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Estaé a edição de número 31 da re-
vista Entrevista, publicação do Labo-
ratório de Jornalismo Impresso, sob
minha orientação desde 1992. É, por-
tanto, um dos projetos mais longevos
do curso de Jornalismo da Universi-
dade Federal do Ceará (UFC). Fazem
parte desta edição a professora Júlia
Miranda, o jornalista, escritor e com-
positor Flávio Paiva, o cantor e com-
positor Pingo de Fortaleza, o jornalista
Melquíades Júnior e um dos princi-
pais líderes comunitários do Conjunto
Palmeiras, Joaquim de Meio Neto.

São cinco histórias de vida
puxadas pelos fios memorialísticos de
cada um desses personagens, os
quais enriquecem o projeto e, com
certeza, emocionarão o leitor. Júlia
Miranda, numa entrevista que
vasculha a trajetória de jornalista,
pesquisadora e uma das mais queridas
professoras da UFC, permite ao leitor
um conhecimento sobre a vida dela
para além do cotidiano da academia.
Já Flávio Paiva é um ser emotivo ao
extremo, encantador e cativante, que
se lança a recontar a própria história
de vida sem tergiversar. Sorri quando
a circunstância impõe; chora quando
o humano vem à tona.

Na sequência, temos Pingo de
Fortaleza numa entrevista - pode-se
dizer - musical. Nela o leitor terá a

oportunidade de mergulhar no univer-
so artístico, cultural e ideológico desse
artista cuja produção impressiona pela
quantidade e emociona pela quali-
dade. Melquíades Júnior é o persona-
gem da quarta entrevista. Aliás, uma
entrevista também marcada pela
emoção de entrevistado e entrevista-
dores, porque, em ambas as pontas
desse "diálogo possível", procura-se
dar conta de uma abordagem mais do
que mernoriallstica, reflexiva.

Joaquim de Meio Neto é a
entrevistaque encerra a edição. O
criador do Banco Comunitário Palmas,
o primeiro do Brasil, é acima de tudo
um Ser Humano escrito assim, com
iniciais maiúsculas. Na entrevista, ele
fala da própria trajetória de vida e das



experiências que redundaram na
c-iação e na transformação do
Conjunto Palmeiras, na periferia de
=ortaleza.

Como orientador deste projeto,
evo dizer que as entrevistas curn-
rem bem o papel que Ihes cabe do
nto de vista da ética e da técnica do

r'lalismo. Mas, sobretudo, chamam
atenção pela seriedade, pelo senso de
esponsabilidade e pela competência

'11 que foram produzidas, captadas,
~ igidas e editadas pelos futuros e
~as futuras jornalistas que partici-

"TI da presente edição.
nalu Morais, Jéssica Maria Viana,

- '"baraRocha, Andressa Souza, Raís-
eloso, Roberta Souza, Paulo Jef-

son Barreto, Camila Aguiar, Joyce

Lopes, Luana Barros e William Santos
dão uma clara demonstração de que o
jornalismo, quando feito com ética e
seriedade, é um instrumento transfor-
mador das nossas vidas particulares e
da sociedade em geral.

A eles e elas fica o meu reconheci-
mento e, também, o meu agradeci-
mento especial pela convivência har-
moniosa, produtiva e bela durante
todo o processo de feitura da revista.
Oxalá, o leitor tenha a mesma satisfa-
ção que tomou conta de mim e da
turma quando finalizamos esta edição.
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