
Apresentação

Simone Simões Ferreira Soares, Eliomar
Martins de Lima, Tarcísio de Lima Carvalho e
Haroldo e Hiramisa Serra são os personagens
desta edição da Revista Entrevista. São quatro
entrevistas - depois de uma experiência de
entrevistar cinco pessoas de uma vez, caso dos
irmãos Aniceto, do Crato, na 12ª edição, agora a
25ª edição da revista apresenta o ator e diretor
teatral Haroldo Serra e a atriz e mulher dele
Hiramisa numa única entrevista.

A professora e antropóloga da Universidade
Federal do Ceará (UFC) Simone Ferreira abre
a série com uma entrevista marcada, ao
mesmo tempo, pela razão e pela emoção. Fala
principalmente da trajetória como pesquisadora,
mas não se esquece de abordar os anos de
adolescente e a personalidade marcada pela
palavra liberdade. Significa que o leitor terá
uma entrevista pontuada por risos, lágrimas e
racionalidade.

A segunda entrevista é com o jornalista
Eliomar de Lima, um profissional viciado em
informação. Elefala sobre como se fez jornalista,
o quotidiano da profissão, os afazeres como
colunista de jornal, blogueiro, repórter de rádio
e TV. Eliomar relembra a época de adolescente,
o casamento com Socorro, a criação dos filhos
e a doença do pai, quando desaba em lágrimas,
ao final da entrevista.

A entrevista seguinte é com Tarcísio de
Lima Carvalho. Dito assim, pouca gente sabe
de quem se trata. Se dissermos que é o músico
Tarcísio Sardinha, bom ... A entrevista é uma
aula de simplicidade, marcada por gargalhadas,
dedilhar de cordas de um violão amigo, de
quem Sardinha não se separa de jeito nenhum.

o homem nasceu para a música. Aqui ele fala
sobre a trajetória musical, que, em verdade, é a
própria trajetória de vida dele.

Finalmente, o leitor encontrará na quarta
entrevista o depoimento de Haroldo e Hiramisa.
Posso afirmar que é como se fosse um capítulo
inteiro da História do Teatro Cearense, resumido
aqui nas páginas desta Entrevista. Haroldo é
Hiramisa; Hiramisa é Haroldo. A vida dos dois
se tece pelo teatro, para o teatro, com o teatro.
São dois dos mais importantes artistas do
Ceará. Eles falam da arte de representar, mas
não se esquecem de se apresentar como seres
humanos íntegros, éticos e apaixonados.

A turma de alunos e alunas que participam da
presente edição - Caio, Cleisyane, Thaís, Natália,
Érico, Allan, Paulo, Tatiane, João e Renata -
forma um time de futuros jornalistas que enche
os olhos de qualquer editor. A turma se entregou
de corpo e alma, cabeça e coração no processo
de produção das entrevistas, enfrentando a
árdua tarefa com responsabilidade, ética e
compromisso impressionantes. A eles e elas
deixo o meu reconhecimento e votos para que
consigam uma trajetória profissional próspera.
Ao leitor, deixo a certeza de que encontrará nas
páginas seguintes entrevistas encantadoras.

Ronaldo Salgado
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