
TATEANDO AS PALAVRAS 
Lembro-me do prazer em decifrar, por exem-

plo, as palavras que via nos anúncios de jornal, 
como "Canadá de Luxo", "moda". Eu me sentia o 
máximo por conseguir. Mas não recordo muita 
coisa além disso. Sei que meus filhos também 
começaram muito cedo, quase da mesma forma 
que eu, e são grandes leitores até hoje. Talvez isso 
se deva ao fato de estarmos todos imersos num 
ambiente leitor, cercados de adultos que liam, da-
vam esse exemplo e respondiam às perguntas das 
crianças sobre o som das letras. 

Sobre o contato precoce com a leitura, os livros 
de Monteiro Lobato me influenciaram. Sou con-
tra qualquer censura e o tenho como um grande 
autor, ao qual toda criança brasileira deveria ter 
acesso. Tenho muita pena de quem não entra em 
contato com uma obra tão cheia de qualidades. 
Evidentemente, toda leitura deve ser crítica, não 
precisamos concordar com tudo que lemos. Mas 
penso que teria sido privada de algo fundamental 
em minha formação se não tivesse lido Lobato. 

Já na experiência que vivenciei na carreira pedagógica, sendo 
professora de línguas, acredito que a educação é de importân-
cia fundamental para uma sociedade e que no Brasil ela deixa 
muito a desejar - em grande parte porque o magistério é des-
valorizado, malformado, mal preparado e pessimamente pago. 

DITADURA MILITAR E JORNALISMO 
Durante a ditadura militar participei de reuniões e mani-

festações, mas, no final de 1969, depois de ser presa e ter vá-
rios amigos detidos, deixei o país em exílio e só retornei no 
ano de 1972, quando comecei a trabalhar no Jornal do Brasil 
e na Rádio JB. Acho fundamental que o país conheça sua his-
tória e que a verdade se restabeleça e se faça pública - tanto 
relativa ao passado quanto ao presente. 

Nesse período atuando como jornalista, gostava muito do 
ambiente da redação, da amizade e companheirismo profis-
sional. Além da oportunidade de viver profissionalmente de 
uma atividade que sempre me deu muito prazer: escrever. 
Mas hoje não gostaria de exercer essa função, porque desco-
bri que escrever ficção, romance, contos, poesia me dá muito 
mais prazer e não quero dedicar meu tempo a outras ativida-
des profissionais. A ut
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Text Box
Fonte: Revista E, São Paulo, ano 19, n. 10, p. 38-39, abr. 2013.




