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^ ,^ —̂ n á c io  Arruda . Patrícia Gomes, Raimundo 
/  Fagner, Aferco Cavalcante e José Amaro So- 

Z  brinho são os personagens desta décima 
Entrevista. Inácio é um dos mais respeitados 

nomes da esquerda cearense, hoje exercendo o seu segundo 
mandato de deputado federal pelo PC do B - CE. Patrícia, 
uma estrela que brilha no universo político do Ceará 
desde quando se elegeu vereadora. Hoje, é deputada 
estadual pelo PPS.

Fagner é um artista cearense que conquistou o Brasil a 
partir da década de 70 e se transformou em um dos maiores 
vendedores de discos do País. Neno tornou-se uma referência 
de jornalismo opinativo no Ceará. Já o José Amaro Sobri
nho, o popular Bodinho, se confunde com a história recente 
de Fortaleza. Todos estão captados nas próximas páginas 
por lentes bem particulares: as lentes de um jornalismo 
humanizador a partir de uma narrativa de histórias de vida 
potencializadas pela entrevista como gênero jornalístico.

Com eles, este projeto, que vem sendo desenvolvido 
desde 1992, já  entrevistou 47 personagens da política, da 
economia, das artes, da ciência, da cultura, do jornalismo, 
do imaginário popular, entre outras áreas do conhecimento 
humano. Personagens que, através dos seus depoimentos, 
costuram capítulos ricos da nossa História. Neste particu
lar, a entrevista delimita seu território como uma das 
formas de expressão fundamentais no jornalismo, ao lado 
da reportagem.

Aqui, impõe-se que se abra um parêntesis importante: o 
trabalhofeito pelos estudantes da UFC é expressão legítima, 
contundente, rigorosa, obstinada do exercício do jornalismo 
sob a égide da ética. Ê  a marca de uma competência que se 
constrói no cotidiano da Universidade e ressoa mais tarde 
no mercado de trabalho, nem sempre recebendo o devido 
valor por parte das empresas, muito mais preocupadas com 
o império do mercado.
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A esses estudantes deixo de público o meu respeito, 
reconhecimento e carinho pela maneira com que partilham 
o fazer jornalístico.

Ronaldo Salgado


