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Revista Acadêmica Online - Escritora Ana Luísa Sousa, é um prazer contarmos 
com sua participação em nossa Revista Acadêmica. Conte-nos, em resumo, como 
se desenvolveu seu livro “My dream: um amor para a vida”. 

Escritora Ana Luísa Sousa: Antes de mais obrigada pela entrevista, é um prazer 
fazer a participação na vossa revista! O meu livro surge pelo facto de ter em mente, 
desde pequena que queria ser escritora e por ser uma grande amante de romances. 
Sempre disse que o meu 1º livro seria um romance e assim foi... 

Revista Acadêmica Online - Sua dedicação com estudos para o seu 
desenvolvimento pessoal autoconhecimento, como pudemos observar em sua 
jornada é notável. Como foi sua fase nas seções de terapia e/ou consultas com 
profissionais? 

Escritora Ana Luísa Sousa: A terapia foi muito importante para mim, a todos os 
níveis. Como sabem eu nasci com hemiparesia esquerda, ou seja, uma deficiência 
a nível esquerdo, que com ajuda de fisioterapia foi possível melhorar bastante. A 
terapia veio dar outro sentido à minha vida...a maneira de a encarar, de ter a 
segurança necessária para comigo mesma, jamais duvidar das minhas capacidades, 
a nunca deixar que os meus medos e receios dominem a minha vida, etc.  

Revista Acadêmica Online – Quando foi momento em que tomou conhecimento 
de sua situação especial? 

Escritora Ana Luísa Sousa: Sempre tive consciência da minha situação, os outros 
sempre faziam questão de me atirar isso à cara. 

Revista Acadêmica Online – Como foi sua reação ao lidar com esse 
acontecimento em sua vida? 

Escritora Ana Luísa Sousa: A minha reação foi bastante difícil, vivi muitos anos 
revoltada, sem conseguir de maneira nenhuma aceitar-me como sou e para piorar 



 

 

ainda passei pela traumatizante experiência do bullying, tanto a nível a nível 
psicológico como físico. Mas hoje em dia, encontro-me totalmente recuperada. 

Revista Acadêmica Online – Nesse período de intenso autodesenvolvimento, 
você precisou estudar sozinha? Descobrir autores, artigos na área da saúde, de 
forma independente? 

Escritora Ana Luísa Sousa: Sim, sem qualquer ajuda. Tenho bastante orgulho 
nisso 

Revista Acadêmica Online – Conte-nos, em resumo, como desenvolveu e 
organizou seu primeiro livro “My dream: um amor para a vida”? 

Escritora Ana Luísa Sousa: O livro foi escrito ao longo dos anos, sendo que só 
agora tive a possibilidade de o publicar. Tinha a certeza do que queria, não queria 
de todo um romance banal, tanto que não o é! O romance aborda muitos outros 
temas, como a tragédia, o drama, a busca pela felicidade… ou seja, tentei fazer com 
que o romance fosse o mais real possível. Foi fácil para mim desenvolvê-lo e 
organizá-lo, sendo que já estava todo feito na minha cabeça 

Revista Acadêmica Online – Qual sua real expectativa em relação ao seu leitor? 
Como espera influenciá-lo? 

Escritora Ana Luísa Sousa: A minha real expectativa é aliar a minha escrita com 
o facto de poder chamar a atenção para as pessoas com deficiência. E mostrar que 
nós também fazemos parte da sociedade, e que não somos nenhuns parasitas! 

Revista Acadêmica Online – Poderia nos contar mais sobre o casal principal... 

Escritora Ana Luísa Sousa: O livro conta a história de amor entre o Rodrigo e a 
Constança que a princípio começa por se um amor não correspondido, um amor 
de liceu. Passados anos, o destino que os separou volta a juntá-los….mas desta vez, 
ambos refizeram as suas vidas, e aí encontra-se o verdadeiro dilema 

Revista Acadêmica Online – Na parte romântica, qual acontecimento, passagem 
que mais a toca emocionalmente, o que nós brasileiros, normalmente, chamamos 
de momento “clímax” do romance? 

Escritora Ana Luísa Sousa: A mim pessoalmente deu-me um prazer enorme, 
escrever o reencontro. A partir daí a história fica mais excitante  

Revista Acadêmica Online - Qual sua visão hoje do mercado literário, mais 
especificamente no que se refere ao romance? 

Escritora Ana Luísa Sousa: As pessoas perderam muito o hábito de leitura, 
infelizmente. Sinceramente, acho que a leitura caiu em desuso, mas quero 
acreditar que isso vai mudar 

Revista Acadêmica Online –Pode nos dizer onde comprá-lo? Indique-nos, por 
favor, os links para compra e endereço de e-mail. 



 

 

Escritora Ana Luísa Sousa: Está á venda somente online, no meu site: 
https://AnaLuisaSousa2019/ e pelo site da editora: 
https://www.editoragatobravo.pt/catalogo/ 

Revista Acadêmica Online - Quais são suas metas e objetivos futuros como 
autora? Há algum projeto, ou mesmo uma obra em vista? Para satisfazer um pouco 
a curiosidade de nosso leitor, poderia dizer se já se pôs a escrever outro romance... 

Escritora Ana Luísa Sousa: Claro que estou a escrever...aliás, como sempre! 
Como também adoro poesia, decidi escrever um livro de poemas. 

Revista Acadêmica Online - Imagine uma situação em que você perdesse tudo o 
que tem, e tudo o que construiu até o momento fosse destruído..e você tivesse 
apenas mais 05 segundos, que mensagem você deixaria para a humanidade? 

Escritora Ana Luísa Sousa: Que o mais importante é ser feliz e não pensarmos 
muito no futuro porque se pensarmos bem esse é o hoje! 

Revista Acadêmica Online - Cara escritora Ana Luísa Sousa, estamos muito 

gratos em conhecer seu pensamento, suas diferentes superações e seu livro. Para 

encerrar a entrevista, qual a maior coisa...a primeira que lhe vem à mente quando 

o assunto é gratidão, escolha apenas uma coisa. 

Escritora Ana Luísa Sousa: Grata à vida, por tudo o que ela me deu até agora! 
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