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Do 
pensamento 
que não se 
rende

De corpo e alma à frente de seu tempo, a escritora, 
jornalista e publicitária Marilda Ladeira faz da palavra um 
exorcismo pessoal de tudo o que a incomoda, varrendo de 

forma tempestuosa temas que falam não apenas a um círculo 
intelectual ávido por autenticidade, mas, sobretudo, a uma 
sociedade que insiste em não enxergar além dos ângulos de seu 
próprio interesse. A obra “Preto no branco – Crônicas de ontem, 
hoje, amanhã”, que reúne parte de seus artigos publicados no 
jornal juiz-forano“Tribuna de Minas” no decorrer dos anos 1980, é 
a prova de que a autora nunca se deixou calar pelas contingências, 
e não o fará mesmo agora, com o avanço do tempo. Ao contrário, 
ela se assegura, com a empreitada deste livro, que suas flechas 
continuem a chegar certeiras ao alvo das muitas dores de uma 
década que oscilou entre a opressão e a libertação, mostrando-
se atípica para a cultura, a política, a economia, o social. Para o 
bem e para o mal. 
Com duas únicas interseções nos anos de 1990 e 2001, suas 
crônicas, neste livro, são peças de um puzzle enigmático, que 
se mostra por inteiro quando reunidas, permitindo a visão do 
global. Ao leitor atento, Juiz de Fora deixa de ser o centro de 
um universo particular, para representar os acontecimentos 
que marcaram o Brasil a partir de 1981. A exceção a seu olhar 
para além de si mesma está no comovente artigo “Um Carnaval, 
um Natal, um poema”, escrito em dueto com o médico Milton 
Ladeira, em despedida à jornalista Francesca Ladeira, filha de 

ambos, e com quem ela própria dividia a redação do “Tribuna de 
Minas”. Seu relato como mãe enlutada transborda em emoção, 
com a energia de uma represa que se rompe para desaguar, 
surpreendentemente, em palavras gentis e elegantes, bem 
ao estilo da jovem que partia deixando um vácuo na vida dos 
familiares, dos amigos e da imprensa.
A energia dos pensamentos da autora gerou artigos como 
”Usuários da razão”, “A primeira vitória” e “A riqueza do Festival”, 
abordagens preciosas sobre a história juiz-forana, trazendo a 
nós, leitores, a oportunidade de retomar uma memória capaz de 
resgatar a nossa própria identidade, como povo, como cidadãos. 
Seus artigos oscilam entre a beleza de uma poética particular 
e o exercício universal da cidadania. Sempre polêmica, Marilda 
Ladeira sabe, como poucos, colocar o dedo na ferida, opinando, 
denunciando, defendendo seus pontos de vista. A profissional 
que irrompia na redação, emoções à flor da pele, para se 
posicionar sobre um ou outro assunto, mantinha essa mesma 
paixão na escrita. E o resultado está aí, para quem, como ela, 
só se contenta com a ousadia. “Preto no branco – Crônicas de 
ontem, hoje, amanhã” é um compêndio de apenas parte de seu 
pensamento publicado. Então, urge que venham os próximos. 
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