
Apresentação

Apresente edição da Revista Entre-
vista vem à luz no momento em que o
projeto alcança 15 anos de existência,

entrando no 16Q sexto ano. É um período ex-
tenso do ponto de vista cronológico, carrega-
do de significados para todos os que fazem a
história do Curso de Comunicação Social da
Universidade Federal do Ceará (UFC). Mesmo
com algumas irregularidades quanto à perio-
dicidade, a 'Entrevista reaparece renovada -
há alguns números anteriores a este a serem
publicados ainda.

Themístocles de Castro e Silva, Joaquim
de Sousa Míteri, José Hamilton Ribeiro, Ale-
xandre Fleming, Cid Ferreira Gomes e Karim
A'inouz são os personagens que enriquecem
esta edição com histórias de vida, reflexões
sobre o mundo e a existência humana, os
dias atuais, a política, a cultura, as experiên-
cias do dia-a-dia. Enfim, lidas em conjunto,
as entrevistas aqui reunidas formam um pai-
nel da condição humana vista de maneira
multifacetada.

A primeira entrevista é com o jornalista
Themístocles de Castro e Silva, polemista
nas páginas do jornal cearense O Povo, ante
posições consideradas, por parte dos leitores
do jornal, conservadoras. Em seguida, seu
Sousa conversa com os entrevistadores sobre
o mundo particular em que vive: os passeios
dentro do Cemitério São João Batista, em For-
taleza, as viagens pelo mundo e as mulheres
com quem manteve relacionamentos amoro-
sos. A terceira entrevista traz José Hamilton

beiro, simplesmente Zé Hamilton, Jornalista
com J maiúsculo pelo que fez e faz no jorna-
is o brasileiro há mais de 50 anos.

três últimas entrevistas da edição reú-
o antropólogo Alexandre Fleming, as-
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pesquisador da UFC dos mais respeitados,
o jovem e bem votado governador do Ceará,
Cid Gomes, que deu entrevista de apenas uma
hora - quebrando o padrão temporal com que
são feitas as entrevistas deste projeto -, e o
cineasta Karim A'inouz, talento da cinemato-
grafia brasileira que alcança reconhecimento
internacional na sua curta trajetória como
cineasta.

A edição conta com patrocínio da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) e da
Associação dos Docentes da UFC (ADUFC),
além do apoio do Curso de Especialização
em Teorias da Comunicação e da Imagem do
Curso de Comunicação Social e da Prefeitura
de Fortaleza.

Os responsáveis pela edição que marca os
15 anos do projeto são os alunos da disciplina
Laboratório de Jornalismo Impresso 2007.2,
aos quais dedico palavras de reconhecimento
pela capacidade intelectual, técnica e profis-
sional e o empenho com que se entregaram
ao projeto em todas as suas etapas: Aline
Ayala, André Gurjão, Bruno Pontes, Caroline
Borralho, Caroline Domingues, Diana Vascon-
celos, Gabriela Alves, George Facundo, Hé-
bely Rebouças, Isabelle Bento, ltalo Coriolano,
José Anchieta, Julianna Sampaio, Lorena da
Silva, Rafael Ayala, Rafael de Oliveira, Rafaella
Parente e Rodolfo Oliveira.
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