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anassés, Tasso Jereissati, Torres de Melo e 
M M fM  Muriçoca. Quatro personagens de mundos muito 

V  v  distintos. Quatro histórias que se somam nesta 
edição, a 12a da Entrevista, um projeto que fincou pé 
definitivamente na história do próprio Curso de 
Comunicação Social da UFC. Os quatro vêm se somar 
aos 51 outros entrevistados de números anteriores, 
formando um conjunto importante de entrevistas 
jornalísticas.

A prim eira entrevista deste número, com o 
instrumentista cearense de Maranguape Manassés, 
recompõe a trajetória musical dele, mesclando infância e 
adolescência, idas e vindas pelo mundo afora e o retorno 
ao Ceará onde abriu um Olho D ’ água fecundando novas 
sementes musicais.

Em seguida, o governador Tasso Jereissati conversa 
com os alunos sobre os três mandatos à frente do Governo 
do Ceará, numa entrevista com o objetivo de fazer uma 
abordagem sobre a vida dele sob um olhar político. Mas 
há pinceladas sobre o homem despido da política.

A terceira e a quarta entrevistas são, respectivamente, 
com o general Torres de Melo e José Cassiano da Silva, 
o popular e querido recepcionista do Theatro José de 
Alencar, mais conhecido como Muriçoca. O general, hoje 
de pijama, quanto a vida militar, está mais do que na ativa 
no aspecto civil: éprovedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Fortaleza e faz um balanço da sua vida. Muriçoca, 
personagem de si mesmo, recompõe parte significativa de 
sua história de vida.

Após sete anos, podemos dizer que a Revista Entrevista 
tem alcançado o seu objetivo e dado aos alunos do Curso 
de Comunicação uma oportunidade de um contato mais 
estreito com a prática jornalística. A entrevista tem suas 
complexidades que a remetem a um campo onde técnica 
e arte se misturam, formando um território propício à 
expressão multifacetada da ética, técnica e estética de um 
jornalismo humanizador. É um propósito que temos 
buscado incessantemente.

Este número conta, mais uma vez, com o apoio da 
Secretaria de Cultura do Estado do Ceará e do Sindicato 
dos Jornalistas Profissionais. É também uma homenagem 
ao Curso de Comunicação Social da UFC, nota A no 
Provão do Ministério da Educação, e aos próprios alunos 
que dele participam, pelo trabalho, envolvimento e 
cumplicidade com a arte da entrevista.
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