e articulista 
do jornal A razão, vinculado ao então Partido Popular, que fazia oposição 
a Getúlio Vargas e aos interventores por ele nomeados.

 Sucessivas crises políticas decorreram dos seus textos, a mais grave 
o obrigando a um “exílio” estratégico em Fortaleza. É preciso entender 
que suas experiências pessoais como jornalista e comunicador social o 
influenciaram a criar, no segundo ano do seu governo (1962), a Faculdade 
de Jornalismo Eloy de Souza. Desde 1946, quando foi eleito deputado 
federal constituinte, militou na imprensa do Rio de Janeiro e, juntamente 
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com Carlos Lacerda, participou da criação da Tribuna da Imprensa em 
1949. Daí a criação, no ano seguinte, da Tribuna do Norte em Natal. Uma 
ideia se alojou em sua avaliação sobre o papel dos meios de comunicação 
(jornais e rádio) para conscientizar a sociedade em busca do bem comum, 
alforriando a maioria da população do estigma e dos flagelos inerentes 
ao subdesenvolvimento. Motivava-o também nítida preocupação com 
uma maior qualificação dos profissionais da imprensa, para que não se 
limitassem a desempenhar exclusivamente papéis rotineiros numa empresa 
jornalística. Sua concepção de jornalismo não era estática. Pelo contrário. 
Os meios de comunicação deveriam formar uma opinião pública receptiva 
às irrefreáveis mudanças sociais.

Por duas vezes na década de 1950, Aluízio Alves trouxe ao Rio 
Grande do Norte Carlos Lacerda para ministrar cursos de jornalismo, 
sem qualquer vínculo a objetivos político-partidários. De certo modo, ali 
surgia a convicção de que uma Faculdade de Jornalismo desempenharia 
papel decisivo num processo de desenvolvimento, gerando bruscas, 
inimagináveis e dinâmicas transformações no estado. Além disso, Aluízio, 
desde algum tempo, já integrava os quadros dos mais notáveis editorialistas 
do estado, perfilando-se com Eloy de Souza, Dionísio Filgueira, Edgard 
Barbosa, Bruno Pereira, Américo de Oliveira Costa, Luiz Maranhão Filho, 
Hélio Galvão, Juvenal Lamartine e Café Filho. Nada melhor avaliar fatos 
históricos à distância de sua ocorrência. Assim, os ânimos se acalmam, e as 
paixões deixam de turvar a compreensão dos seus analistas. É o caminho 
para se buscar a essência da verdade e a natureza dos objetivos que 
inspiram decisões do interesse coletivo e no universo das relações 
humanas. Nada é possível se fazer em benefício da comunidade sem se 
dar as mãos. Nenhuma causa transpõe o efêmero sem a grandeza dos seus 
objetivos. A Faculdade sobreviveu pela substância e ideal de si mesma. 
Além de instituição foi um sonho vivido.
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Sou testemunha pessoal da vida da Faculdade Eloy de Souza desde sua 
criação, pois, à época, era auxiliar direto do governador Aluízio Alves. Seu 
corpo docente foi constituído sem nenhuma indicação ou interferência 
de ordem política. O nível intelectual e profissional dos seus docentes era 
admirado e respeitado pela opinião pública.  Permito-me ressaltar alguns 
fatos dos quais participei como professor e diretor da Faculdade:

1. a Faculdade de Jornalismo obteve seu reconhecimento pelo extinto 
Conselho Federal de Educação após minucioso e rigoroso exame por seus 
técnicos e conselheiros;

2. é preciso destacar que a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza foi 
a segunda no país com autonomia didático-pedagógica e administrativa, 
sucedendo a idêntica faculdade mantida pela Fundação Cásper Líbero em 
São Paulo. Os demais cursos de jornalismo do país funcionavam como 
licenciaturas de faculdades de filosofia;

3. desde 1972 a Faculdade foi agregada à UFRN, tendo em vista que o 
reconhecimento pelo CFE era importante para a UFRN, pois a legislação 
da época exigia um número mínimo de unidades reconhecidas;

4. em 1974 assumi a direção da Faculdade. Foi criado, então, pelos 
professores Jorge Batista e Carlos Lyra, o jornal-laboratório Mãe Luíza, 
que se constituiu em notável modelo de treinamento profissional dos 
alunos e fantástico meio de identificação da instituição com os problemas 
da comunidade; 

5.  infelizmente, tendo em vista arroubos de ódio e truculência de 
órgãos repressores, à época do regime militar, a experiência foi sufocada, 
mas o modelo disfarçadamente se estendeu a outras comunidades, 
tendo sido consagrado em vários congressos nacionais de comunicação 
social, inclusive com o apoio ostensivo do presidente da Associação 
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Latino-Americana de Imprensa, Júlio de Mesquita Neto. Não se pode 
esquecer, embora retrocedendo aos primeiros três anos da Faculdade, 
que o governador Aluízio Alves ensejou a vinda a Natal, para palestras e 
intercâmbio de experiências na Faculdade, com alguns dos mais famosos 
profissionais da imprensa do país: Odylo Costa Filho, Otto Lara Rezende, 
Villas-Bôas Correa, Hermano Alves, Juarez Bahia, Antônio Carbone, 
Mauro Motta e Hélio Fernandes.

Essas informações são preciosas para se compreender o ânimo e o 
ambiente da missão que motivava professores e alunos da Faculdade.

Por fim, tive o privilégio de participar de gestões, algumas de âmbito 
público, outras sigilosas, por conveniências estratégicas da época, que 
culminaram com a transferência da Faculdade definitivamente para a 
UFRN como curso de Comunicação Social. Nesse episódio, houve quatro 
personagens decisivos: o Ministro da Educação, Ney Braga, o governador 
Tarcísio Maia, o reitor Domingos Gomes de Lima e o ex-governador 
Aluízio Alves, que, embora cassado, era amigo pessoal e fraternal do 
Ministro da Educação. Foi uma espécie de “conspiração do bem”, pois, 
tendo em vista conflitos políticos locais da época, determinadas forças se 
opunham terminantemente à consumação dessa aspiração da Faculdade 
e da própria comunidade universitária. Não posso deixar de dar este 
depoimento, que, no caso, tem a intenção exclusiva e isenta de prestar um 
reconhecimento àqueles que verdadeiramente não mediram esforços para 
a sua concretização. Revelo ainda que, por duas vezes, viajei como diretor 
da Faculdade a Brasília, incorporando-me a contatos do governador 
Tarcísio Maia e do ex-governador Aluízio Alves com autoridades federais.

 Alimento-me da virtude dos meus pares professores da Faculdade 
de Jornalismo Eloy de Souza, que por tantos anos lecionaram com o 
objetivo único de dotar o nosso estado de profissionais competentes, 
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éticos e de espírito público, relevantes que são ao aprimoramento 
da vida cultural, política, social e econômica de qualquer sociedade. 
Minhas palavras se alongaram movidas pelo desejo de fazer justiça, 
pois cada vez que reconstituo, em minha memória, relações e vínculos 
estabelecidos em função da Faculdade, somente me consome a saudade 
de um tempo que não se perdeu.
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Aquilo mais parecia um caldeirão de gente talentosa e de ideias 
que ferviam em plena ditadura militar no Brasil.

Assim era a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, da Fundação 
José Augusto, mais tarde Curso de Comunicação Social da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, no início dos anos 1970. Jovens, 
de várias condições sociais, faziam parte de uma das turmas que, 
seguramente, foi das mais criativas e produtivas que já passaram por 
aquela faculdade.

Lembro muito daquele ambiente fervilhante de nossa faculdade. 
Lembro, por exemplo, dos temas quentes levados para o debate no Xeque-
Mate, o programa de entrevistas criado pelos estudantes para tratar dos 
mais diversos temas que estavam acontecendo no Brasil e no mundo.

Era uma espécie de Roda Viva da TV Cultura de São Paulo, com 
algumas diferenças. Foi criado bem antes, no início dos anos 70 (o 
Roda Viva somente foi ao ar em 1986) e era bem mais criativo. Livre 
e menos comprometido com um determinado pensamento político, 
o Xeque-Mate tinha aquele modelo de teatro de arena. No centro da 
roda, sentava-se o entrevistado. Em volta dele, sentados em cadeiras 
ou na base das colunas que formavam o pátio da Fundação José 
Augusto, sentavam-se alunos e outras pessoas que tivessem interesse 
em participar daquela entrevista.

Por ali passava de tudo. Qualquer assunto era tema livre para ser 
discutido no Xeque-Mate. Sem dúvida, foi a maior aula prática de 
jornalismo daquela turma.

É claro que os assuntos políticos, culturais e comportamentais 
– o Brasil vivia um período de efervescência artística, apesar da 
ditadura militar querer segurar estes movimentos – dominavam os 
debates do Xeque-Mate.
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Outra iniciativa muito criativa daquele período na Faculdade de 
Jornalismo foi o jornal Mãe Luiza, que divulgava o dia a dia de uma 
das favelas mais conhecidas de Natal. Criado pelo professor Jorge 
Batista, o Mãe Luiza foi uma experiência prática de jornalismo das 
mais bem sucedidas para aqueles futuros jornalistas.  

Muitos fatos marcaram a Faculdade de Jornalismo naquela época.

Um deles foi o golpe que matou Salvador Allende, em setembro de 
1973, no Chile.  Para um país como o Brasil, que vivia uma ditadura 
cruel desde 1964, o Chile de Allende representava expectativas e 
esperanças. A morte de Allende foi um dia de chumbo para parte 
daqueles futuros jornalistas. Uma noite de muita tristeza. 

Foram muitos os acontecimentos que marcaram aqueles dias na 
Faculdade de Jornalismo. E tudo tinha repercussão vibrante ali dentro 
daquele quadrado do pátio, e da cantina ao fundo, por onde todos 
circulavam. 

Entre 1971 e 1974, quando estudei na Faculdade de Jornalismo, 
o mundo ainda vivia sob os últimos efeitos da contracultura, do 
movimento hippie, da liberação sexual, do surgimento de novas 
drogas, do rompimento de costumes e do momento mais duro da 
Guerra do Vietnã, que terminou em 1975.

A efervescência daqueles anos também foi marcada pelo 
movimento tropicalista, pela consolidação do movimento feminista, 
pela revolução estética na moda e pelo chamado “desbunde”. Em 
São Paulo e Rio surgiram os Dzi Croquetes, com homens de barba 
e pernas cabeludas que usavam perucas, seios postiços e sapatos de 
saltos altíssimos. Que dançavam e cantavam maravilhosamente.
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Tudo isso aumentava a fervura da Faculdade de Jornalismo.

É claro que este caldeirão de ideias e de acontecimentos resultou 
em uma geração de primeiríssima linha do jornalismo potiguar. Havia 
ali futuros jornalistas talentosíssimos, que fizeram carreira em jornais 
locais e de outros centros do país.

Sorte da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza que conseguiu 
conviver com acontecimentos tão marcantes, no Brasil e no mundo, 
que influenciaram, sempre para melhor, a formação daquela futura 
geração de jornalistas.

Este caldeirão criativo teve a sorte também de contar com a 
presença de professores brilhantes.
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Como é prazeroso falar da Faculdade de Jornalismo Eloy de 
Souza. É como resgatar um momento histórico do jornalismo 

norte-rio-grandense, assim como uma experiência e convivência que me 
incentivaram e contribuíram para minha formação profissional. 

Passei a integrar seu quadro de funcionários na gestão da professora 
Yvonne Barbalho e lá encontrei De Assis, Nazaré, Auxiliadora, Graça 
e José Camilo. Foi uma gestão sempre voltada para a formação e 
capacitação de alunos e professores. Antes de completar uma década de 
funcionamento da Escola, seu trabalho foi coroado com o tão desejado 
reconhecimento do Curso de Jornalismo.

Havia uma busca incessante do fortalecimento e desenvolvimento da 
Faculdade, presente em todas as administrações, no corpo docente e no 
engajamento dos alunos.

Com várias turmas concluintes, tínhamos sempre a grata 
satisfação de ver o retorno de ex-alunos integrando o corpo docente 
da Faculdade. Retornavam à casa não somente como professores, mas 
assumindo setores de fundamental importância, como Nadja Cardoso 
no DEPEDEJOTA e Carlos Lyra no Laboratório de Fotojornalismo. 
Retornavam não somente como docentes, mas também ocupando 
funções de direção, como Geraldo Queiroz e Celso da Silveira, diretor 
e vice-diretor de 1970 a 1974.

Foi na gestão do professor Geraldo Queiroz que recebi o convite 
para assumir a secretaria da Faculdade de Jornalismo, continuando 
com o professor Claudio Emerenciano e, depois, com o professor 
Berilo Wanderley.

Como era rico o currículo do curso de jornalismo, sempre buscando 
a modernização e ensejando a compreensão e o desenvolvimento da 
comunicação como área fundamental das ciências humanas.
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Nesse contexto, a crescente valorização da comunicação mostrava 
a necessidade de uma adequação às exigências do Conselho Federal 
de Educação para funcionamento dos cursos de jornalismo. Isto foi 
o suficiente para surgirem manifestações para agregação do curso à 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Após um rico processo 
de luta, que envolveu professores e alunos, a Universidade consolidou 
a agregação e, mais tarde, na gestão do professor Berilo Wanderley, 
promoveu a transferência da Faculdade para o campus universitário 
criando em sua estrutura o Curso de Comunicação Social. Com 
isso, consolidava-se o processo de incorporação. Como secretária 
da Faculdade, acompanhei a transferência do seu acervo, até então 
pertencente à Fundação José Augusto.

O Curso de Comunicação Social da UFRN é o resultado da semente 
plantada por todos que fizeram a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. 
Hoje me emociono ao dizer que faço parte dessa história.

Parabéns a Geraldo Queiroz e colaboradores pela iniciava de resgatar 
a história da Faculdade de Jornalismo, marco importante da história do 
Jornalismo no Rio Grande do Norte.





Francisco de Assis de Melo e Silva

UMA EXPERIÊNCIA 
VÁLIDA E VITORIOSA

Secretário 1963 – 1969

Graduado em Geografia pela 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Professor aposentado dessa 

Universidade. Exerceu o magistério em 

diversos colégios do Distrito Federal.
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Fundada durante o Governo Aluizio Alves, na década de 1960, 
a Fundação José Augusto, tinha como Presidente o Dr. Hélio 

Galvão. Fui por ele nomeado Secretário da Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza.

Foi a primeira e ilustrativa função de minha vida, e no desempenho 
deste cargo, adquiri muitos conhecimentos no convívio com professores 
e alunos.

Destaco entre os professores: Manoel Benício Sobrinho, Hélio Galvão, 
Sebastião Gurgel, Romildo Gurgel, Américo de Oliveira Costa, Luiz Lobo 
(primeiro Diretor), Ivonne Barbalho, Tarcísio Monte, Waldson Pinheiro, 
Geraldo Batista, Wilton Gomes da Costa e outros. Quanto aos alunos, 
cito: Celso da Silveira, Sebastião Carvalho, Claudio Emerenciano, Vicente 
de Almeida Filho, Múcio Maurício de Souza, Gildson de Oliveira, Nildo 
Alff, Paulo Macedo, Geraldo Queiroz, Paula Frassineti Teixeira, Maryse 
Massena, Tânia Albuquerque, Marilene Brito, entre outros.

Ainda trabalhei com a segunda turma de futuros jornalistas e, 
paralelamente às funções de secretário, fazia o curso de Licenciatura em 
Geografia na Faculdade de Filosofia da mesma Fundação José Augusto. 
Não posso esquecer uma pessoa cuja importância para o meu exercício 
na secretaria da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza foi marcante. 
Trata-se de Aníbal Délio da Silva, meu pai, então secretário da Faculdade 
de Filosofia. Foi seguindo as suas instruções, os seus ensinamentos, e 
ouvindo os seus conselhos, que levei à frente meu trabalho na Faculdade 
de Jornalismo. Ele foi fundamental em todos os sentidos. 

Outro detalhe que acho relevante registrar foi a solenidade de 
conclusão e diplomação da primeira turma de jornalistas formados por 
essa instituição de ensino superior. A solenidade foi realizada no Teatro 
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Alberto Maranhão, sendo presidida pelo Magnífico Reitor Dr. Onofre 
Lopes da Silva. O paraninfo foi o Coronel Paulo Salema, da Força Aérea 
Brasileira. O orador, o formando Vicente de Almeida Filho. Constituiu-
se uma grande solenidade.

Em 1969 deixei a Faculdade de Jornalismo. Fui para Brasília, exercer 
a minha profissão de professor.

Foram bons tempos aqueles. Sinto saudades, do tempo e das pessoas. 





João Batista Machado

FACULDADE DE JORNALISMO 
ELOY DE SOUZA: MARCO

NA IMPRENSA POTIGUAR

Aluno – Turma Concluinte 1970

Membro da Academia Norte-Riograndense 

de Letras. Exerceu o jornalismo na 

Tribuna do Norte, Diário de Natal e 

como correspondente de O Globo. Foi 

Secretário de Comunicação do Governo do 

Rio Grande do Norte, da Prefeitura de 

Natal e Diretor de Comunicação Social do 

Tribunal de Contas do Estado.
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A Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, criada em 1962, no 
governo Aluízio Alves, tornou-se um marco no jornalismo do Rio 

Grande do Norte pela inovação introduzida nos textos, tornando-os mais 
claros e objetivos, em face das novas técnicas redacionais introduzidas nas 
redações dos jornais pelos novos profissionais recém-diplomados. 

Aos poucos, o chamado jornalismo romântico produzido por 
advogados, escritores e intelectuais dava lugar ao jornalismo moderno, 
técnico, enxuto, com textos objetivos de acordo com as normais 
redacionais ensinadas na faculdade. Aprendia-se a escrever as notícias 
conforme os princípios básicos indispensáveis ao texto: quem, quando, 
como, onde e por que.

Ao contrário do jornalismo romântico e prolixo, surgia outra opção 
comprometida com a veracidade dos fatos, sem rodeios, chegando ao 
leitor de forma esclarecedora. Gerações de jovens profissionais invadiram 
as redações e mudaram a mentalidade de fazer jornalismo no Rio Grande 
do Norte, após a criação da Faculdade Eloy de Souza.

O jornalismo se profissionalizou com as novas contratações abrindo 
espaço para um novo mercado que surgia promissor. Além de aprender 
as modernas técnicas e escrever notícias, reportagens, colunas, editoriais 
e outros comentários, os novos profissionais recebiam lições de ética 
indispensáveis ao exercício da profissão, dotando-os de senso crítico na 
confecção dos seus textos.

Embora já fosse jornalista profissional, com registro expedido pela 
Delegacia do Ministério do Trabalho em nosso estado, fiz questão de 
me submeter ao vestibular da Faculdade Eloy de Souza (1966/1970) 
mantida pela Fundação José Augusto e, posteriormente, incorporada ao 
patrimônio da UFRN na condição de Curso de Comunicação Social.
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Quando algum pesquisador/historiador se dispuser pesquisar 
a história da imprensa norte-rio-grandense terá que dividi-la, 
obrigatoriamente, em duas fases distintas: antes e depois da Faculdade 
de Jornalismo, introdutora da modernidade na imprensa potiguar. Seu 
antigo patrono Eloy de Souza foi um dos mais completos jornalistas 
do seu tempo, além de senador da República.





João Medeiros Filho 

UMA ESCOLA QUE
 ENSINAVA JORNALISMO

Professor

Sacerdote da Arquidiocese de Natal. 

Doutor em Teologia e Mestre em Ciências 

Sociais pela Universidade de Louvain 

(Bélgica). Doutor em Comunicação 

pela UFRJ. Professor aposentado da 

UFRN. Membro do Conselho Estadual de 

Educação, onde preside a Câmara de 

Ensino Superior, e da Academia Norte 

Riograndense de Letras. 
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Começamos relembrando as palavras de Públio Virgílio Maro 
(cf. Eneida 1, 203), ao colocar nos lábios de Enéas a saudade 

de seu passado e reconfortando os companheiros de lutas, venturas e 
aventuras: “Forsam et hæc olim meminisse juvabit” (Talvez algum dia nos 
seja agradável recordar estas coisas). Este sentimento nos invadiu, quando o 
professor Geraldo Queiroz pediu-nos um depoimento sobre a Faculdade de 
Jornalismo Eloy de Souza, da qual tivemos a honra de ser docente, no início 
da década de setenta do século passado. Já se vão mais de 40 anos. É um 
desafio para um septuagenário de origem simples do rincão jucurutuense.

Havíamos voltado da Bélgica, onde estivemos pela segunda vez e lá 
cursamos, na Universidade de Louvain, Comunicação Social em nível de 
pós-graduação stricto sensu. Geraldo Queiroz – diretor da Faculdade e já 
de malas prontas para estudar na Espanha – convidou-nos para lecionar 
uma disciplina nova: Fundamentos Científicos da Comunicação, até 
então inexistente na matriz curricular do curso. Em vários encontros, 
José Marques de Melo (Doutor Honoris Causa da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte), alagoano radicado em São Paulo, professor-
fundador da Escola de Comunicações e Artes da USP, mostrava a 
necessidade de uma reflexão mais teórica e filosófica sobre o fenômeno 
da comunicação social. O erudito mestre sensibilizou o Conselho 
Federal de Educação que incluiu no currículo de graduação aquela 
disciplina. Esta abordaria os aspectos epistemológicos da comunicação. 
Geraldo argumentara conosco que, além da formação específica na 
área, tínhamos conhecimentos filosóficos e poderíamos desenvolver 
de maneira satisfatória o conteúdo programático. Aceitamos o convite.

Foi agradável a convivência com nossos colegas, que receberam 
muito bem o “cura de aldeia”. Alguns já tinham notícias de nossas 
crônicas irreverentes, veiculadas toda segunda-feira pelo microfone 
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da Rádio Rural de Caicó, na voz do locutor acariense João Batista. Este 
posteriormente brilharia no jornalismo pernambucano. Em Recife 
conheceu Madre Escobar e Luiz Beltrão, amigos e também defensores 
de ideias análogas àquelas do Professor Marques de Melo.

Lembramo-nos com carinho e añoranza – como exprimia o “Mestre 
de Pendências”, após seu retorno das terras de Navarra e Pamplona – dos 
colegas docentes, todos, com raras exceções, amadores e exercitando 
o magistério latente em cada um. Não havia a preocupação de títulos 
acadêmicos, e sim do conhecimento e saber. A experiência falava 
mais alto. Éramos como médicos maduros, que transmitiam a jovens 
cirurgiões as técnicas empregadas, ao longo dos anos.

Declinaremos alguns nomes, que circulavam nas noites do prédio 
da rua Jundiaí, nº 641, sede da Fundação José Augusto. Não podemos 
deixar de citar os professores Yvonne Barbalho, Crisan Siminéa, 
Nadja Lopes Cardoso, Ana Maria Cocentino, Carlos Lyra, Carlos 
Lima, Celso da Silveira, Berilo Wanderley, Américo de Oliveira Costa, 
Othon Oliveira, Vicente de Almeida Filho, Francisco de Assis Macedo, 
Glauco Medeiros, Elmo Pignataro, Débora Pereira, Woden Madruga, 
Geraldo Queiroz, Cláudio Emerenciano, Marco Aurélio de Sá et alii. 
Não esquecemos a abnegada secretária Francisca Lúcia Coutinho, 
assediada pelos alunos, verificando notas e os servidores técnico-
administrativos perguntando quando sairia o pagamento. 

Vale salientar, per transennam, que a nossa instituição de educação 
superior era mantida pelo poder público do estado do Rio Grande do 
Norte e, como tal, pertencia ao sistema estadual de ensino. No entanto, 
seu credenciamento, à época, se dera pelo antigo Conselho Federal de 
Educação, como previa a legislação de regência. Outros dirão, com 
mais propriedade e conhecimento, quem fora o autor do parecer 
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favorável ao reconhecimento do curso de graduação em jornalismo, 
pioneiro em terras potiguares.

Vale recordar que lecionamos durante os anos de chumbo do 
regime de exceção, sob o fio da navalha da censura. No entanto, tal fato 
não atemorizava docentes e discentes, em seu espírito crítico, mordaz, 
criativo e ousado da aula prática (que mais parecia uma audiência 
pública dessas da moda atual) intitulada Xeque-Mate, onde mestres 
e discípulos exercitavam o sagrado direito da liberdade do pensar e do 
dizer. O tempora, o mores! (Oh tempos, oh costumes!) diríamos em tom 
nostálgico e diferente daquele de Marco Túlio Cícero, sem o sentido 
pejorativo, num dos seus discursos contra Lúcio Sérgio Catilina!

Abnegados professores. Alguns pioneiros. A então grade curricular 
aprovada pelos órgãos do Ministério da Educação era algo bem 
simples. Praticamente resumia-se ao elenco das disciplinas. Não havia 
as diretrizes curriculares nacionais, o tão propalado núcleo docente 
estruturante atual, a dedicação exclusiva e a titulação de mestres e 
doutores, sequer era referenciada. Éramos todos colaboradores e 
alunos de nossos discípulos. Aprendíamos bastante com “a santa 
rebeldia da juventude”, usando a expressão de Camilo Torres, tão 
cara a Dom Helder Câmara. Tentamos repassar aos nossos alunos o 
pensamento de Marshall McLuhan, quando já falava de aldeia global, 
virtualidade, instantaneidade e outras ideias, vistas por muitos como 
utópicas ou quiméricas. Nossa pronúncia afrancesada do nome 
do filósofo e comunicador canadense ainda faz rir nosso estimado 
professor Tarcísio Gurgel.

A Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza tinha um estilo informal. 
Contrastava com o tom magistral e catedrático de outras instituições de 
ensino superior. Reinava a informalidade. Professores sem o physique 
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du rôle, descontraídos e despojados. Até mesmo os mais solenes 
catedráticos da Faculdade de Direito, que primavam pela austeridade 
nos corredores da antiga escola da Ribeira, lá na Rua Jundiaí se 
mostravam simples e acessíveis, renunciando à pompa e à sisudez. 
Talvez alguns duvidassem do nosso saber. E o pai de nosso amigo e 
colega Vicente Serejo haveria de dizer: “E dali sairá algum doutor”?

Convém lembrar também o intercâmbio da Faculdade Eloy de Souza 
com a União Cristã Brasileira de Comunicação e a Revista de Cultura 
Vozes, dirigidas por Frei Clarêncio Neotti, OFM. Graças a seu apoio, 
nossos professores tiveram a oportunidade de publicar o resultado 
de suas pesquisas e estudos naquela conceituada revista. É bom que 
se diga que junto a Frei Clarêncio trabalhavam Antônio Sérgio Lima 
Mendonça e Moacir da Costa Cirne (seridoense de saudosa memória), 
os dois últimos professores do Instituto de Arte e Comunicação 
Social (IACS-UFF) da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. 
Estes contribuíram sobremaneira para atualização de nossos temas, 
provocando reflexões e posteriores descobertas.

Cumprimos a nossa missão. Mesmo inconscientemente, não fizemos 
aquilo que criticava Paulo Freire: “uma educação bancária”, na qual apenas 
se transmitem e repetem conhecimentos. Queríamos a crítica, pois é ela que 
renova o ser humano e fortalece a vida! Fecimus quod potuimus, faciant 
meliora potentes (Fizemos o que pudemos; os que podem e sabem mais, 
façam melhor)!





Jomar José da Costa Morais

AOS MESTRES, COM CARINHO
 

     Aluno – Turma Concluinte 1975

Trabalhou em A Ordem e outros jornais 

de Natal. Foi editor político no Jornal 

do Brasil, repórter especial na Folha de 

S. Paulo e redator da primeira página em 

O Estado de S. Paulo. Nas revistas Isto É 

e Veja assumiu a editoria e subeditoria 

política. Exerceu o magistério na Escola 

de Comunicações e Artes da USP e na 

Faculdade Cásper Líbero. 
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Meu vínculo com a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza surgiu 
cinco anos antes de minha aprovação no vestibular da escola, 

quando conheci o professor Geraldo Queiroz. Foi em março de 1967, quando 
eu era aprendiz de repórter no semanário A Ordem, aos 14 anos de idade. 
Talvez surpreso por encontrar na Redação do jornal um menino sofrendo 
para se entender com o teclado de uma velha Olivetti, Geraldo aproximou-
se de mim e, com simpatia, pediu para ler a lauda que eu tentava preencher.

O emprego, com carteira assinada, estava comigo há um mês, graças 
à generosidade do Secretário de Redação, Tarcísio Monte, certamente 
comovido com o atrevimento daquele garoto que, numa tarde de sexta-
feira – dia de fechamento! – invadiu as oficinas de A Ordem em busca 
de trabalho. Era uma dádiva, mas não só isso. O emprego foi confirmado 
depois que o próprio Tarcísio testou, e aprovou, minha garra para garimpar 
notícias com quatro pautas audaciosas que eu deveria cumprir na primeira 
semana de trabalho: entrevistar o Governador do Estado, Walfredo Gurgel; 
o Prefeito de Natal, Agnelo Alves; o Reitor da UFRN, Onofre Lopes; e o 
Rei Momo Paulo Maux, pois o Carnaval estava próximo. Faltava-me, no 
entanto, o jeito, a técnica de escrever a informação com clareza e – por que 
não? – um pouco de beleza.

– Você já leu algum livro sobre jornalismo? Perguntou Geraldo, com 
paciência paternal.

Respondi que lera Manual de Jornalismo, de John Hohenberg, e 
Introdução ao Jornalismo, de Fraser Bond, dois calhamaços americanos que, 
emprestados da biblioteca da Sociedade Cultural Brasil-Estados Unidos, eu 
devorara, sem digerir, entre a sexta-feira em que conheci Tarcísio Monte e 
a segunda-feira seguinte, quando me apresentei para o teste em A Ordem.

– Mas isso deve ser muito difícil pra você! Exclamou o professor, agora 
mais compassivo. Ele ainda tentou passar-me algumas dicas sobre como 
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escrever um lead, a abertura de uma notícia, mas concluiu que seria melhor 
presentear-me com “um livro mais fácil” para aprender a arte do texto 
jornalístico, o que acabou acontecendo na semana seguinte.

Ganhei de Geraldo um simples e utilíssimo livrinho de bolso de Natalício 
Norberto, Manual Prático do Jornalista, minha primeira leitura orientada 
sobre jornalismo, que me faria entender a necessidade de associar o talento 
e a prática ao estudo e ao aprimoramento técnico e, mais tarde, me levaria a 
trocar um curso na área biomédica da UFRN – para decepção de meus pais, 
que queriam um filho médico – pelo modesto curso de Jornalismo de uma 
faculdade isolada.

E assim reencontrei Geraldo Queiroz em 1972, ele então diretor da 
Faculdade Eloy de Souza, eu já um repórter com certa experiência, mas 
ainda carente de instrumentos que me ajudassem a pensar a realidade e a 
usar melhor as palavras. E assim atravessei quatro anos de reflexões e ensaios 
que, mais adiante, seriam de grande importância para o meu acesso e bom 
desempenho nos principais jornais e revistas do país.

O aprendizado com mestres que eu admirava, como Woden Madruga, 
Carlos Lyra, Almeida Filho, Jorge Batista, Francisco Macedo, o próprio 
Geraldo e tantos outros professores – cada um experiente e sábio em 
sua especialidade – burilou em mim o diamante bruto de uma vocação 
descoberta ainda na infância. E cada uma dessas pessoas, com seu zelo e 
sabedoria, certamente estava comigo quando consegui ser aprovado em 
testes de acesso aos jornais O Estado de S.Paulo e Folha de S. Paulo, menos 
de um ano após a minha formatura. 

Optei pelo emprego em O Estado de S. Paulo, para o qual contaria com 
o plus das recomendações dos jornalistas Manoel Chaparro e Francisco 
de Assis Barbosa, e ali iniciei, não como repórter, mas como redator de 
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seu vespertino Jornal da Tarde, ainda uma referência de edição e texto 
criativos no jornalismo brasileiro. Seis meses depois me tornaria redator 
da primeira página do próprio Estadão, tendo em minha bagagem não 
mais que a minha passagem por jornais natalenses e aquilo que aprendi na 
Faculdade Eloy de Souza.

Na curva ascendente que aconteceria em minha vida profissional, é 
indiscutível que houve a contribuição do Xeque-Mate, o audacioso programa-
laboratório de entrevistas da faculdade, símbolo de resistência num tempo 
de ditadura e censura à imprensa. No desempenho de minha tarefa como 
professor de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes (ECA) da 
USP, onde cheguei pelas mãos de meu orientador acadêmico Gaudêncio 
Torquato, é inegável a influência do jornal Mãe Luiza, nossa experiência 
na Eloy de Souza de fazer jornal-laboratório a partir do comprometimento 
com uma comunidade carente, a então favela de Mãe Luiza, na zona leste 
de Natal. Isso foi preponderante para que eu engajasse meus alunos da ECA 
em um projeto de jornal-laboratório em São Miguel Paulista, na época um 
problemático bairro operário da zona leste de São Paulo.

Quando olho para trás, do alto de nosso tempo repleto de recursos 
tecnológicos e apelos à mudança, impressiona-me como se pôde fazer tanto 
com tão pouco na heroica Eloy de Souza, graças ao idealismo e à teimosia da 
maioria de seus gestores, professores e alunos.

Não fiquei em Natal para ver a ascensão do curso de jornalismo à 
Universidade Federal e, nos anos seguintes, sua ampliação e modernização 
no contexto de uma UFRN forte que viria a ter entre seus reitores do período 
o mesmo professor Geraldo Queiroz de meus dias de aprendiz em A Ordem 
e dos anos duros e dourados da Faculdade Eloy de Souza. Como todos nesta 
terra, porém, conheço o rastro luminoso do velho curso, pontilhado de 
profissionais que dali saíram para reformar a imprensa potiguar nas décadas 
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seguintes, abrir novas trilhas de comunicação eletrônica e dar um novo 
status ao trato com a informação no serviço público e nas empresas.

Em minha mente e em meu coração não restam dúvidas: meus quase 40 
anos em Redações, até a aposentadoria em 2006, e meus dias atuais de suor e 
deleite, em novos desafios que abraço a cada dia na Internet (só remunerados 
com puro prazer), não seriam tão significativos para mim sem a herança da 
saudosa Eloy de Souza.

Aos meus mestres e colegas, carinho e gratidão! 



189 Memórias



José Arízio Fernandes

UM GÊNIO ESTEVE
 NO XEQUE-MATE

Aluno – Turma Concluinte 1976

Graduado em Jornalismo e Medicina 

pela UFRN. Auditor Fiscal do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Foi Diretor do 

Instituto Técnico-Científico de Polícia 

da Secretaria de Segurança Pública do 

Rio Grande do Norte e Vice-Prefeito do 

município de São José de Mipibu.
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Chamava-se Apolinário. O “gênio do Apodi”. De batismo, 
Apolinário Ferreira de Carvalho. Era agricultor. Nascido e criado 

numa pequena fazenda da zona rural do município de Apodi, zona oeste 
do Rio Grande do Norte. Foi forçado pelos pais a ir à escola. Depois de 
nove dias abandonou-a, pois a professora o ameaçou dar-lhe uns “bolos” 
de palmatória. Fazia perguntas embaraçosas para a mestra e atrapalhava 
a aula. Tinha um raciocínio muito rápido e uma memória enciclopédica. 
Aprendeu a ler sozinho. Apaixonou-se pela leitura. Lia tudo que encontrava 
escrito em qualquer lugar. Inclusive pedaços de papel que encontrava nas 
coxias e soltos pelas ruas da cidade, quando vinha fazer a feira. Tornou-se 
autodidata. E inveterado da leitura. 

Descobriu que o padre, o juiz e outros letrados e estudiosos da cidade 
tinham livros. Daí se fez amigo deles, os visitava constantemente e pedia 
para ler os livros que tinham. No início foi interessante e divertido. Todavia, 
pouco tempo depois, tornou-se um problema. Quando começava a ler não 
queria mais parar. Ficava nas casas lendo, sem ser convidado, e varava 
noite a dentro. Trazia desconforto e constrangimento para os proprietários 
que se viam obrigados a convidá-lo a ir embora. Tornou-se conhecido na 
cidade. Gostava de argumentar com professores, advogados, estudantes e 
autoridades outras. 

Descobri-o por acaso em conversa com um amigo da região. Fazia eu 
parte do Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto, que tinha o saudoso 
colega Rogério Cadengue como presidente. Sugeri-lhe que devíamos 
sondar a genialidade do cidadão. Se verdadeira, que o trouxéssemos ao 
Xeque-Mate. Assim aconteceu. 

Mandamos buscá-lo. Alojei-o no meu quarto na Residência 
Universitária. Arranjei um problemão. O cidadão não era afeito a banho 
e trocar a roupa. Daí, se por um lado era atração pelo saber que esbanjava, 
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por outro, era só reclamação pelo odor nada agradável que emanava. 
Com muito trabalho o convencemos a tomar banho com frequência, usar 
sabonete e as roupas que lhe doamos. Antes da apresentação no programa 
ele esteve na Faculdade de Medicina, na de Engenharia e em salas de estudo 
da Residência Universitária. Foi notícia dos jornais da época. Em todos os 
locais derramou conhecimento e sabedoria incontestáveis. 

Aí veio o Xeque-Mate. Foi aquela explosão de público na Faculdade 
de Jornalismo, nunca antes alcançado, faltando espaço para acomodar a 
todos que lá acorreram. Os entrevistadores eram professores (inclusive o 
saudoso professor Waldson Pinheiro), jornalistas, pessoas de reconhecido 
saber em suas áreas de atuação e nós estudantes de jornalismo. Foi sucesso 
total, repercutido por toda a imprensa na época. As respostas dadas eram 
rápidas, acertadas, objetivas e de um variado universo de conhecimento. 

Cortez Pereira era o governador do estado. Tomou conhecimento. 
Através de sua assessoria fez contato comigo e pediu para que eu o levasse 
a sua casa, pois gostaria de conhecê-lo pessoalmente, conversar e ouvi-lo 
sobre assuntos diversos. Marcou um almoço para o domingo seguinte em 
sua residência. Mandou-nos seu motorista, no automóvel oficial, buscar 
na residência universitária. E lá fomos nós. Ao chegarmos, o governador 
estava com jornalistas a conversar. Estava gripado e vestia um roupão azul. 
Levantou-se e veio com um sorriso no rosto nos receber, abraçando-nos. 
Ato contínuo apresentou Apolinário aos jornalistas e lhes disse da grande 
capacidade de que era possuidor. Houve uma verdadeira sabatina. Os 
interlocutores se surpreendiam a todo o momento, com tanta sapiência 
num simples agricultor. 

No meio da conversa chega o secretário de Agricultura, Geraldo 
Bezerra, com um pé de sorgo, se não me falha a memória, para mostrar 
uma experiência vitoriosa de plantio. Daí, o governador perguntou o que 
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ele achava da Chapada do Apodi para um projeto agrícola. Aí o homem 
se soltou. Passou o tempo todo do almoço dando aula sobre o potencial 
do solo, sobre o volume de água no subsolo, culturas indicadas, empregos 
que surgiriam, e outras coisas mais. E todos boquiabertos. Então, disse 
eu aos presentes: com toda esta sabedoria e nunca conseguiu escrever 
o próprio nome. Nunca aprendeu. Todos ficaram surpresos e o próprio 
Apolinário confessou. 

De pronto, o governador mandou que eu o levasse à professora Crisan 
Siminéa, famosa educadora. Ele falaria com ela para ensiná-lo a escrever. 
Assim aconteceu. Porém, após três meses de aulas a professora desistiu. 
Não houve como ele aprender e escrever o próprio nome. Possivelmente 
tinha atrofia para a escrita. Na mesma ocasião o governador perguntou 
o que ele queria. Ele disse: nada. O governador lhe deu um crédito para 
comprar livros na antiga Livraria Universitária e me entregou um cartão 
recomendando-o ao livreiro Walter Pereira, o proprietário. Entreguei em 
mãos e apresentei Apolinário. 

Aprendeu o caminho da livraria e passou a frequentá-la diariamente. 
Lia desenfreadamente e queria discutir tudo com quem se apresentava 
como estudioso. Começou a criar problemas no ambiente de leitura e eu 
fui convidado a desaconselhar suas visitas ao local. 

Ainda passei cerca de seis meses o hospedando. Ultimamente, soube 
que ele faleceu lá no seu Apodi. Esquecido por todos. 



José Wilde de Oliveira Cabral

O DIA APÓS O AI-5
 

Aluno – Turma 

Concluinte 1968 / Professor

Exerce a função de Assessor Parlamentar 

no Senado Federal. Foi Coordenador de 

Comunicação do Ministério da Previdência 

Social (2011-2014) e Secretário de 

Comunicação do Governo do Rio Grande do 

Norte nos períodos 1989-1991 e 1995-2002. 

Assessor de Comunicação do Banco Nacional 

de Crédito Cooperativo de 1976 a 1989. 
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Os concluintes de jornalismo do ano de 1968 da Faculdade   Eloy 
de Souza receberam os seus diplomas no dia 14 dezembro. No 

dia da formatura, um sábado à tarde, parte da turma foi ao Teatro Alberto 
Maranhão para dar os retoques finais no cenário da solenidade. O país vivia 
um clima de apreensão por conta do Ato Institucional número 5, editado 
no dia anterior, que permitiria suspender direitos políticos, cassação de 
mandatos etc.

Quando tudo parecia transcorrer normalmente   para nós concluintes, 
eis que chega ao teatro um emissário do general Hildebrando Duque 
Estrada, comandante da Guarnição Militar de Natal, querendo saber da 
diretora da Faculdade, professora Yvonne Barbalho, o roteiro da solenidade, 
os discursos previstos e, em especial, o meu discurso, uma vez que eu era o 
orador da turma. Dona Yvonne me pediu o texto e o apresentou  ao militar – 
uma espécie de ajudante de ordens do general. Ao receber, o referido senhor 
disse que iria levar ao seu comandante e que mais tarde daria uma resposta 
sobre a realização, ou não, da solenidade.

A promessa foi cumprida. O evento poderia ocorrer, mas sem o discurso  
do representante dos concluintes. Os concluintes só tomaram conhecimento 
deste episódio ao chegarem ao teatro. Foi uma revolta silenciosa, mas 
insistente para que eu não acatasse a determinação. Acredito que dona 
Yvonne tenha dado ciência ao governador, monsenhor Walfredo Gurgel, 
que presidia a formatura. A palavra foi concedida apenas ao Dr. Otto Guerra 
que representava a reitoria da UFRN.

Meus colegas insistiam comigo para que eu apresentasse, pelo menos, 
uma justificativa. Quando o Monsenhor declarou encerrada a solenidade, 
ganhei a coragem cobrada e falei: “peço a palavra”. O governador olhou 
firme para mim, todavia não hesitou em  conceder-me. Pedi desculpas por 
quebrar o protocolo, já que iria falar após o seu discurso. Ele era a maior 
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autoridade presente. Procurei, inicialmente, justificar-me,   agradecendo 
àqueles que nos ajudaram a chegar à conclusão do curso. E continuei: 
“nós, jornalistas, valorizamos os fatos novos, a atualidade. O texto que 
preparei, no entanto, era atual para o dia de ontem. Hoje, perdeu o sentido. 
Restam somente os agradecimentos às nossas famílias  e ao corpo docente 
e funcionários da Faculdade”. A cortina do teatro fechou, com a turma 
boquiaberta e entusiasmada  com o meu gesto que, pela cara das autoridades 
que deixavam a mesa, tinha sido uma afronta. Eles sabiam, mais que todos 
nós, o que estava para acontecer.

No dia seguinte, domingo, 15 de dezembro, o jornal O POTI – que fechava 
no sábado à noite – publicou na primeira página: Jornalistas diplomados 
sem discurso, atribuindo ao general Duque Estrada a condição de censor. 
Quando tudo parecia terminado, recebi uma intimação do general, por 
meio do capitão Cleanto Siqueira  que trabalhava no gabinete do comando 
militar e a quem conhecia das redações. Ele era dirigente do Pâmpano 
Esporte Clube e sempre procurava-nos para divulgar suas atividades. Sua 
missão, naquela ocasião, era totalmente diferente da habitual. Sua missão era 
me levar à presença da autoridade máxima do Exército no Rio Grande do 
Norte para dar algumas explicações sobre os fatos ocorridos na formatura. 

Verifiquei com Cleanto a possibilidade de ir na segunda-feira, quando 
as coisas poderiam estar mais tranquilas. Diante disso, ele foi ao general 
que confirmou a audiência para o dia seguinte. No entanto, fez questão 
de ressaltar a ordem para que eu não faltasse ao compromisso. Na data 
e horário estipulados, cheguei ao Quartel General acompanhado da 
presidente do Diretório Odylo Costa, neto e também concluinte Nadja 
Lopes Cardoso e da minha noiva Aldenira Gomes, hoje Aldenira Oliveira, 
que fez o juramento no dia da formatura em nome de todos os concluintes, 
e com quem casei no sábado seguinte (dia 21 de dezembro), uma semana 
após todos esses acontecimentos.
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O primeiro grande impasse foi o longo tempo de espera. A porta do 
gabinete do general estava aberta, e ele nos olhava parecendo não se 
preocupar com a nossa ansiedade. Após muito tempo, pediu-nos, aliás, 
mandou-nos entrar. A sua expressão era de indignação e surpresa com o 
ocorrido. Não me assustei, porque  Cleanto já tinha me antecipado que ele 
ficara irritado com a notícia de ter sido  responsável pela censura. Este fato, 
entretanto, foi insistentemente negado pelo general. Porém, fez muitas e 
severas advertências, afirmando que eu colocara em risco a solenidade ao 
pedir pra falar. Acrescentou, ainda, que se naquele momento o governador 
tivesse negado a palavra e alguém da plateia gritasse abaixo a ditadura 
geraria uma grande confusão. Disse que se isso tivesse acontecido, haveria 
uma reação por parte do Comando Militar, mandando deter todos que 
estivessem naquele auditório. Afirmou: vocês são muito novos e aprendam 
que isso não se faz. 

Ouvimos tudo calados, até que ele pediu explicações sobre as homenagens 
prestadas pela turma, segundo ele inconcebíveis. Ou seja, escolher o general 
Albuquerque Lima como patrono e reverenciar Stanislaw Ponte Preta e o 
estudante Edson Luis, morto dias antes  num confronto com policiais no Rio 
de Janeiro. Não se referiu ao ex-governador Aluizio Alves e ao empresário 
de comunicação F. Pessoa de Queiroz, também homenageados. Para Duque 
Estrada, Albuquerque Lima era uma referência do Exército Brasileiro, um 
dos esteios da revolução de 1964, enquanto Ponte Preta era um crítico feroz 
do movimento. Procuramos explicar que o general Albuquerque tinha 
sido lembrado pelo importante programa  de intercâmbio universitário – o 
Projeto Rondon – e que no caso de Stanislaw era um reconhecimento a um 
dos grandes jornalistas do país que morrera naquele ano. Sem comentar, 
o general nos dispensou afirmando que não tínhamos características de 
incendiários e, minimizando os problemas gerados pela minha atitude, disse: 
“se fossem, eu não sei como seria, pois não tenho vocação para bombeiro”. 
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Para demonstrar que sabia um pouco mais da gente, ressaltou saber 
que eu e Aldenira estaríamos casando no final daquela semana naquela 
igreja... e apontou para a antiga catedral metropolitana   que ficava na 
frente do seu gabinete.

Durante muito tempo Dr. Otto Guerra, que presidia o Conselho 
Administrativo da ANCAR-RN, empresa na qual eu trabalhava, sempre 
que passava por mim lembrava: “Governador, peço a palavra”. Talvez, por 
isso,   ele não se esqueceu de mencionar o episódio em depoimento que 
agora é lembrado pela Comissão da Verdade da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte.
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Nadja Caldas Lopes Cardoso

REBELDES,
 DOURADOS E FELIZES

Aluna – Turma Concluinte 1968 

Professora

Graduada em Jornalismo pela Faculdade 

de Jornalismo Eloy de Souza e em Direito 

pela UFRN. Professora dessa Universidade, 

com atuação nos Cursos de Comunicação 

Social e Direito. Auditor Fiscal do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 
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Anos rebeldes? Anos dourados? Anos felizes?

Rebeldes. Dourados. Felizes, principalmente felizes, assim podemos 
nos referir àquele tempo, desde o estudo secundário até o superior sempre 
no entorno daquele prédio que passou a ser a Fundação José Augusto.

Claro que nesse meio todo estava a indignação de jovem que 
via seu país na condição de refém daquelas mentalidades voltadas à 
imposição da força, que via e tratava livros e músicas como inimigos, 
mentalidades tão torpes que achavam poder conduzir a nação sem a 
Imprensa e sem o Direito, colocando-os sob suas botas e quepes. Mesmo 
assim felizes sim, por se estar com a família completa, organizada e 
unida, numa idade em que se pensa que as próprias ideias, visão e 
atitudes podem mudar o mundo.

Na Rua Jundiaí, número 641, local da Fundação José Augusto 
(FJA), o prédio que abrigava, provisoriamente, o Atheneu, antes 
da inauguração da singular e majestosa edificação definitiva do 
centenário e querido educandário potiguar. A menininha sentada no 
batente da porta ou da janela da casa número 368 ficava admirada 
vendo passarem os estudantes fardados para aquela escola situada 
mais adiante, sempre dizendo que queria ali estudar.

Assim foi. Após o ensino médio completo no inesquecível Colégio 
Estadual do Atheneu, da Campos Sales, seria na Faculdade de Jornalismo 
Eloy de Souza – FAJES, mantida pela Fundação José Augusto, que se 
concretizava aquele sonho. De modo especial pelo curso de jornalismo 
ter sido criado pelo político-ídolo governador Aluízio Alves, o qual 
paraninfando os concluintes do Atheneu divulgava e incentivava esse 
curso superior, além de outros que deveriam ser criados e mantidos 
pela Fundação. Tempos depois a mana Narinha viria cursar Sociologia e 
Política na FJA.



202 Memórias

Na FAJES não se pode esquecer da Taquigrafia, disciplina 
“precursora do computador”, pois utilizando traços, pontos e 
agilidade manual conseguia-se transcrever em tempo real toda a fala, 
o discurso do orador. Obter média 10 foi de tirar o sono. A disciplina 
Fotojornalismo com os alunos no laboratório da escola revelando 
as fotografias para a análise do professor. Interessante que as fotos 
molhadas eram levadas para secar no varal de casa usando todos os 
pegadores de Dona Júnade, querida mãe que compreendia e apoiava 
essa parte prática da grade curricular e até elogiava as fotos, quando 
julgava ser merecido.

Na FAJES, experiências diferenciadas como a pesquisa nas casas 
do morro de Mãe Luiza para o jornal-laboratório Extra, que redundou 
no título “Mãe Luiza só tem farol”, e no programa radiofônico O Extra, 
executado pela Rádio Nordeste, conveniada com a Faculdade, a análise 
que fizemos da música Pra não dizer que não falei de flores, de Geraldo 
Vandré, que proporcionou uma “visita” ao Quartel General do Exército 
juntamente com os professores da disciplina e coordenadores do 
programa, vez que “Caminhando e cantando...” estava com a execução 
proibida em todas as emissoras do Brasil. Como explicar a escolha 
dessa música para análise se a faixa era lacrada com durex em todos os 
discos onde ela estava?

Na FAJES, a eleição para presidir o Diretório Acadêmico Odylo Costa, 
neto-DAOCN, recheada de ideias para movimentá-lo e o diferenciar dos 
congêneres, com ofícios e memorando para redigir e organizar contando 
com a substancial ajuda redacional do querido pai, Seu Otacílio, sempre 
compreensivo com esta filha que concomitante cursava Direito/UFRN, na 
Faculdade da praça Augusto Severo, bairro da Ribeira, e estava sempre com 
o tempo curto para tantas obrigações com o estudo e o DAOCN.



203 Memórias

Na Fundação José Augusto em seu subsolo – ou seria o térreo 
– funcionava o DEPEDEJOTA – Departamento de Pesquisa e 
Documentação Jornalística procurando auxiliar os alunos com 
publicações sempre disponíveis para ler, analisar, pensar e fazer. Mesmo 
que engatinhando, acreditamos ter sido bem válida a sua criação 
que nos coube coordenar com a supervisão do diretor da Faculdade, 
professor Geraldo Queiroz. Era algo inovador e aglutinador para os 
jovens acadêmicos, que viam na ainda pura e charmosa profissão o 
jornalismo que se poderia oferecer à população de modo livre, ético e 
responsável.

A elegante Sala dos Grande Atos, salão nobre da Fundação, 
onde se realizavam as palestras e eventos considerados relevantes 
para a instituição. Em novembro de 1974, durante a Semana de 
Comunicação quem ali estava e viu e ouviu ecoar no recinto, por mais 
de dois minutos, aplausos para o jornalista Villas-Bôas Correa em cuja 
palestra, incomodado com a situação vivenciada pelo Brasil da época, 
pronunciou que “a Arena é a filha da UDN que caiu na zona...”. Parecia 
ser o pensamento de todos os presentes, jovens, idealistas regozijados 
com as palavras que gostariam de pronunciar também.

Já o pátio interno da Fundação abrigou uma programação 
estudantil, pedagógica, supervisionada pelos professores da Faculdade, 
digamos um jornalismo falado, entrevistas com personalidades, 
administrativas ou populares, abertas à população, onde se destacou a 
participação do senhor Apolinário, conhecido como “gênio do Apodi”, 
um autodidata inteligente que empolgou a todos os presentes com seus 
repentes, cálculos e filosofias.

Já o caminho para Fundação, especialmente o principal deles, a 
escura Rua Jundiaí, foi motivo para o tradicional trote dos calouros 
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nos finais dos anos 60, quando os veteranos vendo-se sem condições 
de sensibilizar a COSERN focaram seus principais cartazes na busca 
da melhoria da iluminação daquela rua e das adjacentes. As músicas 
da época foram a principal inspiração: “Ilumina-me, Senhor”, “De 
joelhos”, “Eu não sou cachorro não”... Com a divulgação pela imprensa, 
esse aspecto social bem-humorado obteve pequena melhora. Pequena, 
mesmo porque a insensibilidade não é de hoje...

Uma ligeira passagem de cuja ocorrência só soube muito tempo 
depois, pela primeira vez foi tratada minha demissão como funcionária 
do DEPEDEJOTA e professora do curso por parte da presidência da 
FJA. Intenção não concretizada pela interferência da direção da FAJES 
e dos professores que abominaram tal injustiça. Sim, injustiça. Afinal 
o motivo do tresloucado intuito: ser aluizista. Admirar e votar no 
político que criara a própria Fundação José Augusto! A que ponto se 
chega quando o ridículo e a insanidade afetam o poder. Passou. Está 
passado. Assim seja.

Naqueles anos, atos e fatos que ocorreram compõem, sem dúvida, 
a história de vida de cada um de nós. Salutar quando podemos guardar 
e resguardar os melhores ou os mais significativos deles. Foi muito 
bom tê-los vivenciado. Claro que sim.





Nicolau Frederico de Souza

ENCONTROS EM UMA SEMANA
 DE COMUNICAÇÃO

Professor

Graduado em Jornalismo pela UnB, 

com especialização em Planejamento e 

Consultoria Empresarial pela Universidade 

Potiguar e Gestão Pública pela UFSC. 

Técnico em Comunicação Social do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Exerceu a mesma função 

na Associação Nordestina de Crédito e 

Assistência Rural (ANCAR/RN).



207 Memórias

Todos os anos o Departamento de Pesquisa e Documentação 
Jornalística (DEPEDEJOTA) e o Diretório Acadêmico Odylo 

Costa, neto (DAOCN) da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza 
(FAJES) promoviam a Semana de Comunicação. Era uma forma de levar 
os alunos a atualizar os seus conhecimentos sobre temas da atualidade e 
a desenvolver e praticar uma análise crítica sobre as apresentações dos 
conferencistas convidados. Um grupo de alunos atuava como relatores 
e debatedores dos expositores. A coordenação geral dos painéis de 
apresentação cabia aos professores designados.

A segunda Semana de Comunicação, realizada de 2 a 7 de Outubro 
de 1972, tem um lugar especial em minha vida profissional, comunitária 
e familiar. Ao mesmo tempo, conheci três pessoas que marcaram a 
minha vida. 

Um mês antes, chegava eu a Natal para assumir meu trabalho 
na Assessoria de Planejamento e Estudos – APE da então Associação 
Nordestina de Crédito e Assistência Rural do Rio Grande do Norte 
(ANCAR/RN) – atual Emater/RN. Comigo trazia uma carta de 
apresentação do chefe do Departamento de Comunicação da 
Universidade de Brasília (UnB), Marco Antônio Rodrigues Dias, 
dirigida ao diretor da FAJES, Geraldo dos Santos Queiroz. Meses 
antes acabava de receber meu diploma de Jornalismo e o professor 
Marco Antônio, numa deferência especial, considerava importante 
que, chegando a um lugar então desconhecido, algum amigo seu me 
facilitasse os contatos iniciais. 

Lembro-me que fui procurar Geraldo Queiroz em uma noite que 
estava programada a realização do Xeque-Mate, projeto pioneiro de 
integração e formação dos futuros profissionais da FAJES. Geraldo me 
recebeu com sua cordialidade nordestina e convidou-me para assistir e 
conhecer o projeto Xeque-Mate. 
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Como recém-formado e testemunha ocular de episódios do 
controle da informação e da imprensa em Brasília, impressionava-me 
o fato de uma escola superior de jornalismo do Nordeste buscar uma 
estratégia de ensino acadêmico tão avançada. Um método que aliava 
professores, alunos e personalidades da comunidade e do governo, no 
debate aberto e democrático de temas da atualidade daquela época. 
Isso, em um período em que as liberdades democráticas, de expressão 
e de imprensa estavam sob vigilância permanente do governo.   

Antes de seu início, chamou e me apresentou a presidente do 
Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto – a formanda Ruth Helena Mallen 
Machado. Aproveitou e sugeriu que ela me convidasse para apresentar 
uma conferência sobre Comunicação para o Desenvolvimento Rural 
na II Semana de Comunicação, que seria realizada dentro em breve. 
Concordei de pronto e passei a frequentar todas as noites a faculdade, 
como forma de me enturmar com os professores e alunos e, ao mesmo 
tempo, preparar a minha apresentação.

A terceira pessoa, a conheci no dia de minha apresentação na 
Semana de Comunicação, cuja recordação hoje me emociona e me 
cala no fundo da alma. Foi o relator de minha conferência sobre A 
importância da Comunicação no Desenvolvimento Rural. 

Em seu relato, que guardo até hoje com muito carinho, assim se 
expressava: “Nicolau Frederico de Souza, Assessor de Comunicação da 
ANCAR/RN, abriu sua palestra com um esquema interessante: contou a 
história da comunicação, resumindo 50 mil anos de existência do homem 
sobre a face da terra em apenas 50 anos. Assim, registrou os seguintes 
acontecimentos: a) nos primeiros 30 anos, não houve nada digno de 
registro; b) somente há 20 anos o homem conseguiu sair da caverna; c) há 
cinco, surgiram os hieróglifos; d) o cristianismo surgiu há dois; e) apenas 
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há 15 meses Gutemberg criou a imprensa; f) a descoberta da eletricidade 
se deu há 20 dias; g) Santos Dumont voou pela primeira vez há 15 dias; 
e h) o advento da era moderna da Comunicação explodiu anteontem. 
Desses dados, o conferencista tirou a observação de que quanto mais passa 
o tempo, mais rapidamente se processam as modificações na história da 
comunicação humana”. Esclareço que a comparação feita na conferência 
era uma alusão à teoria do canadense Marshall McLuhan, educador, 
filósofo e teórico da comunicação, conhecido por vislumbrar a Internet 
quase trinta anos antes de sua invenção. Famoso também pela máxima “o 
meio é a mensagem” e por ter cunhado o termo Aldeia Global, McLuhan 
foi um pioneiro no estudo filosófico das transformações sociais provocadas 
pela revolução tecnológica do computador e das telecomunicações.

Em outro trecho, o relator afirmava que “a tecnologia emprestou 
uma dinâmica veloz à comunicação. E, portanto, na era atual, se você 
tem uma mensagem para lançar, deve fazê-la depressa, senão esta 
mensagem já era (sic); e também talvez já eram (sic) os veículos que você 
pensou em utilizar para lançá-las. Você precisa estar atento: o presente 
se torna passado muito rapidamente, em termos de comunicação”.

Sobre a comunicação rural, tema da conferência, o mesmo 
relator salientava que “o homem do campo, que constitui o público 
do Comunicador Rural, é de modo geral um elemento de universo 
limitado, de restrita experiência. Não está acostumado à tecnologia, e 
a educação só lhe chegou até certo ponto (não raro ele é analfabeto ou 
semi). Trata-se de um elemento conservador em relação às novidades 
que lhe são apresentadas, pois ele está arraigado há anos e anos na 
utilização de métodos tradicionais de trabalho”.

Finalizando, e concluindo sua avaliação crítica, o relator ressaltava: 
“Entretanto, também entendo que a palestra poderia ter trazido 
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maiores detalhes sobre a metodologia do trabalho da Extensão Rural, 
a fim de que os participantes da Semana pudessem conhecer mais 
dados práticos”. De outro lado, chamou a atenção para “o problema 
da supervalorização da comunicação e do comunicador, coisa que não 
teria nenhum sentido e nenhuma validade”.

O relator foi o aluno Jorge Batista Filho que, formado em 1973, 
tornou-se meu sucessor na função de professor e como jornalista e 
repórter atuou em diversos veículos de comunicação em Natal e São 
Paulo. Com sua esposa, a socióloga Ana Valderez, e um de seus filhos, 
Breno, nos deixaram no final de 1985, em plena noite da véspera do 
Natal, em uma das curvas da rodovia que liga Uberaba/MG e Catalão/
GO. Permanece entre nós seu segundo filho, Manoel, advogado, 
jornalista recém-formado pela UFRN. Dedicou o seu Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) ao resgate da vida e obra de seu pai, meu 
saudoso amigo/irmão e conterrâneo mineiro, Jorge Batista.

Geraldo Queiroz convidou-me logo depois de minha apresentação 
na II Semana de Comunicação para substituí-lo como docente em suas 
disciplinas, no seu afastamento para um curso de pós-graduação na 
Espanha em 1973. Com sua família são hoje amigos muito estimados. 
Pessoas a quem estimo e devo eterna gratidão pela amizade e pelo 
respeito mútuo. 

A presidente do diretório acadêmico a quem Geraldo Queiroz me 
apresentou e convidou-me para a conferência, Ruth Helena, tornou-
se minha aluna, namorada e há 41 anos esposa. Hoje vivemos felizes 
juntamente com os dois filhos, Ricardo e Carolina, duas netas, Stella e 
Maria Laura, a nora Renata e o genro Artur.                       





Racine Santos

EM CENA 
UMA VIAGEM INCOMUM

O perigo de censura ao espetáculo 

Viagem em torno de nós mesmos, 

encenado em uma programação cultural 

da Faculdade de Jornalismo no ano 

de 1971 e ainda lembrado por muitos 

assistentes, ensejou esse depoimento 

do dramaturgo Racine Santos, diretor 

do espetáculo e autor, entre outras, 

das peças À Luz da Lua os Punhais e A 

Farsa do Poder. 
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Naquele ano eu tinha deixado o Teatro de Amadores de Natal 
(TAN), do saudoso Sandoval Wanderley, e criei um grupo mais 

comprometido com o teatro que se fazia na época de certa forma engajado 
e vivenciando o clima político daqueles anos de chumbo. Dentro desse 
espírito, criamos o Grupo Alavanca, que reunia também Clotilde Tavares, 
Rodrigues Neto e outros, influenciado por José Celso Martinez Correia, 
que dizia: “A gente tem, no teatro, que mostrar o momento em que a gente 
vive como ele é.” 

E também pelo que sabíamos de Julian Beck e o Living Theatre, 
grupo americano que fazia um revolucionário teatro de rua, exigindo a 
participação do transeunte/espectador, montamos o espetáculo Viagem 
em torno de nós mesmos, o primeiro hapenning teatral que a cidade viu.

O espetáculo foi planejado da seguinte maneira: um grupo de atores 
chegava ao local, no caso a Fundação José Augusto, recitando, aos gritos, 
poemas de Brecht, meus e trechos de peças que havíamos montado.

De repente chegava a policia, que invadia o local, e prendia alguns 
atores, levando-os arrastados para um “camburão” que os esperava lá 
fora. Outros, que não chegaram a ser “presos”, permaneciam no local 
murmurando frases desconexas. 

Depois de certo tempo, com o clima de tensão criado no ambiente, 
pois os espectadores não sabiam que a invasão policial fazia parte do 
espetáculo, os atores que haviam sido “presos” voltavam todos com uma 
mordaça. Então todo o elenco, junto, murmurava o hino nacional num 
protesto ao mesmo tempo mudo e eloquente.

 Bom, isso aconteceu. Nós éramos jovens e, por isso mesmo, audazes. 
O espetáculo, é claro, não mais se repetiu. Nem podia acontecer.

Na verdade, não sei exatamente quem nos convidou para essa 
intervenção. Quero crer que tenha sido Jorge Batista. Digo isso pelo 
fato de sermos amigos e mantermos, na época, muitas conversas sobre 
arte e política.



Rejane Cardoso Serejo Gomes

ÓTIMAS LEMBRANÇAS DA 
FACULDADE DE JORNALISMO

Aluna – Turma Concluinte 1972

Presidente do Conselho Municipal 

de Cultura e da Fundação Cultural 

Capitania das Artes da Prefeitura 

de Natal (1992-1996). Organizadora da 

segunda edição das Memórias de Eloy 

de Souza (2003) e autora do livro 

Erasmo Xavier – O Elogio do Delírio 

(1989). Foi colunista no jornal Dois 

Pontos de 1984 a 1990.
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Nós morávamos na Avenida Afonso Pena, a uma quadra da 
faculdade onde estudei de 1969 a 1972, e lembro-me bem 

da antiga fachada do prédio que eu via quando era criança, onde ainda 
funcionava a Faculdade de Filosofia.

Foi em 1963, no governo Aluísio Alves que se fundou a Faculdade de 
Jornalismo Eloy de Souza que pertencia e funcionava na Fundação José 
Augusto, assim como a Faculdade de Sociologia e Política e o Instituto de 
Pesquisas Juvenal Lamartine.  Em 1968, quando passei o primeiro semestre 
morando em Paris, com a família, comecei a me interessar pelo curso que 
tinha Eloy, meu avô torto e querido, como patrono.

Meu pai Omar Lopes Cardoso dirigiu o jornal revolucionário de 
1930 A Tarde; meu irmão Otomar, foi muito atuante no jornal católico A 
Ordem. Além de ter tios e primos paternos jornalistas... sem falar em meu 
tio Erasmo Xavier (1904-1930), de quem eu seria biógrafa: ele atuou na 
revista natalense Cigarra e em revistas nacionais como O Malho e Fon-Fon.  
E a prima Nadja, professora entusiasmada do curso de Jornalismo até hoje, 
na UFRN. Eu pretendia fazer um curso superior de Artes Plásticas, mas 
não posso negar que a família mesmo indiretamente me influenciou.

Com 18 anos de idade, em Paris, assistimos de nosso apartamento em 
Montparnasse, o movimento estudantil mais revolucionário do planeta, 
em maio de 1968. Ao chegar a Natal em junho, ainda com o som das 
sirenes nos ouvidos, mas encantada por Paris onde estudara pintura, não 
via como seguir o ideal de fazer um curso superior de Artes Plásticas em 
Natal.  Foi quando tivemos na casa dos meus pais na Afonso Pena a visita 
de Dona Yvonne Barbalho, que insistiu para que eu fizesse o vestibular da 
FAJES, que por falta de preenchimento das vagas haveria “segunda época”. 
Dona Yvonne era a diretora da faculdade, que foi sucedida pelo professor 
Geraldo Queiroz. Este permaneceu no cargo até 1974. Quando da 
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transferência para a UFRN, em 1976, lembro do nosso querido professor 
Berilo Wanderley acenando na boleia de um caminhão com os móveis da 
faculdade em mudança para o Campus Universitário.

Nas férias de julho de 1968, eu teria só uns 15 dias para me preparar 
para o exame vestibular, que naquele tempo era escrito e oral. Mesmo 
preocupada em não fazer feio e decepcionar a família, fiz e passei em 
segundo lugar.  E o curso seguiu leve, com aulas à noite. No final, também 
obtive o segundo lugar – mesmo estudando pouco, porque já trabalhava 
durante o dia: logo no início fiz um estágio de seis meses, não remunerado, 
na Tribuna do Norte que ainda tinha Aluízio Alves no comando do jornal. 

Depois trabalhei na Emissora de Educação Rural (o irmão Otomar já 
não era diretor e estava morando em Brasília), onde tive minha primeira 
carteira assinada, em 1969. Dois anos depois fiz um concurso pioneiro: 
na própria Faculdade seriam selecionados dois alunos – para após um 
estágio de seis meses ser o novo Assessor de Relações Públicas e Imprensa 
da ANCAR-RN. Fui a escolhida e hoje sou aposentada pela EMATER-RN.

Anos depois, a convite do professor Geraldo Queiroz, dirigi o 
Departamento Cultural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
na gestão do prefeito José Agripino Maia. Anos mais adiante, tirei outra 
licença da EMATER-RN para presidir o Conselho Municipal de Cultura e, 
na gestão seguinte, presidir a Fundação Cultural Capitania das Artes criada 
pelo Conselho e inaugurada pela então prefeita Wilma de Faria. Ou seja: 
a convivência com o professor Geraldo propiciou o primeiro convite para 
o trabalho na área cultural e tudo começou na Faculdade de Jornalismo.

Nessa mesma faculdade tivemos excelentes professores, como Américo 
de Oliveira Costa, Ana Maria Cocentino, Berilo Wanderley, Carlos Lima, 
Carlos Lyra, Celso da Silveira (vice-diretor), Claudio Emerenciano; Glauco 
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Medeiros, José Wilde Cabral, Marcos Aurélio Sá, Maria Inês Maciel Dantas, 
Nadja Cardoso, Nicolau Frederico de Souza, Othon Oliveira, Sanderson 
Negreiros, Woden Madruga, Yvonne Barbalho... são os que lembro no 
momento. Não gosto muito de citar, porque acabamos cometendo terríveis 
omissões... mas, se não citamos, omitimos todos. 

Tenho ótimas lembranças da FAJES, que conclui em 1972. Como o 
jornal-laboratório Extra com textos, diagramação e fotografias tomadas 
e reveladas pelos alunos no laboratório fotográfico da escola; o programa 
de entrevistas Xeque-Mate, aberto ao público no pátio da Fundação 
José Augusto, realizado pelo Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto 
e onde Florestan Fernandes foi proibido pelo governo de participar; o 
nosso estágio na iniciante TV Universitária tendo à frente o professor 
Sanderson Negreiros; o festival universitário de Música Popular 
Brasileira em parceria com a Escola de Música da UFRN; as semanas de 
Comunicação criadas pelo DEPEDEJOTA – o departamento de pesquisa 
(com hemeroteca!) coordenado por Nadja, que eu frequentava todas as 
noites e era o nosso Google. 

As Semanas de Comunicação programadas com a participação dos 
próprios alunos, inclusive eu, trouxeram grandes nomes do jornalismo 
brasileiro à Natal. E em outras atividades extracurriculares foi emblemático 
até o “mico” que pagamos no dia Sete de Setembro, desfilando com diferentes 
jornais na mão, mais uma cobrança do governo militar à área da imprensa. 
Ainda bem que também tivemos apresentações ousadas e contestadoras na 
faculdade, como uma peça de teatro encenada por alunos, onde policiais 
invadiram e fingiram prender jovens rebeldes. Assustando o público no 
auge da ditadura de 1964, onde infelizmente não era proibido proibir. 

No ano seguinte à minha conclusão, meu futuro marido Vicente 
Serejo entraria no curso, que passou a funcionar na UFRN, e seria futuro 
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professor do Curso de Comunicação. E, para dar continuidade à vocação 
da família, nossa filha Sylvia também se graduou em Jornalismo pela 
UFRN. E o Curso segue o seu destino de formar jornalistas, entre uma 
greve e outra. Apesar da inutilidade do diploma, nesses tempos em 
que fecham jornais impressos e os estudantes não parecem ter mais o 
jornalismo como aspiração. 
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Rejane Lordão Monteiro

CURSEI JORNALISMO NA ÉPOCA 
DA TAQUIGRAFIA E DA
MÁQUINA DE ESCREVER

Aluna – Turma Concluinte 1974

Além de Jornalismo, é graduada 

em Ciências Sociais pela UFRN e 

em Biblioteconomia e Documentação 

pela UFPB. Servidora aposentada da 

Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, onde dirigiu a Biblioteca 

Central Zila Mamede. Foi Diretora da 

Biblioteca Pública Câmara Cascudo.
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Lá se foram 40 anos desde 13 de dezembro de 1974, data da colação 
de grau dos bacharéis em Jornalismo e Comunicação Social da 

Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, agregada à Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte. Feita para os concluintes, a crônica “O homem 
do nosso tempo”, do professor-jornalista Berilo Wanderley, publicada 
no jornal/convite denominado Jornalismo, em seu primeiro e último 
número, assim definia o momento:

Lá se vão vinte e três companheiros de quatro anos de jornadear 
através de aulas [...] conceitos, teorias [...]
  [...] Nesta Casa, aprenderam que liberdade – essa palavra 
fugidia e tão buscada pelo homem de todos os cantões do mundo 
– encontra na imprensa o seu bastião de defesa, sua morada 
impenetrável, que nem a bomba que “mente e sorri sem dente” 
e “vai a todas as conferências e senta-se de todos os lados”, como 
descobriu sem novidades o poeta, consegue destruir. 
Nesta casa, aprenderam que, através da Imprensa, os homens 
podem se tornar mais solidários, menos solitários; mais irmãos, 
menos esquivos; mais companheiros, menos desunidos. 

Folheio o convite e me transfiro para os bons tempos de estudante 
de Jornalismo... Lembro-me dos anos de chumbo, da repressão político-
militar dos anos 70, do “ninguém segura este país”, do “milagre econômico 
brasileiro”, do “Brasil, ame-o ou deixe-o”, dos hippies, das discotecas, do 
fim da Guerra do Vietnã, do tricampeonato mundial do futebol brasileiro. 
Da censura à imprensa tornando-se prévia, através do Decreto-lei nº 
1.077, de 21 de janeiro de 1970. Da perseguição aos jornalistas e da 
ousadia de O Pasquim (criado em 1969), com suas charges críticas ao 
regime militar. Da explosão da revista Veja (criada em 1968). Na moda, 
o sapato plataforma, as calças boca de sino, os jeans, o poliéster, as meias 
de lurex. Nos homens, a feição da rebeldia e do protesto: as barbas e os 
cabelos compridos, as vestes em coloridos psicodélicos. Nas mulheres, 
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o realce ao despojado, os cabelos curtos, desalinhados, estaqueados, 
as saias longas ou curtíssimas, as minissaias, as batas, as roupas com 
estampas florais ou multicoloridas e a expressão da luta feminista pela 
conquista de independência. 

Felicidade! Passei no vestibular! Mas a faculdade é particular. 
Particular! Ela é particular. Particular! Ela é particular... Precisamente, 
em 1971, oriunda do Colégio Estadual do Atheneu Norteriograndense, 
prestei vestibular para a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza (escola 
isolada/ensino pago), pertencente à Fundação José Augusto e também 
para curso da área de ciências humanas da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (ensino público), com vestibular unificado e 
classificatório, exigência da Lei da Reforma Universitária. Escolhi 
jornalismo menos por vocação, em virtude de minha manifesta timidez, 
e mais por influência da irmã mais velha, Heloisa Carmen Lordão 
Monteiro, terminando o curso na Eloy de Souza. Considerei também 
que o gosto pela leitura era ponto satisfatório para a minha escolha. 

O critério de acesso ao curso era psicologicamente penoso, 
eliminatório a cada prova realizada. Era um padecimento acompanhar 
pelo rádio a lista dos que estavam aptos a continuar participando do 
processo. No último dia, concluídas as provas, aguardava-se a divulgação 
da derradeira lista. Nos olhares apreensivos explodiam os choros dos 
reprovados ou das celebrações dos aprovados, imediatamente convocados 
para o “trote” – brincadeira de boas vindas dos veteranos para os novos 
alunos, os “feras”. Tratava-se de mela-mela com tinta, farinha de trigo e 
goles de coquetel de cachaça para a descontração. Tudo ocorria no pátio 
da Fundação José Augusto. O pano de fundo era a música O pequeno 
burguês, de Martinho da Vila. 
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O curso funcionava à noite, no horário das 19h às 22h, no prédio 
da Fundação José Augusto, situado à Rua Jundiaí, nº 641, onde também 
estava instalado o Curso de Sociologia. Exercendo a administração 
estavam: Geraldo dos Santos Queiroz, diretor; Celso da Silveira, vice-
diretor; e Lúcia Coutinho, a secretária, auxiliada por dona Nazaré. O 
quadro docente era formado por jovens jornalistas, intelectuais, poetas, 
escritores e especialistas em conhecimentos afins. Entre os discentes 
prevalecia a amizade e a jovialidade; em alguns já era manifesta a vocação 
jornalista. O destaque eram os cabelos e barbas compridos de Afonso 
Medeiros, Emanuel Neri, Johnson Silva e as minissaias das meninas. 

A grade curricular era distribuída pelo período de quatro anos. 
O primeiro ano incluía a disciplina taquigrafia, métodos simbólicos 
ou palavras abreviadas que permitem a transcrição rápida das falas de 
um discurso. O professor era especialista no assunto, mas faltava-lhe a 
estratégia didática adequada. Pela dificuldade em apreender o conteúdo 
havia muita agitação entre os alunos, e a paciência do professor oscilava 
de acordo com o que ele chamava de balbúrdia dos estudantes. 

Folheando o convite detenho-me na folha dos professores 
homenageados e recordo-me das peculiaridades de alguns: 

Da professora Yvonne Ferreira Barbalho, a fidalguia, a voz suave, a 
distribuição de textos para leitura e tradução no ensino da língua inglesa.

Da professora Crisan Siminéa, os sinais das sardas, a maneira 
carinhosa do diálogo e das aulas sobre a língua portuguesa.

Do professor Claudio Emerenciano, os óculos de lentes grossas e o 
discurso recheado de conhecimentos.
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Do professor Celso Dantas da Silveira, a impaciência do poeta.

Do professor Woden Coutinho Madruga, a ênfase no lead e nas seis 
perguntas básicas a responder para elaboração da notícia: O Quê? [o 
fato]; Quem? [o personagem]; Quando? [o momento]; Onde? [o local] 
Como? [o modo]; Por quê? [a causa].

Do professor Geraldo Queiroz, a importância dada ao feedback como 
retorno da mensagem para realimentar o processo de comunicação. As 
definições da teoria da comunicação, a transferência de mensagens da 
fonte ao destinatário, os componentes do processo de comunicação – 
fonte, canais, ruídos, recepção, destino – e as discussões sobre a aldeia 
global antecipadamente anunciada por Marshall McLuhan.

Do professor Berilo Wanderley, a calma em conduzir a impaciência 
da juventude – o professor amigo, carinhosamente apelidado de São 
Berilo.

Do professor Vicente de Almeida Filho, visto como o bonitão, o 
“pão” eleito pelas alunas, as lições de radiojornalismo.

Do professor Carlos Lyra, a ansiedade e a paixão pela fotografia. As 
regras sobre a capacidade da fotografia em representar a informação/
notícia, a forma silenciosa de “contar a estória/história”. Do ângulo 
da imagem fotográfica, quanto ao enfoque de superioridade ou de 
inferioridade (de baixo para cima ou o inverso). Dos cuidados com a 
meia luz do laboratório fotográfico, para a correta revelação das fotos.

Da professora Ana Maria Cocentino, a vaidade da aparência e a 
placidez da fala.

Da professora Nadja Cardoso, a simplicidade e a exigência sobre os 
resultados do conhecimento transmitido.
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O ensino prático ocorria no Laboratório Fotográfico, sobre as 
técnicas da revelação de fotos; na Sala de Redação, com máquinas de 
datilografia, onde eram dedilhados os originais escritos em caneta Bic, 
que se transformavam em pautas, notícias, reportagens. Nas sedes dos 
jornais Tribuna do Norte, A República, Diário de Natal, a experiência 
sobre a diagramação de jornais.

 A Sala da TV era o ponto de convergência de ideias, de conversas, 
dos noticiários e, também, das novelas. 

Havia o auditório, formalmente chamado de Sala dos Grandes Atos, 
local dos eventos e cerimônias. Palco das Semanas de Comunicação nos 
anos de 1971 a 1974, promovidas pela Faculdade através do Departamento 
de Pesquisa e Documentação Jornalística e Diretório Acadêmico Odylo 
Costa, neto. Local onde ocorreu a Aula da Saudade de nossa turma, 
ministrada pelo professor Woden Madruga.

Era patente a boa convivência entre alunos e professores permitindo 
a agregação de ideias em prol da Faculdade, inclusive a de sua 
federalização.

Apesar do cenário brasileiro, de censura e controle dos meios de 
comunicação, foi criado em junho de 1972, pelo Diretório Acadêmico 
da Faculdade de Jornalismo Eloy de Sousa, o Xeque-Mate, programa de 
entrevistas com pessoas engajadas no cenário da política, da economia, 
do esporte, da cultura – um artista, um político, um jogador de futebol, 
um escritor, um jornalista, uma miss. Tinha finalidade didática. Os 
alunos eram supervisionados pelos professores, sobre a desenvoltura, 
os questionamentos, as pautas, as reportagens e sobre as fotografias. 
Assemelhava-se a uma cobertura jornalística. A cada sexta-feira da 
semana, geralmente às 20h, os alunos reuniam-se no pátio da Fundação 
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e se organizavam ao redor do convidado: sentados em cadeiras, no chão 
ou em pé, gestos que realçavam a informalidade do diálogo. O primeiro 
convidado foi Diógenes da Cunha Lima, então Presidente da Fundação 
José Augusto. 

Entre tantos entrevistados, um tornou-se inesquecível, pela 
curiosa habilidade da sua memória matemática. Quaisquer perguntas 
envolvendo as quatro operações matemáticas, ele solucionava com a 
precisão e rapidez igual ou maior que uma calculadora.  

Em um cenário de mudanças vivido pelo sistema universitário federal, 
com a reestruturação do sistema acadêmico da UFRN, a construção do 
Campus Universitário iniciada em 1970 e a transferências das atividades 
acadêmicas e administrativas a partir de 1972, a Direção, professores e 
alunos da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza se mobilizam com o 
objetivo de integrá-la à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Na gestão do reitor Genário Alves da Fonseca, o Conselho Universitário 
(CONSUNI) aprova a agregação. 

A participação dos formandos da turma de 1974, como Curso 
Agregado, na Solenidade Única de Colação de Grau da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, realizada na Praça Cívica do Campus 
Universitário, afiançou os rumos de sua federalização. 

A turma prestou homenagem às autoridades do estado e às vinculadas 
ao curso: o governador José Cortez Pereira de Araújo, como patrono; 
Villas-Bôas Correa, como paraninfo; Aída Ramalho Cortez Pereira, 
preito de gratidão; Genário Alves da Fonseca – Reitor da UFRN; Berilo 
Wanderley – nossa amizade; Diógenes da Cunha Lima – Secretário de 
Educação do RN; Claudio José Freire Emerenciano – Diretor da FAJES, 
Sanderson Negreiros – Diretor da FJA.  O governador Cortez Pereira 
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recepcionou os formandos no Palácio Potengi e todos foram vestidos à 
moda dos anos 1920. 

Após o curso de jornalismo, atendendo convite de Zila Mamede, 
poetisa e importante bibliotecária do Estado, cursei Biblioteconomia na 
Universidade Federal da Paraíba (1975-1976). Tornei-me bibliotecária 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e continuei conectada 
com a informação e o jornalismo. Não é preciso estar em uma sala de 
redação para ser jornalista.



Salésia Dantas de Souza Martins

QUEM, COMO, QUANDO, 
ONDE E POR QUÊ?

Aluna – Turma Concluinte 1975

Trabalhou no Diário de Natal, 

onde foi revisora, redatora e 

colunista. Exerceu atividades 

profissionais em assessorias de 

comunicação do Governo do Rio 

Grande do Norte nos períodos 

administrativos 1983-1986 e 2003-2007.
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Ingressei na Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza em 1971. 
Um ano antes já estava trabalhando no Diário de Natal, que 

implantara o sistema moderno de impressão em offset. O convívio 
entre a faculdade e o jornal serviu-me para unir à teoria do aprendizado 
jornalístico entre professores a prática da vivência na redação. Muitos 
dos professores também eram integrantes do corpo redacional do 
Diário de Natal e Tribuna do Norte.

O país vivia a turbulência da ditadura militar em que veículos de 
comunicação e estudantes universitários enfrentavam policiamentos 
constantes. Sofríamos, nós estudantes, com o fantasma da perseguição e 
a infiltração de elementos (os chamados dedos duros) a favor do sistema 
militar no convívio das faculdades. Mas nada disso tirava a alegria e o 
ímpeto de enfrentar as adversidades e o desafio dos perigos da censura. 

A Faculdade de Jornalismo era celeiro de conhecimentos amplos, 
de amizades fortalecidas entre alunos e professores e das boas e 
produtivas conversas nos intervalos. Vestia-se a farda do despojamento, 
da calça jeans desbotada, da camiseta surrada, das chinelas nos pés e 
mil ideias na cabeça. E quantas ideias e desafios! 

A nossa turma de 14 concluintes em 1975 teve como paraninfo 
Júlio de Mesquita Neto; patrono Berilo Wanderley; homenagem 
especial a Carlos Lyra e recebeu o nome do professor Jorge Batista, 
grande incentivador e mentor da criação do jornal Mãe Luiza, na 
comunidade do mesmo nome, que serviu de campo de atuação e 
laboratório prático. 

Foi preciso muito empenho dos alunos e do professor Jorge Batista 
para que alguns números do jornal fossem feitos. Enfrentávamos ruas 
escuras e de areal na comunidade em busca de informações, entrevistando 
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moradores e lideranças comunitárias, desbravadores daquele chão 
íngreme de humildes casebres descortinando do alto do morro a cidade 
iluminada lá embaixo. De volta à faculdade tudo era só emoção ao vermos 
surgir, através da lenta revelação no laboratório, as figuras entrevistadas e 
os locais clicados com nossas máquinas tão precárias.

Os quatro anos do curso e mais os trinta no jornal Diário de Natal 
foram fases marcantes no decorrer da minha vida para acreditar no 
jornalismo como profissão a serviço do bem comum. Meu fraternal 
agradecimento aos professores e a citação dos colegas de turma: Diana 
Maria Soares Lopes; Edith Gurgel de Brito; Evandro de Sá Pereira; 
Gisélia Nascimento de Medeiros; Ildo Alves de Melo; Jomar José 
Costa Morais (orador); José Ayrton de Lima; José Claudino Leite 
Filho; Paulo Venturele de Paiva Castro; Maria das Graças Pinheiro 
de Lima; Terezinha Vieira Cavalcanti; Tânia Damasceno Mendes de 
Farias e Valdeci Gomes Alcoforado.  







POSFÁCIO





Tarcísio Gurgel dos Santos

Doutor em Ciências da Linguagem 

pela UFRN. Mestre em Literatura 

Brasileira pela PUC do Rio de 

Janeiro, pesquisa a literatura do Rio 

Grande do Norte. É autor do livro 

Informação da Literatura Potiguar 

(2001), entre outros. Professor 

aposentado da UFRN. Dirige e 

apresenta na TV Universitária, desde 

2004, o programa Memória Viva.  

A FACULDADE 
DA MEMÓRIA

Aluno – Turma Concluinte 1977 

Professor
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Num país tão alheio à sua própria memória – alheamento que se 
torna mais preocupante com a cultura do descarte a conduzir o 

consumo e o comportamento das pessoas – é, por certo, digna de louvores 
a iniciativa de recuperar (evitei dizer não deixar morrer) acontecidos de 
uma experiência didático-pedagógica verdadeiramente extraordinária 
ocorrida na capital do Rio Grande do Norte nos anos sessenta, início dos 
setenta do século passado.

Creio, por isso, que aqueles que viveram ou não a experiência de 
ter sido aluno e haver frequentado alguma das atividades de extensão da 
antiga Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza (aí, naturalmente incluído 
o memorável Xeque-Mate), tendo lido essas páginas que resultaram da 
iniciativa de Geraldo Queiroz, hão de estar comovidos. E talvez até surpresos 
com a importância que – ficou claro – não se perdeu com o tempo.

Orgulho-me de, como aluno, haver participado da transição da 
Faculdade para o curso de Comunicação Social da UFRN. Mas se não 
escondo este entusiasmo não posso – sem cometer uma grave injustiça – 
supor que o bom jornalismo potiguar tenha se originado daquela escola, 
que tenhamos sido o ponto de partida da comunicação no Estado ou algo 
assim. Pensar deste modo seria diminuir a importância de gente como 
Eloy de Souza e Manoel Dantas, Elias Souto e Henrique Castriciano, Pedro 
Avelino e Antonio Pinto, Juvenal Lamartine e Verísimo de Melo, Palmira 
Wanderley e Dorian Jorge Freire, Lenine Pinto e Luiz Maranhão, Luiz 
Maria Alves e Dermi Azevedo e o que significou o seu trabalho jornalístico. 
Mesmo assim, é inegável que foi a partir da formação de profissionais 
que frequentaram a escola da Rua Jundiaí que o jornalismo potiguar se 
renovou, entrando definitivamente nos eixos da modernidade. Impossível, 
portanto, encobrir que isto ocorre a partir das atividades da escola surgida 
na Fundação José Augusto durante o governo Aluízio Alves.
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Com uma pauta didático-pedagógica que incluía, além do ensino, 
encontros, e seminários locais ou nacionais – e em alguns casos até 
cursos internacionais que alguns alunos frequentaram – a Faculdade 
de Jornalismo Eloy de Souza, mesmo tendo que enfrentar grandes 
dificuldades antes de ser absorvida pela UFRN, já se posicionava na 
vanguarda do ensino universitário potiguar. Essa é que é a verdade. E é 
isso que ressalta nas páginas que acabamos de ler.

Não por mera coincidência, ela surge em plena década de sessenta – 
nau em que nos tornamos passageiros de uma viagem excitante – tendo 
à frente figuras instigantes que se sucediam, como Luiz Lobo e Romildo 
Gurgel. Tempos da exortação maneiríssima “paz e amor”. Tempos das 
primeiras conquistas espaciais, dos Beatles, da inauguração de Brasília. 
Tempos da batida sincopada do violão de João Gilberto, das imagens 
impressionantes do Cinema Novo e do entusiasmo dos festivais de 
música. Mas, sobretudo, tempo de acompanhar a campanha que resultou 
no último grande investimento utópico conquistado pelas armas: a 
revolução cubana. Todos, ou quase todos, gritávamos então: yankees, go 
home!, sem imaginar que a bienvenida visita soviética à ilha do Caribe 
tornaria quente a Guerra Fria, com o quase confronto dos gigantescos 
arsenais bélicos a transformar o sonho cubano em um baita pesadelo. 

Banhados pela aragem morna daquela utopia, prestes a desmoronar 
(ainda que subitamente reforçada pelo maio de 68 de Paris), mantínhamos 
nossa convicção de negar as sisudas propostas ditatoriais que, copiando 
slogans imperialistas, recomendavam que deixássemos o país. Como 
deixar o país, se o amávamos a ponto de alguns de nós até morrerem 
por ele? E se, sobretudo, amávamos aquela escola, cujas dificuldades de 
manutenção se avolumavam, levando-nos a entrar numa mesma sintonia: 
a necessidade de sua federalização, mesmo que isso implicasse abrir mão 
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até mesmo da nobreza de ter, como patrono, o jornalista negro Eloy de 
Souza, estudioso da seca e um dos maiores talentos da comunicação 
potiguar em todos os tempos?

A questão é que ela, mesmo sendo pobrinha, como a pátria de 
Vinícius – Pátria Minha – nos fazia compartilhar a ideia de que um dia o 
Estado de Direito haveria de retornar – e se não íamos às barricadas, 
pela consciência de que o sonho se esboroava à bala de operações 
condores, e insistir seria suicídio – iríamos ao Campus Central com a 
força da comunicação, a arma possível da democracia. E por isso ela 
sempre nos deu a sensação de que éramos livres.

Foi, portanto, uma escola assim, viva e cheia de energia, que 
cheguei a frequentar, ainda ouvindo os ecos da década de sua 
instalação, reforçados pelas últimas turmas antes de passarmos à 
UFRN. A sua estranha arquitetura interior a que não faltava sequer 
uma praça abaixo do nível da rua, tinha remota semelhança de um 
pátio interno de certas construções mouriscas. Ou – acreditem! – do 
Globe Theatre, local de consagração de Shakespeare, pois ali também 
ficavam espectadores reunidos, no térreo e no pavimento superior 
a acompanhar o espetáculo dos debates, cá embaixo, nas noites 
memoráveis do Xeque-Mate.

 Havia ali, certamente, permanências de uma dupla tradição 
educacional na cultura potiguar, aproximando-a – naquela atmosfera 
em que vigiam a crítica, a irreverência, a discussão apaixonada, o mot 
d’esprit – a dois outros estabelecimentos de ensino de notabilíssima 
tradição didático-pedagógica e política que fizeram história no Estado: 
o velho Ateneu e a gloriosa Faculdade de Direito da Ribeira. Não por 
mera coincidência, vários dos professores que nos davam aula haviam se 
formado com méritos num ou mesmo nos dois estabelecimentos citados.
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Já para aquele final de década, justamente o período em que cheguei, 
após prestar vestibular na Federal (duvidando de minha própria aprovação, 
pela absoluta incompatibilidade de conhecimentos com Física, Química, 
Biologia e Matemática), quem encontrei na velha Faculdade? Américo de 
Oliveira Costa, Berilo Wanderley, Othon Oliveira, Woden Madruga, Geraldo 
Queiroz, Ivonne Barbalho, Cláudio Emerenciano, Almeida Filho, Ana Maria 
Cocentino e outros mestres, todos já nossos conhecidos e admirados por 
sua atuação no rádio e na imprensa potiguares, a revelar um notável aporte 
de cultura humanística que animava a curiosidade e a crítica.

E se já era estimulante ouvir a cada noite professores como os 
citados, menor não era o prazer de encontrar – após cruzar com 
colegas mais adiantados como Albimar Furtado, Jorge Batista, Rogério 
Cadengue, Ricardo Rosado e Vicente Serejo – com colegas de extrema 
riqueza humana e comprovado talento, circulando descontraidamente 
por aquelas classes de pé direito alto e soalho rangente, de cadeiras 
desconfortáveis e iluminação assim-assim.

Nisso de recordar, é sempre possível incorrer em omissões que 
uns perdoam, outros não, mas não há como não registrar a convivência 
que tive desde o primeiro ano (que na verdade seria o último) na 
Faculdade Eloy de Souza com gente como Petit das Virgens, o Grande 
César, Marcelão Gentil, Veríssima, Egídio, Cinthia Cynira, Ivonete, 
esposa de Rogério Cadengue, que com sua imagem tranquila e natural 
elegância chegou a mexer com os sentimentos de alguns colegas, e até 
Cassiano Arruda: retornado ao curso após ter-se afastado alguns anos, 
também ele logo pareceu integrado à nossa série e àquele clima alegre, 
curtindo junto algumas das nossas irreverências.

Insisto nesse ponto e as páginas já lidas nesse livro não me deixam 
mentir: a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza foi um rico exemplo 
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do bom ensino superior no Rio Grande do Norte e aí se inclui – é claro, 
o decantado Xeque-Mate. Poucas terão sido as atividades didático-
pedagógicas no campo da prática e da extensão, com tamanha eficácia no 
ensino superior do Estado. Ali chegávamos com nossos temores e inibições 
e logo nos víamos diante de personalidades de que apenas ouvíramos falar, 
das quais guardávamos respeitosa distância. Ensaiávamos mentalmente 
as perguntas. Ameaçávamos fazê-las e recuávamos. E quando menos 
esperávamos, chegava a nossa vez. Na movimentação alegre daquela ágora 
natalense, logo nos descobríamos jornalistas, com a mesma descontração 
dos já calejados profissionais que atuavam na cidade.

Na noite-a-noite das aulas, é necessário dizer, essa descontração 
incomodava fortemente alguns mestres sisudos, que também os havia. 
Por isso, não consigo conter o riso toda vez que relembro um episódio 
em que ressaltou mais uma vez a notável presença de espírito e o humor 
– por vezes cortante – daquele impagável Petit das Virgens, que pegando 
carona numa sutil observação do Grande César deixaria abalado o nosso 
professor de taquigrafia, Othon Oliveira.

Convém explicar, antes mesmo de contar o que se passou, que o velho 
e querido mestre não abria mão de ressaltar a cada noite a importância da 
disciplina que ministrava e que nos ensinava com rigorosíssimo método, 
debicando – vá lá o termo já em desuso, como de resto já parecia o método 
de escrita com sinais, à época – de quantos duvidassem da eficácia e 
atualidade da taquigrafia. Os vinte e poucos malucos que compúnhamos 
a classe entendíamos como um evidente contrassenso atribuir tamanha 
importância a uma técnica de escrita vertiginosamente rápida, sim, 
porém já definitivamente obsoleta no tempo dos gravadores portáteis 
que registravam com absoluta fidelidade as entrevistas. Diante da nossa 
resistência, o professor Othon nos considerava, claro, rematadas toupeiras.
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Pois uma noite aconteceu. Destilando ironia o professor – baixo e 
fornido, porém detentor de excelente caixa de som peitoral e extremamente 
ágil – dá as costas para a plateia e passa a anotar no quadro – em caracteres 
taquigráficos – uma longa frase, possivelmente um brocardo retirado de 
algum dos clássicos de sua biblioteca particular que diziam ser notável. 
Do lado de cá, o das Virgens está sentado em uma carteira no centro da 
sala, observando e parecendo interessado, enquanto coçava o dedão do pé 
direito, retirado da sandália de dedo. Concluída a grafia daquela sucessão de 
traços e curvas e pontos odiosos do que devia ser uma frase especialmente 
importante, Othon Oliveira vira-se com ar triunfante para a classe e nos 
olhando por trás dos óculos de grossas lentes pergunta:

- Entenderam?

Um silêncio aterrador durou até o ponto em que o Grande César, 
decidiu-se a perguntar com um sorriso nada inocente, fazendo ouvir sua 
voz especialmente forte:

- Professor: ali, no meio: ali mesmo – o senhor está vendo? – não 
faltou colocar (um traço, um ponto, uma maldita curva, que sei eu?) – 
obrigando o professor a se virar rapidamente.

Suspense.

O que poderia resultar daquela atrevida indagação de César? Que 
reação poderia ter Othon diante de tamanho atrevimento?

Pois não é que, parecendo embaraçado, o professor admitiu 
contrafeito e cheio de justificativas: ahn, sim, é verdade... não tinha 
notado, é isso mesmo... ora essa!?

Petit das Virgens não esperou nem o riso descontraído dos 
colegas. Rápido como um raio, engatou o comentário embaraçoso que 
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ajudou a desmontar as restrições do mestre querido e vingou a nossa 
incompetência com um estrepitoso gargalhar coletivo:

- Mas professor... Errando, rapaz?!

Pois bem: foi com esse mesmo espírito que passamos à Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte e, se perdemos o charme da antiga 
Faculdade da Jundiaí, avançamos ainda mais em modernidade. E desde 
então, em que pese alguns momentos de dificuldade na fase inicial, a 
eficácia do curso tem se revelado na pródiga distribuição de profissionais 
por todas as mídias do Estado, da região, do planeta.

No que diz respeito à própria UFRN, os ganhos foram, pois, visíveis: 
gradativamente desenvolveu-se um complexo de comunicação (limitado 
até então à Gráfica Universitária, dirigida por Geraldo Batista e uma ou 
outra assessoria), que cresceu à medida que também crescia o Curso de 
Comunicação Social. Com alunos saídos do curso, muitos já atuantes 
nas mídias impressa e radiofônica, reforçou-se a TV Universitária 
(que depois sairia da Princesa Isabel para ser instalada no próprio 
Campus, em edifício construído na administração do mesmo Geraldo 
Queiroz). Na sequência, criou-se a Superintendência de Comunicação, 
responsável pela página eletrônica da Reitoria e englobando a mesma TV 
Universitária e a Rádio FM Universitária. Já o perfil curricular do curso 
diversificou-se, com a criação de duas novas graduações: radialismo e 
publicidade e marketing.

Remanescente da velha escola e integrante da experiência acadêmica 
da UFRN, ao me utilizar da faculdade da memória, restou a sensação – 
que suponho há de ter ficado em tantos colegas também – de que haver 
estudado na Faculdade Eloy de Souza parte da minha vida não foi apenas 
uma experiência marcante. Foi algo decisivo para a formação de minha 
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cidadania. Com esta sensação saio das páginas deste livro surgido da 
iniciativa de Geraldo Queiroz e a ele voltarei certamente muitas vezes 
mais para reavivar a emoção.
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LEGISLAÇÃO
E IMAGENS 

QUE CONTAM A 
HISTÓRIA



246 Memórias



247 Memórias

LEGISLAÇÃO
VISITADA
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RIO GRANDE DO NORTE. Governo do Estado. (Aluizio Alves). Projeto 

de Lei. Criar a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, [encaminhado 

à Assembleia Legislativa].  [1962].



249 Memórias



250 Memórias

RIO GRANDE DO NORTE. Lei n. 2.783, 10 de maio de 1962. Cria a 

Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Diário Oficial [do] Estado 

do Rio Grande do Norte. Atos do Poder Executivo. Governo do Estado, 

Natal: v.71, n. 83, 12 maio, 1962.
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BRASIL. Decreto n. 63.690, 26 de novembro de 1968. Concede 

reconhecimento à Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Diário 

Oficial [da] República Federativa do Brasil, Presidente da República, 

Brasília, DF, 29 nov. 1968.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Conselho 

Universitário. Resolução n. 18, 18 de abril de 1973. Concede à 

Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza da Fundação José Augusto a 

condição de Unidade Agregada à Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte. Natal: Sala das Sessões, 18 maio 1973.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. Conselho Superior 

de Ensino e Pesquisa. Resolução n. 37, 07 de maio de 1973. Considerando 

o processo n. 4422/73, aprova os termos da Proposta de Convênio que 

delimita e fixa em que é agregada à UFRN a Faculdade de Jornalismo 

Eloy de Souza. Natal: Sala das Sessões, 07 maio 1973.
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UNIVERSIDADE FEDERL DO RIO GRANDE DO NORTE. Termo de acordo que 

entre si fazem a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E A 

FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, estabelecendo condições para a agregação à 

primeira da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza. Natal: 17 ago. 1973.
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UNIVERSIDADE FEDERL DO RIO GRANDE DO NORTE. Conselho 

Universitário. Resolução n. 72, 30 de dezembro de 1975. Autoriza a 

criação do curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo 

– e das Habilitações em Sociologia Política e Antropologia no 

Bacharelado em Ciências Sociais. Natal: Sala das Sessões, 30 set. 1975.
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UNIVERSIDADE FEDERL DO RIO GRANDE DO NORTE. Conselho [Superior] 

de Ensino e Pesquisa. Resolução n. 15, 06 de fevereiro de 1976. 

Estabelece normas que regulamentam o artigo terceiro da Resolução n. 

72/73-CONSUNI, de 30/12/75.  Natal: Sala das Sessões, 06 fev. 1976.
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IMAGENS 
REVELADAS



264 Memórias



265 Memórias



1961 
No encerramento do curso 

secundário no Colégio Marista, 

o estudante Geraldo Queiroz 

teve a oportunidade de ouvir 

do governador Aluízio Alves 

a disposição do seu governo 

criar em Natal uma escola para 

formar jornalistas. Consolidada 

a ideia em 1962, o estudante 

fez vestibular ano seguinte e 

ingressou na primeira turma.  



1962
Eloy de Souza, jornalista 

combativo que exerceu 

o mandato de senador 

da República e assumiu 

com firmeza a defesa 

do Nordeste, foi o nome 

escolhido como patrono da 

nova escola: Faculdade de 

Jornalismo Eloy de Souza.
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1963
Alunos da primeira turma 

no pátio da Fundação 

José Augusto, instituída 

naquele ano. A ela foi 

vinculada a Faculdade de 

Jornalismo Eloy de Souza.



1965 

Alunos da primeira turma 

visitam em Porto Alegre (RS) 

o Correio do Povo



1965
Alunos participam em Recife do I Curso 

Nacional de Ciências da Informação. Visitam à 

construção do teatro aberto de Nova Jerusalém, 

município de Brejo da Madre de Deus/PE, como 

atividade prática do curso: Newton Avelino de 

Andrade, Otêmia Porpino, Marluce Figueiredo, 

Tânia Albuquerque e Geraldo Queiroz.



1965 
Convite de formatura da turma de 1965.  
Acima, detalhe do convite que reproduz a primeira página dos jornais 
que circulavam na cidade de Natal em 1963. No centro da imagem, o Extra, 
jornal-laboratório produzido pelos alunos da Faculdade de Jornalismo Eloy 

de Souza. Abaixo, relação dos graduados. Na página ao lado, relação dos 

primeiros professores da Faculdade no período 1963-1965.





1966 
Dia 26 de março. Colação de Grau 
da primeira turma, realizada no 
Teatro Alberto Maranhão. 



1968 

Geraldo Queiroz representa a Faculdade Eloy de 

Souza em curso realizado no Centro Internacional de 

Estudos Superiores de Periodismo para América Latina 

(CIESPAL) em Quito. Integra a delegação brasileira 

com os professores Nelly de Camargo (Escola de 

Comunicações e Artes/USP), Manoel Vilela Magalhães 

(Faculdade de Comunicação/UnB) e Erasmo de Freitas 

Nuzzi (Faculdade de Jornalismo Cásper Líbero).



1968
Representação estudantil 

quando da abertura dos Jogos 

Universitários em Natal.



1970
Homenagem à professora Yvonne Ferreira 

Barbalho, quando encerrava a gestão como 

diretora da Faculdade. Com a homenageada 

o professor Geraldo Queiroz e alunos Ruth 

Helena Machado, Socorro Vale Dantas e 

Manoel Otoni de Araújo Lima Neto. 



1970
Posse de Geraldo Queiroz e Celso da Silveira para o 

exercício da direção da Faculdade no período 1970-1974.

1970
Alunos da turma concluinte de 1970 com o diretor Geraldo 

Queiroz: Luzardo Fernandes Monteiro, Fernando Roberto 

Farias, Maria de Lourdes Goes, Creuza Soares de Melo 

Fernando da Silva Rocha, Antônio Carlos Ferreira.



1970
1° Encontro Nacional de Escolas de Comunicação, realizado em 

Salvador/BA. Além de Geraldo Queiroz, que representa a Faculdade, 

os professores Marco Antônio Rodrigues Dias (UnB), Roberto Câmara 

Benjamim (Universidade Católica de Pernambuco), entre outros.



1971 
Certificado da I Semana de Comunicação realizada 
pela Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, com 
o respectivo temário. A realização das Semanas de 
Comunicação continuou de 1972 a 1974.



1971
Convite dos concluintes expedido pela UFRN para 

a Solenidade Única de Colação de Grau reunindo os 

cursos universitários sediados em Natal.  A primeira 

programada pela Universidade e realizada na Praça 

dos Estudantes, no centro da cidade. 



1971
Alunos da Faculdade de Jornalismo em Congresso da 

Associação Brasileira de Imprensa, Rio de Janeiro: Dilma 

Andrade, Heloísa Lordão, Clarice Emerenciano e outros.



1972
Convite dos concluintes de 1972. Réplica 

de pergaminho, com o Juramento e a 
relação dos graduados. Jornalismo também 
participou da Solenidade Única de Colação 

de Grau da UFRN, realizada no Campus 
Universitário ainda em construção.



1972 
Professores e alunos da Faculdade Eloy 
de Souza no campus da Universidade 
de São Paulo durante a IV Semana de 
Jornalismo realizada pela Escola de 
Comunicação e Artes: Geraldo Queiroz, 
Celso da Silveira e os estudantes Nadja 
Farias, Júlia Viana, Terezinha Peixoto, 
Aldorisse Henriques, entre outros.



1972
Professora Nadja Cardoso e alunos na Sala de Redação. 

Entre outros, o presidente do Diretório Acadêmico 

João Bezerra da Silva e Jorge Batista Filho, 

responsáveis pela criação do Xeque-Mate. Também a 

aluna Terezinha Peixoto, que assumiu o diretório 

no ano seguinte e deu continuidade ao programa, 

coordenado a partir de então por Rogério Cadengue.



1972 
Folder mimeografado produzido pelo 

Diretório Acadêmico Odylo Costa, neto, 

para divulgação do primeiro Xeque-Mate. 

Em pauta, a transferência da Faculdade 

de Jornalismo para a UFRN.



1972 

9 jun. / Estreia do programa Xeque-Mate.  

O entrevistado foi o presidente da 

Fundação José Augusto, Diógenes da Cunha 

Lima. Coordena o programa o aluno João 

Bezerra da Silva (de pé, com microfone), 

presidente do Diretório Acadêmico Odylo 

Costa, neto.



1972 
1° Encontro Nacional de Estudantes de Comunicação em Goiânia/GO. 
Participação de alunos da Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza: Pedro 
de Alcântara Dantas, Aldemar de Almeida e Silva, Emanuel Neri e outros.

1972
A aluna Rejane Cardoso em atividade de campo na ANCAR/RN, acompanhada 

do professor Nicolau Frederico de Souza, depois de selecionada em concurso 

realizado pela instituição e a Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza.



1972
O professor Woden Madruga 

(no centro) recepciona os 

concluintes de 1972.  



1973
Os alunos Aldorisse 

Henriques e José Santos Diniz 

observam o colega Pedro de 

Alcântara Dantas ajustando a 

câmara em aula prática.



1973 
Realização de Xeque-Mate com 
o futebolista Danilo Alvim, 

coordenado pelo aluno Rogério 
Cadengue. Participam os 

professores Aderson França, 
Vicente de Almeida Filho e o 

aluno Ricardo Rosado de Holanda. 



1973
Visita do reitor Genário 

Fonseca (1971-1975) à construção 

do campus da UFRN, acompanhado 

do professor Domingos Gomes 

de Lima (Reitor de 1975 a 1979) 

e jornalistas. Entre outros, 

Maria Lauracy da Costa 

Ferreira, Pedro de Alcântara 

Dantas e Emanuel Neri, egressos 

da Faculdade, os dois últimos 

ainda alunos na época.



1973
Convite de formatura 

e relação dos 

concluintes de 1973.





1974 
Reunião no bairro de Mãe Luiza sobre 

o jornal Mãe Luiza, produzido por 
alunos da Faculdade de Jornalismo 
com orientação do professor Jorge 

Batista. O trabalho contava também 
com a participação do professor 

Carlos Lyra.



1974 

Comunitários de Mãe Luiza exibem a edição 

experimental do jornal-laboratório Mãe 

Luiza, datada do mês de setembro.



1974 

Primeira edição do Jornal-laboratório Mãe 

Luiza, outubro de 1974.



1974 
Primeira página do jornal/convite de 
formatura da turma de 1974, com ilustração 
de Edmar Viana e relação dos concluintes.





1974
Alunos concluintes de 1974 

reunidos na escadaria que dá 

acesso ao pátio interno da 

Fundação José Augusto, onde se 

realizava o programa Xeque-Mate. 



1974
Recepção oferecida aos concluintes de 

1974 nos Jardins do Palácio Potengi.  

O governador Cortez Pereira conversa 

com o Professor Berilo Wanderley, Vice-

Diretor da Faculdade de Jornalismo.



1975 
Participação da Faculdade de 
Jornalismo em seminário da 
Associação Brasileira de Ensino e 
Pesquisa da Comunicação (ABEPEC), 
primeira organização das Escolas de 
Comunicação. Coordena os trabalhos o 
professor José Marques de Melo (USP).



1975 
Os alunos Jomar Morais, Salésia 
Dantas e Paulo Venturele 
preparam matérias para o 
jornal-laboratório Mãe Luiza.



1975
Primeira página do jornal/convite de formatura 

da turma de 1975, com ilustração de Edmar Viana. 

Na página ao lado, relação dos concluintes.





1975
Concluintes de 1975 ladeiam 

o Padre Lucas Batista, 
celebrante do ato religioso na 

programação de formatura.



1976 
Concluintes de 1976: Ricardo 
Rosado, Vicente Serejo, Albimar 
Furtado e Rogério Cadengue, 
integrantes da penúltima turma 
da Faculdade de Jornalismo Eloy 
de Souza. 



1976
Alunos da última turma que 
ingressou na Faculdade Eloy de 
Souza: Petit das Virgens, Vera Lúcia 
Maia, Nelma Maria Monteiro, Maria 
de Fátima Leandro, entre outros. 
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