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f  j com renovada satisfação que apresento mais um numero da Revista Entre- 

f  j  vista, publicação fruto da disciplina Laboratório de Jornalismo Impresso do 
Curso de Comunicação Social -  habilitação em Jornalismo da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Nesta edição, o leitor terá ao seu alcance quatro históri
as de vida as quais fazem correr esse grande rio jornalístico que, desde agosto de 
1992, vem banhando com suas águas territórios os mais diversos da existência 
humana. A edição chega um pouco atrasada -  quase um ano após a realização das 
entrevistas. São as dificuldades, são as dificuldades...

Na primeira entrevista desta edição que você tem em mãos, caro leitor, está 
Paulo Diógenes, cearense que ganhou o Brasil, levando-o às gargalhadas através 
de suas tiradas humorísticas conhecidas de Norte a Sul. Paulo Diógenes não apa
rece aqui como no palco de um teatro ou num espetáculo noturno de um bar: 
emerge dessas páginas o ser humano que penou para chegar aonde chegou, mos
trando sensibilidade, responsabilidade e, claro, senso de humor!

A seguir, o mergulho é na vida de um cientista político dos mais respeitados: o 
professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC 
Jawdat Abu-El-Haj, palestino de nascimento mas radicado no Brasil há muitos 
anos. E um homem cuja capacidade de reflexão atrai a atenção de todos ao redor 
dele -  seja numa sala de aula, seja num auditório ao expor conferencia, seja numa 
entrevista jornalística como a que você terá oportunidade de ler.

Já a terceira entrevista é com o bailarino e professor de dança Flávio Sampaio, 
uma figura cuja história encanta pela maneira como transcorreu e, ao mesmo tem
po, serve de exemplo para quem não quer se entregar na vida. De família pobre na 
cidade litorânea do Paracuru, no Ceará, Flávio Sampaio de lá saiu para ganhar 
literalmente o mundo. Mas não perdeu de vista as referências cearenses e, de 
volta à terrinha onde nasceu, implantou uma escola de dança para os meninos e as 
meninas conterrâneos.

A quarta e última entrevista desta edição é com o deputado João Alfredo. À 
época da entrevista, João Alfredo ainda pertencia aos quadros do Partido dos Tra
balhadores (PT), imerso numa enxurrada de denúncias de corrupção que faziam 
sangrar o governo do presidente Lula. João estava preparando-se para mudar de 
malas e cuias para o rccém-fundado P-Sol. Aqui ele expõe sua trajetória de vida, 
mexe na dor política e sofre com os rumos que as coisas tomaram no Brasil. Ah, 
antes que esqueça: fazia muito tempo João esperava para dar entrevista aos alu
nos do curso de Jornalismo da UFC!

A eles, todo o mérito por um trabalho de profundidade, realizado com tanta 
competência, e as minhas desculpas, como professor da disciplina, pela demora 
com que a revista chega somente agora às mãos de todos. Mas valeu a espera 
involuntária e indesejada: o prazer da leitura, asseguro, está garantido.

Ronaldo Salgado


