
PREÂMBULO 

RETALHOS COLORIDOS EM TONALIDADES SOMBRIAS OU 
INTENSAS 

 
Sempre imaginei o paraíso como uma grande 

biblioteca 

Jorge Luis Borges  

 

Eis que estou de volta com “Amar, viver, escrever”, novo livro de crônicas. Amar, viver 

e escrever são palavras muito próximas à minha maneira de enfrentar o mundo, não 

importa a ordem que se imponha entre as três. Como sempre ocorre, não me detenho 

em temas específicos. Passeio pela vida cotidiana, em busca de fatos que reflitam a 

realidade do século XXI. Ao lado da violência urbana, da insegurança, da injustiça 

social, do colapso político, do caos da educação e da saúde pública, há, ainda, muito 

amor a florescer, muito a ser dito ou desdito, muito a narrar, muito por que lutar e 

combater.  

 

Assim, tento entregar ao público leitor, que me acompanha em diários locais ou em 

portais dispersos em território nacional e internacional, uma costura de retalhos 

coloridos em várias tonalidades, sombrias e/ou intensas, as quais, invariavelmente 

conduzem à reflexão. Cada texto é uma história sobre amar, viver, escrever, entre 

tantas outras temáticas comuns e essencialmente humanas. São silêncios, desabafos, 

risos ou gritos sobre como olhamos o outro e a vida. A mulher descobre os seios 

caídos, como se fora este um fato repentino. Homens e mulheres lutam para 

sobreviver, num mundo desigual em diferentes facetas. Alguém se descobre traído. 

Amizades se expõem efêmeras e irreais, porque circundantes de interesses escusos. 

A velhice assume posto indesejado. Dias, semanas, meses e anos correm a passos 

largos, em meio a preconceitos de todas as cores. O canto das baleias me encanta. 

Os embustes e as dores do ser humano são expostos em meio da onda do 

politicamente (in) correto ou dos desvios aéticos. Livros, leitura e bibliotecas integram 

o viver dos que estão presos por amarras das convenções sociais ou os que estão 

aprisionados por delitos cometidos, gratificados pelo Projeto da Remição pela Leitura 

no Sistema Penitenciário Federal. A imigração é uma chaga contemporânea. Há muito 

a ser visto e revisto, muito além da beleza e do mistério que nos fazem repensar a 

vida e a morte.      

 
Enfim, trechos, textos e personagens que compõem “Amar, viver, escrever” tendem a 

nos levar, pouco a pouco, a enxergar o amor ao outro e a vida em sua complexidade 



de forma mais livre, leve e solta, ao tempo que exige de mim a flexibilidade para 

transitar dentre um rol que mescla, audaciosamente, passado, presente e futuro. Isto 

é, diante da produção desses cinco últimos anos, com cuidado e rigor, levamos a cabo 

exaustiva seleção. Os assuntos passageiros, transitórios e efêmeros foram 

suprimidos. Alguns escritos, adaptados, acrescidos ou suprimidos em frases e/ou 

parágrafos. De forma similar, alguns títulos, substituídos por completo ou em parte, de 

olho num público mais amplo, o que demanda cabeçalhos mais atraentes.  

 

Por fim, acrescentamos que estes 74 textos podem ser lidos em sequência linear ou 

não. Também não seguem ordem cronológica, tampouco temática. É uma liberdade 

que encanta aos que acreditam na liberdade de escolha, em qualquer instância e 

circunstância. Desta vez, excluímos, quase que por completo, crônicas de viagem, que 

serão mais adiante editadas à parte, e incluímos, em seções específicas, resenhas 

leves sobre livros e filmes, embora, alguns dos livros também tenham se transformado 

em filmes. São elementos que integram meu viver, até porque, como reitero a cada 

oportunidade que surge, não sou crítica “de carteirinha”, mas tão somente amante 

compulsiva da literatura e do cinema.  
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