
 



enquanto espero meu brunch 

 
🥂🥞 

falar sobre o que tenho aprendido como mulher 
nessa fase adulta longe do convencional foi o que 
deu vida à enquanto espero meu brunch, uma 
série de textos que são enviados por email, aos 
domingos. 

este ebook é uma comemoração por todas as 
amizades que temos feito nesses últimos meses, 
naquele lugarzinho do texto. Uma amizade quase 
que instantânea e que pode ser imensa.  

para presentear as leitoras que estão comigo 
desde o comecinho, compilei os textos 
publicados semanalmente com algumas edições 
e acrescentei mais dois textos inéditos para 
vocês curtirem no celular ou no seu leitor de 
texto preferido.  

é gratuito, pode espalhar por aí. 
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Escritora do fim do mundo 

eu sou a Tássia e escrevo desde sempre. Mas, 
vou falar a verdade: fazia mil anos que eu não 
publicava as minhas palavras e foi a tal da 
pandemia do covid-19 que me trouxe de volta. 
Não ter que passar tanto tempo da minha vida 
entre idas e vindas de ônibus e metrô por São 
Paulo foi o que me incentivou. 

na cidade onde eu nasci não tem metrô, acho 
que não tem nem ônibus circulando dentro do 
município. Em Itacoatiara (AM), aparentemente 
todo mundo vai de moto de um lado para o 
outro. Da entrada da cidade, pela estrada que 
corta a floresta Amazônica, até a outra ponta, 
que é o Rio Amazonas. Imenso. Os dois lados da 
cidade são igualmente quentes durante o ano 
inteiro. Se a temperatura ficar abaixo dos 30 
graus, é friagem. Foi provavelmente na escolinha 
evangélica (acreditem), lá em Ita, que eu aprendi 
a ler e escrever.  

desde então, tenho escrito, mas nunca decolou, 
sabe? Formei jornalista, fui trabalhar com 
tecnologia. Tive blogs, desisti.  
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agora, decidi que vai. 
vem comigo? 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



enquanto espero meu brunch 

 

Começo 
Minha primeira newsletter vai 
ter esse nome 
Helsinki, 4 de outubro de 2020 

a escrita é uma tarefa solitária, assim como a 
leitura, na maioria das vezes. Embora tenha 
evitado escrever sobre a pandemia do 
coronavírus que atrapalhou tantos planos em 
2020, preciso mencionar pelo menos aqui neste 
começo porque ele é uma das coisas que o 
isolamento social ajudou a acontecer. 

(por mais que eu seja de limonadas, nunca diria 
que teve um lado bom da pandemia. O Covid-19 é 
cruel e expôs ainda mais a vulnerabilidade em 
que vivemos no Brasil, cujo governo pinta e 
borda sem dó nem piedade. Mas essa não é 
minha pauta, é apenas um parêntese) 

este começo aconteceu principalmente porque 
estou trabalhando remotamente. Usei boa parte 
das 280 horas em que não estive no metrô para 
escrever. E escrevo de Helsinki, porque estou 
mudando para cá, por motivos de amor. 
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histórias de escritores frustrados 

adoro histórias de escritores. Sempre começam 
com alguma frustração sobre a escrita, às vezes 
um bloqueio criativo ou o fato de suas criações 
serem muito ruins. Talvez tenham histórias boas 
e bem escritas e mesmo assim não conseguem. 
Fazer o quê? 

entendo um pouco dessa melancolia, embora 
ainda não me considere escritora mesmo, sabe? 
Escritora é quem já publicou algo? Eu não 
publiquei. Nunca nem tentei nada além das redes 
sociais ou blogs. Se me perguntarem se sou 
escritora nunca responderei SIM, EU SOU. Vou 
dizer assim: escrevo para amigas no Instagram e 
recentemente criei uma newsletter.  

voltando às desventuras de escritores, gosto 
também dessas histórias porque costumam ser 
hidratadas por líquidos que amo: chá (um 
clássico), café (mais tradicional) ou vinho 
(boêmio). Engraçado como esses frustrados 
conseguem sucesso após escreverem sobre seus 
próprios infortúnios e acabam dando certo e 
transformam-se em best sellers, filmes ou séries 
do Netflix. 

isso me causa um pouco de inveja, mas também 
tenho um pouco de preconceito. Tanto que 
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quando me pego pensando em um texto sobre a 
minha própria escrita, me faço esquecê-lo. "Isso 
é para os rasos, que não têm nada a dizer", meu 
cérebro diz.  

será que essas histórias fazem sucesso porque 
todo mundo gostaria de escrever também? Ou 
apenas se identificam com as desventuras e 
portas fechadas e conseguem adaptá-las ao 
contexto de suas vidas? Sinceramente, não sei. 

eu, por amar tanto a ideia de que a escrita é uma 
conversa que pode habitar o outro, me identifico 
com esses escritores que sonham em habitar o 
mundo com suas histórias. É uma sensação de 
expansão, de poder viajar e falar com tantas 
pessoas. Quando alguém lê algo que escrevi, para 
mim, é o ápice da conexão. É como fazer uma 
amizade desconhecida que habita apenas aquele 
lugarzinho do texto, mas que mesmo assim pode 
ser imensa. 
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Quando a mulher 
domesticada desperta, 
ninguém segura 
 
Helsinki, 11 de outubro de 2020 

estava caindo uma chuva perfeita para embalar o 
sono, mas eu ainda estava ligada no 220V às 2h39 
da segunda-feira depois de assistir Revolutionary 
Road (disponível no Netflix nesta data). O filme 
tem a Kate Winslet e o DiCaprio como um casal e 
nós estávamos torcendo por uma cena com vidro 
do carro embaçado, igual no Titanic. 

(juro que não vou contar o final do filme) 

Revolutionary Road conta a história da vida não 
tão perfeita assim da família Wheelers. Quem 
olha de longe vê um lindo casal, vivendo numa 
casa bonita. Dois filhos e bons amigos. Mas, 
apertando um pouco os olhos dá para perceber 
que não são tão felizes assim. A esposa, April 
(Kate Winslet), percebe essa felicidade de meia 
tigela e propõe mudanças para buscarem juntos 
uma vida feliz de verdade, sem ligar tanto para o 
que as pessoas pensam. 

E é aí que começa. 
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como abandonar o trabalho chato que achata 
nossas expressões mágicas, intelectuais e 
artísticas mas que paga os boletos em dia e ainda 
atende às expectativas da vizinhança? E se o 
chefe descobrir que estamos querendo bater 
nossas asinhas e oferecer um monte de dinheiro 
para amarrar nosso pé na mesa? A gente fica? 
Com dinheiro dá para viajar, né? 

 

Can’t leave, can’t stay. 

April despertou (a sua mulher selvagem, para 
quem é de lobos) mas está aprisionada à vida 
doméstica e alguém trancou a porta. Discussões 
infinitas e em círculos. Às vezes gritam, mas não 
conseguem ouvir. Estão fora de sintonia. E não é 
porque o amor acabou. É porque ela não está 
mais ali e precisa sair, precisa ser outra. Há quem 
diga que é possível mudar sem sair, mas, às 
vezes, a gente sente que é impossível ficar. E ela 
diz: can’t leave, can’t stay (não posso ir embora, 
não posso ficar). Te entendo, April. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F6a70566c-4670-4b82-a39f-c744bccf36da_500x244.png


enquanto espero meu brunch 

lembrei de uma conversa que tive há uns anos 
com uma amiga que passou por um divórcio 
desses que quem vê de fora não entende: 
namoro de anos, casamento lindo e bebê recém 
nascido. De fora, parece loucura sair. De dentro, 
loucura ficar. Falamos sobre essa sensação de 
estar encurralada, sem saída e sobre como leva 
algum tempo até que a gente encontre a saída e a 
certeza absoluta de que queremos atravessar 
essa ponte. Concluímos que, mesmo sem placa 
indicando o caminho, uma hora a gente só sabe e 
não tem mais volta. A gente dá um jeito. 

não é sobre largar tudo. É sobre abraçar bem 
forte a mulher que queremos ser. E não ignorar 
que de repente tem tanta coisa sem sentido à 
nossa volta. É sobre acolher esse momento que 
fica quase fácil dizer não para os outros (e sim 
para nós mesmas). 

a vida de repente fica clara, mas profunda. Dá 
medo de se afogar, eu bem que sei.  

desejo que a gente mergulhe, por mais 
assustador que seja. É duro aceitar que a 
felicidade pode não ser aquela óbvia, vai parecer 
ingratidão. E - não vou mentir - é difícil de 
entender e mais ainda de aceitar. Vai doer, mas 
você vai amar o que tem do outro lado: você 
mesma em busca da sua verdade. E - 
nhanossasinhora - como isso é prazeroso de 
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viver. Dá vontade de morder a vida e lamber os 
dedos. 

se quiser cutucar um pouquinho isso aí dentro, 
recomendo o Revolutionary Road. Se quiser 
cutucar muitão, vai de Clarissa Pinkola Estés. 

p.s.: evitei o nome do filme em português porque 
é quase um spoiler. 
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A mulher moderna é um 
borrão de atividades 
vamos tomar o café 
devagarinho hoje 
 
Kesälahti, 18 de outubro de 2020 

gente do céu, hoje escrevo de Kesälahti, um lugar 
que eu jamais pensei conhecer porque eu nem 
sabia que existia. Viemos passar o fim de semana 
do aniversário de Carlos numa casa-barco e 
aproveitar que ainda não está muito muito frio 
na Finlândia (a temperatura ainda não vai ficar 
negativa, ufa!).  

o céu acima dos pinheiros está um cinza bem 
clarinho, bem mais claro do que o cinza do lago 
que espelha as árvores ao redor, mas só um 
pouquinho. Eu amo ficar olhando a água 
balançando de leve e formando essa textura de 
quando a gelatina não dá muito certo. Mais cedo, 
tinha uns pássaros dançando na água, que 
alegria. 
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tinha essa vista perfeita para o lago enquanto escrevia 

 

tá fácil ficar observando esses detalhes: é final de 
semana e estamos de férias. E aqui não é lugar de 
fazer nada que não seja relaxar. A gente fez sauna 
à noite (Finlândia, né?) e se deslumbrou com a 
quantidade de estrelas que o céu mostrou pra 
gente. Vimos uma estrela cadente, mas não deu 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F7e7829c4-1634-4665-b2ac-a18e322b7f19_4032x3024.jpeg
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tempo de fazer um pedido. Tudo bem. A 
realidade vai bem. 

hoje quando abri meu caderno para escrever, 
encontrei um trecho do livro de sempre 
(Mulheres que correm com os lobos) que me 
lembrou de comemorar o fato de conseguir 
relaxar, porque isso é bem novo para mim. E é 
uma conquista, amém.  

“The modern woman is a blur of activity” (A 
mulher moderna é um borrão de atividades), 

Clarissa Pinkola Estés 

depois de um colocar uma carta de tarot para 
uma amiga há umas semanas atrás, tivemos uma 
conversa sobre esse assunto. A carta do Diabo 
apareceu dizendo para aproveitar sem culpa, 
dormir até o sono acabar, se permitir fazer o que 
vão dizer que é perda de tempo. Um lembrete 
pra gente comemorar a delícia de ser. Apenas. 

contei pra ela sobre a necessidade que eu tinha 
(não tenho mais!) de preencher todos os minutos 
do meu dia para me sentir produtiva. Não 
aceitava acordar tarde nem no final de semana, e 
acordava cedo para, sei lá, arrumar a casa, ler um 
livro, fazer algo para preencher.  

preencher era o verbo, mas não tenho ideia do 
que era o vazio. 
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aula de tudo quanto é coisa, cursos no final de 
semana, mil atividades, trabalho bombando, 
acordar às 6h e levar a Zeldinha no parque. Eu 
estava mesmo fazendo mil coisas, mas estava 
exausta, não sabia onde queria chegar e 
provavelmente não chegaria a lugar nenhum 
porque não tinha fôlego. Não tinha tempo para 
respirar. 

lembro bem o que foi que me fez parar e 
perceber esse vazio.  

não foi autocuidado, não foi por mim. Mas não 
vou contar aqui, porque eu tenho vergonha. 

na pausa percebi que aquela produtividade me 
distanciava de mim mesma. A tentativa de 
preencher o vazio existia porque faltava quem eu 
era em mim. 

foi depois de parar de tentar preencher e, nossa 
(!), descansar de verdade, que passei a ter fôlego 
para realizar coisas como essa newsletter, por 
exemplo.  

quando parei, pude enxergar o que eu queria e 
me encontrar (estava uma bagunça). 

é incrível como a pausa absoluta é produtiva. Se 
puder, para um pouco e tome um café 
devagarinho hoje. 
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Para as minhas amigas 
eu amo vocês 
 
Helsinki, 25 de outubro de 2020 

sabe do que me deu vontade essa semana? De ir 
no bar com as minhas amigas, juntar as mesas, 
pedir uma Original, falar alto e dividir com a Ana 
o último pastelzinho de carne seca com abóbora 
(a Marcella não vai querer porque agora é 
vegetariana). 

eu aprendi tarde que amo ter amigas. Sempre fui 
uma amiga meio distante, nunca fui de dizer para 
as minhas amigas que as amo.  

recentemente, descobri esse amor. Ainda bem. 

não sei porque demorei tanto para entender isso, 
pois eu sempre tive uma excelente referência: 
minha mãe. Ela tem tantas amigas e, minha 
nossa, como as amigas a amam e ela as ama de 
volta. É lindo de ver. Ela sente saudade e volta 
para visitá-las sempre que dá. Se perguntar do 
que ela mais sente falta depois que mudou de 
Gravatá para Brasília, tenho quase certeza de que 
vai responder: “minhas amigas e o jardim da 
minha casa”.  
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uma vez, em São Paulo, minha mãe foi encontrar 
uma amiga que não via há anos. Estávamos juntas 
passeando pela cidade e fomos encontrar a 
amiga dela lá perto da Paulista, na Pão de Ló. 
Antes, eu lembrava da Pão de Ló pelo palmier 
delicioso que eles fazem, agora eu me lembro de 
lá por causa dessa tarde.  

eu não fazia parte daquele encontro, mas ele me 
marcou de um jeito irreversível. Assim que se 
viram os olhinhos delas brilharam. Elas se 
elogiaram, lembraram das histórias e contaram 
sobre absolutamente tudo. E como estavam 
interessadas sobre o que tinham para contar! 
Dava para ver que uma realmente queria saber 
da outra. Se abraçaram e tiraram foto para 
recordar daquele momento.  

depois desse dia, fiquei mexida, sabe? Pensei em 
todas as amigas que não cativei. Sempre fui ruim 
de cultivar amizades. Minha irmã, assim como 
minha mãe, sempre foi ótima em guardar amigas 
para sempre.  

 

morei mais de 10 anos em Gravatá e conto nos 
dedos de uma mão as amizades que ficaram. 
Sempre me senti meio por fora  quando morava lá 
e é assim que eu explico o fato de não ter dado 
muita cola com as meninas.  
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às vezes, eu até tento forçar uma amizade no 
Instagram com as amigas da época do colégio 
(Salesianas), mas não flui. Me sinto patética, 
porém não desisto. Vai que uma hora alguém 
resolve puxar papo, perguntar quando eu 
apareço, né? A resposta vai ser “provavelmente 
nunca mais”, mas o que é que tem? Vamos ser 
amigas mesmo assim. 

para acabar de vez com as desventuras de 
amizades não cativadas, inspirada por aquela 
tarde com a minha mãe e sua amiga, comecei a 
me aproximar mais das minhas amigas e aceitar 
que eu gosto mesmo muito delas (para algumas 
tenho dito até que amo, e é verdade verdadeira). 

ainda bem que tenho algumas amigas incríveis 
que nunca desistiram de mim, mesmo eu sendo 
assim, meio fria, aquariana, coração gelado, sei 
lá. Essas são as amizades que tenho pensado a 
respeito e demonstrado o quanto são caras. 
Espero que estejam notando. 

as amigas que conheci recentemente talvez 
tenham experimentado uma versão mais 
amigável de mim e nem sabem desse meu 
passado. Se estiverem lendo este texto, vão 
entender porque não tenho tantas amigas de 
longa data, embora todas já tenham ouvido falar 
da Maísa, minha amiga-irmã: nos conhecemos 
quando tínhamos 5 anos de idade, em Natal. Hoje 
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moramos em São Paulo e ainda somos muito 
próximas. Maisinha, eu te amo.  

por fim, deixo um trecho do livro A amiga genial, 
de Elena Ferrante, que a Ana que me indicou um 
tempo atrás e que provavelmente foi a inspiração 
para este domingo. 

“É bom”, murmurei, “falar com os outros.” “Sim, mas só 
quando você fala e há alguém que responde”. 

Senti no peito um sopro de alegria. Que pedido havia 
naquela bela frase? Estava querendo dizer que só 

queria falar comigo porque eu não acreditava em tudo 
o que lhe saía da boca, mas respondia a ela? Estava 

dizendo que somente eu era capaz de acompanhar as 
coisas que lhe passavam pela cabeça?  

Elena Ferrante 

e também uma cena de Lenu e Lila lendo juntas o 
romance Mulherzinhas. 
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reprodução 

a série My Brilliant Friend, baseada no livro, está 
disponível na HBO. 
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Pedido de namoro 
o menino me mandou tomar 
naquele canto 
 
Helsinki, 1o de novembro de 2020 

eu estava na quinta ou sexta série, tinha algo 
como 11 ou 12 anos. Era uma criança que já 
chamavam de mocinha. Eu não era a menina 
bonita do colégio, também não era a mais tímida 
e não lembro de ter sofrido bullying por causa da 
minha aparência. Nada demais, sabe? 

o colégio era católico e religião era a única coisa 
que me fazia diferente porque eu nunca fui 
batizada, embora estivesse lá fazendo sinal da 
cruz e rezando Ave Maria todos os dias antes da 
aula. 

além de capela, missa e as freiras vestidas com 
seus hábitos, tinha também os meninos. Pois é. E 
tinha esse menino que eu não lembro 
exatamente o nome, acho que era Rodrigo, mas 
não o Rodrigo que foi o meu primeiro namorado. 
O Rodrigo que eu estou falando era um bem fora 
do padrão de beleza pré-requisito para qualquer 
adolescente leitora de Capricho e Atrevida. Ah, e 
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acho que ele era uma ou duas séries a mais do 
que eu. 

naquela época, eram comuns os pedidos de 
namoro e mensagens de paquera chegarem por 
meio de fofoca, bilhetinho ou recado que alguém 
mandava dizer. E foi por recado que recebi o 
pedido. Rodrigo queria namorar comigo. As 
opções de resposta para um pedido de namoro 
eram: “sim” , “não” e “vou pensar”. Respondi que 
não, afinal eu nem conhecia a criatura. Mal sabia 
quem era. O que ele esperava? Acho que pelo 
menos um “vou pensar”. 

imediatamente, o mensageiro correu de volta até 
o menino para dar o recado. 

e aí, depois de ter recebido a mensagem 
negativa, Rodrigo me viu de longe na saída do 
colégio e gritou um audível "vai tomar no c*!". 
Até hoje eu fico embasbacada de lembrar. Sem 
entrar nas questões de masculinidade tóxica que 
envenena os adolescentes, ainda mais daquela 
época, podemos dizer que foi, no mínimo, 
bizarro. Que menino esquisito. 

ainda lembro de olhar assustada, tentar entender 
se era realmente comigo e seguir para casa. Foi 
confuso e desnecessário. Fiquei com medo. 
Provavelmente nunca contei isso para os meus 
pais porque tinha medo da história se virar 
contra mim. 
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eu tinha medo de represálias, mas nunca 
aconteceu nada, ainda bem. 

naquele dia eu aprendi que deveria ter mais 
cuidado ao dizer não. Se tivesse escolhido a 
resposta “ vou pensar ”, talvez tivesse evitado o 
perrengue e poderia dizer depois que meu pai 
não me deixava namorar. Bem machista, eu sei, 
mas imagino que a Tássia de 12 anos teria 
pensado assim, infelizmente. Eu me sentia 
culpada, inadequada, errada por desagradar um 
maldito garoto que tinha coragem de gritar 
comigo na frente da escola. 

eram assim os meninos do colégio. Filhos de 
amigas da minha mãe, de pessoas de bem. 
Crianças que estavam sendo educadas sob o 
olhar atento das irmãs e da Igreja. 

ano passado, se não me engano 

não faz muito tempo, me peguei numa situação 
parecida, mas a mensagem veio no Instagram. 
Um menino me chamou para ir na casa dele, algo 
assim. A minha resposta seria não, de novo. 

ao invés de falar apenas “ não ”, fiquei pensando 
no que responder. Será que ainda sinto um 
pouco do medo que senti de Rodrigo quando 
tinha 12 anos? 
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pensei em culpar a pandemia para não 
desagradar, para ser boazinha, mas também não 
queria deixar margem para insistência. Respondi 
de forma amena que ia “ pesquisar um jeito fofo de 
falar ‘não, obrigada’ porque ele é um cara legal”. 

na boa, ele pode até ser um cara legal mesmo, 
mas a verdade é que eu pensei nessa resposta 
fofa porque (mesmo em tempos de não é não ) 
ainda tenho medo da reação de um homem ao 
me ouvir falar não. 

sigo treinando. 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/naoenao_/
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Coisas que eu deveria fazer 
em qualquer lugar do mundo 
e um contexto estranho 
 
Aeroporto de Paris, 08 de novembro de 2020 

estou voltando para o Brasil depois de uma 
temporada de dois meses em Helsinki com o 
meu namorado (ele mora lá). O Trump perdeu as 
eleições nos Estados Unidos (!) e a tal da segunda 
onda da pandemia do coronavírus está 
acontecendo na Europa. Eu quase não percebi a 
pandemia lá em Helsinki (a gente só usa máscara 
no transporte público e nas lojas) e vocês não 
devem estar notando nada de muito diferente no 
Brasil - a não ser que você esteja no Amapá.  

aqui no aeroporto de Paris a coisa tá feia, até 
mandei uma foto no grupo da família contando 
meu momento perrengue chique: achei que ia 
passar fome porque todas as cafeterias e 
restaurantes estavam fechados, mas por sorte 
achei uma baguete recheada numa loja de 
revistas e comprei também pacote de palmier, 
para ficar mais felizinha. 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/11/06/apagao-no-amapa-governo-decreta-situacao-de-emergencia-por-30-dias.ghtml
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coisas que eu deveria fazer na minha própria 
cidade 

o Hemingway's  não estava muito cheio apesar de 
ser sexta à noite em Helsinki. Estávamos rindo, 
jogando um jogo de tabuleiro sobre filmes e 
tomando mojitos. Eles têm jogos e vários livros 
para quem quiser ler - o que é bem de se esperar 
de um bar com nome de escritor, certo? 

Carlos foi lá fora fumar e, nesses cinco minutos 
em que eu fiquei sozinha, entrou um homem de 
uns 60 anos (?) com uma mala pequena, dessas 
de levar na cabine do avião. Ele se sentou numa 
mesa para quatro pessoas e pediu uma garrafa de 
vinho. Só uma taça. Não tem garçom aqui e ele 
mesmo se serviu e depois tirou um livro de 
dentro da mala. 

Carlos voltou, continuamos nosso jogo de 
adivinhação sobre filmes (voltei para casa 
prometendo que ia assistir Ghost, do outro lado 
da vida). O homem ficou lá, lendo e tomando um 
vinho. No caminho de volta pra casa vimos um 
coelho na rua. Sério. 

 
Por que a gente vai tão longe para encontrar o que já 

está dentro da gente? 

 

https://www.hemingways.fi/
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eu escrevi essa frase meio que sem pensar, por 
cima da primeira foto que tirei do Deserto do 
Atacama. Olhar para o deserto e perceber como 
o planeta é imenso e nós piquititos me fez 
perceber coisas que eu ainda não entendi direito 
até hoje, provavelmente porque eu não escrevi 
sobre elas. 

essa história de ir longe para se conhecer tem se 
voltado para mim. 

não sou a pessoa mais observadora do mundo, 
não, mas eu gosto de olhar a vida dos outros, 
principalmente quando eu estou longe de casa. É 
mais confortável e mais fácil de perceber coisas 
novas quando a gente está fora da nossa zona de 
conforto, onde tudo é do jeito que é, e pronto. E 
eu tenho vergonha de reparar no que as pessoas 
estão fazendo quando eu estou, sei lá, baldeando 
da linha verde pra amarela.  

só fico reparando a vida alheia quando eu estou 
longe, onde as vidas não se parecem com a 
minha. E tenho aprendido coisas, quer ver? 

observando os franceses passeando com suas 
baguetes em Paris entendi que posso ficar mais à 
vontade no mundo. De madrugada, numa balada 
em Budapeste, vi uma menina comendo uma 
cenoura e percebi que tá tudo bem ser meio 
estranho (foda-se o que vão pensar, vou comer 
minha cenoura). Com os chilenos, em 2019 , 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/10/20/entenda-a-onda-de-protestos-no-chile.ghtml
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aprendi que lutar com energia e determinação 
pelos nossos direitos é uma coisa bonita e 
necessária. Em Itacoatiara, no interior do 
Amazonas, aprendi com a minha avó que onde a 
gente coloca amor floresce, como o jardim que 
ela cultivava na casa dela. Agora minha vozinha 
foi fazer um jardim no céu. 

e com os finlandeses, principalmente com aquele 
senhor lá no Hemingway 's, aprendi que está 
tudo bem ficar sozinha, sair sozinha. Eu já 
conhecia a palavra solitude, mas pesquisei o 
significado para ter certeza de que é mesmo esse 
o nome da privacidade serena, plena e que não 
tem nada a ver com a solidão (triste, tristinha). 

a solitude e um café em Helsinki 

eu já viajei sozinha algumas vezes e portanto fiz 
algumas coisas sozinha. Passeios pelas cidades: 
San Pedro de Atacama, Cidade do Cabo, Paris, 
São Paulo. Cinema sozinha: duas vezes na vida. 
Bar sozinha: acho que nunca.  

agora que eu mudei e sou dessas que sai sozinha, 
posso contar para vocês que comecei este texto 
no meu café preferido em Helsinki, o Brooklyn 
Cafe  (cafeteria é um ótimo lugar para ficar 
apenas com seus pensamentos). Como em quase 
qualquer cafeteria do mundo, lá é ótimo para 
fazer coisas que eu amo: ler um livrinho, escrever 
e tomar um café. O café é bem forte e muito 

https://www.brooklyncafeandbakery.com/
https://www.brooklyncafeandbakery.com/
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bom, tem um bagel delicioso, cupcakes 
bonitinhos e as donas são duas irmãs : gostei 
porque fiquei pensando que poderia ser eu e a 
Láisa, mas, principalmente, gostei porque 
valorizar negócios de mulheres é importante 
para mim.  

 

como se isso não bastasse, lá, diz o site, tem 
clube do livro e de escritores que estará de volta 
em breve com encontros presenciais. Me 
aguardem! 

voltando à São Paulo e à solitude, pergunto: 
alguém conhece algum café em São Paulo que 
também tem clube de escritores? Qual a chance 
de isso não existir em São Paulo? 

https://www.brooklyncafeandbakery.com/about
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Ffb0ae9db-62ce-4d90-bf3b-ece9859e0b40_768x1024.jpeg
https://www.brooklyncafeandbakery.com/used-books-library
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pois é, eu tive de ir até Helsinki para descobrir 
que eu adoraria conhecer um café com clube de 
literatura.  

precisava ir tão longe? Precisava né. 

 

 

89,1 FM, microondas, piscina 
e cereal matinal psíquico 
socorro, meu cérebro fritou. 
 
São Paulo, 15 de novembro de 2020 

hoje eu queria falar sobre coisas leves, tipo 
suspiro. O doce e o que sai pelo nariz. Mas, eu to 
mais para gelatina de morango tremilicando num 
formato esquisito. 

voltei da Finlândia. Cheguei domingo de manhã 
em São Paulo. Fui recebida pela minha amiga (a 
Maísa que eu falei outro dia). Ela ficou morando 
na minha casa durante esses dois meses. Mas 
não é sobre isso. 

fora de sintonia 
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parece que foi só chegar em São Paulo que o meu 
cérebro resolveu entrar num modo perturbação. 
Não sei se é porque realmente tem muita coisa 
acontecendo agora ou se essa cidade tem mesmo 
um tempo só dela que é hiper acelerado. 

sinto como se estivesse entre duas estações de 
rádio: escuto um pouco da Nova Brasil (se 
conhece, leu cantando) e um pouco da oitenta e 
nove (Rádio Rock), ao mesmo tempo. A última vez 
que eu ouvi Cranberries foi no Karaokê, mas não 
sei se essa música é Linger ou, pera, acho que 
isso é uma propaganda de Seda, shampoo e 
condicionador.  

esse barulho me dá vontade de puxar da tomada. 
Desligar com tudo. 

assim como essas rádios se sobrepondo, também 
não consigo entender nada muito bem meus 
pensamentos.  

microondas 

estava pensando na maravilha que é ter um 
microondas. Eu não tinha microondas e a Maísa 
deixou um de presente para mim. Ela, que não é 
boba nem nada, comprou um para passar esses 
dois meses aqui em casa. 

o microondas me colocou para girar numa 
reflexão sobre praticidade e eu fiquei pensando 



enquanto espero meu brunch 

no quanto eu me acho prática (por não ter 
microondas já que o fogão também esquenta), 
mas na verdade é ele que deixa tudo mais 
prático, evita sujar louça. Agora eu esquento até 
o café que eu esqueci de tomar e dá mais 
vontade de aproveitar o que já tenho pronto na 
geladeira. 

antes de aprofundar essa questão da praticidade, 
me lembrei do que eu aprendi (também na 
cozinha, reparem) vendo meu namorado fazer o 
almoço para nós dois em menos de 30 minutos. 
Eu não. Eu não consigo ser rápida assim. Quero 
primeiro limpar tudo antes de preparar o 
almoço. E esse jeito dele de simplesmente ir 
fazendo as coisas me fez perceber que é 
realmente ele quem usa a cozinha. Ele que 
manda. 

ainda não consegui entender muito bem esse 
meu pensamento, mas ouvi algo lá no fundo me 
dizendo que parece que eu vivo mais para cuidar 
da cozinha do que para usá-la, afinal. Está meio 
vago, eu sei. Esta é uma tentativa de que alguém 
entenda o que eu estou tentando dizer e me diga 
depois. 

piscina 

sábado à tarde decidi ir na piscina do prédio 
porque eu voltei das terras nórdicas faminta por 
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um raio de sol bem quentinho (e não tinha me 
bastado o que eu peguei a caminho do mercado). 
Fiquei enrolando pra descer, deu 15h38 e o 
tempo fechou. Como ainda tinha um mormaço, 
desci assim mesmo. Lá embaixo, o sol sorriu pra 
mim. Sorri de volta e tentei sincronizar meus 
pensamentos. Saí do celular depois que postei 
uma selfie que parece que estou sem a parte de 
cima do biquíni. 
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(quem vê selfie não vê cérebro fritando) 

fiquei um tempo tentando não pensar em nada. 
Mas aí chegou um cara na piscina e começou a 
limpar a água. Fiquei prestando atenção nele. 
Acho que ele era gay porque é raro hétéro que 
usa sandália cor-de-rosa. Isso não é da minha 
conta, mas fiquei me perguntando por que 
homens não usam essa cor tão linda. Alguém 
avisa que não vai cair o pinto. 

minha cabeça começou a zapear de novo: será 
que sou preconceituosa porque achei que ele é 
gay? Será que consigo nadar durante a semana? 
Na hora do almoço? Tenho a impressão de que 
homem conta vantagem e mulher conta 
desvantagem, isso é verdade? Por que raios eu 
não falo as coisas que eu realmente quero e 
deixo que outras pessoas façam escolhas por 
mim? Eu uso tarot com ferramenta de 
autoconhecimento ou muleta para ansiedade?  

é melhor eu entrar na água 

“O calor é um mistério. Ele de certo modo nos cura e 
nos gera. Ele é quem solta o que está preso demais, 

propicia o movimento livre, o misterioso impulso de 
ser, o primeiro voo das ideias novas. Não importa o 

que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez 
mais (...).  
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Amigos que a amem e que tenham carinho pela sua 
vida criativa são os melhores sóis do mundo. (…). O 

cuidado e o carinho levam a mulher de um lugar 
para outro. Eles são como cereais matinais 

psíquicos”. Clarissa Pinkola Estés 

se você leu até aqui, obrigada por ser meu cereal 
matinal psíquico. 

 
 

Eu também já tive que morrer 
a gente precisa renascer de vez em 
quando 

 
São Paulo, 22 de novembro de 2020 

eu tinha inveja de quem acorda cedo e faz mil 
coisas antes de começar a trabalhar. Eu pensava 
que pessoas assim não cozinhavam ou lavavam 
louça e por isso tinham esse tempo livre. Até que, 
recentemente, consegui me desbloquear e 
praticamente todos os dias tenho acordado 
cedinho para fazer as coisas que eu mais gosto. 
Sendo a primeiríssima delas escrever. 
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cedo que digo é umas 6h. Antes disso eu meio 
que não consigo, mas pode acontecer. E daí, 
dependendo da vontade do dia, escrevo um 
pouco, leio, pesquiso assuntos que me 
interessam, faço pilates (esse mais raramente), 
passeio com a Zeldinha, faço um café da manhã 
bem gostoso e às sextas vou à feira comprar 
cogumelos na barraquinha da japonesa. 

(quem tem filho pequeno riu da minha cara 
agora, mas segue o baile) 

faz tempo que eu desconfiava que seria uma boa 
ideia priorizar o que eu amo fazer, mas estava 
anestesiada por uma rotina exaustiva: tinha dias 
em que eu até acordava cedo, mas não sabia o 
que fazer com aquele tempo e voltava a dormir. 
Dormir era o que eu mais gostava precisava 
naquela época.  

falando nisso 

e falando sobre esses momentos em que a nossa 
rotina é tão cheia de trabalho, estudos e coisas 
que a gente acha que precisa, mesmo não sendo 
o que a gente ama, me vem o livro da Lorena 
Portela, Primeiro eu tive que morrer. Não sei na 
de vocês, mas na minha bolha do Instagram, tava 
todo mundo falando sobre ele.  
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além de contar para vocês que a leitura é gostosa 
e embala, tem uma coisa importante: esta é uma 
história sobre mulheres, escrita por uma mulher 
e a obra foi produzida de forma independente 
por mulheres. É provavelmente o livro mais 
feminino da história e em tempos de misoginia 
(desde que a Deusa mãe deixou de ser adorada, 
né?), devemos celebrá-lo por isso.  

 

se quiser saber várias coisas legais sobre o livro, 
vai lá no Instagram da autora 

primeiro eu tive que morrer 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F545002d8-63cc-4063-86d8-45ef63ee08b5_3996x2926.jpeg
https://tassiarebelo.substack.com/p/08adc216-9e21-4d53-accc-7f10065a48fb
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fala sobre nos libertarmos do que anestesia a 
nossa existência e nos faz voltar a dormir ao 
invés de levantar para morder a vida (não to 
criticando o sono, tá? pelo contrário, hoje valorizo 
MUITO o descanso). 

esse título é fácil para quem é letrada em 
vida-morte-vida, mas quem não é também vai 
entender.  

Lorena conta a história de uma publicitária de 
Fortaleza que decide dar um tempo da correria 
do trabalho que está sugando todas as suas 
energias. Quem já trabalhou em agência vai se 
divertir com o começo do livro, porque os 
personagens e as histórias da publicidade 
aparentemente se repetem e só mudam de 
endereço.  

diante da rotina exaustiva, a protagonista vai 
passar um tempo na pousada de duas amigas em 
Jericoacoara, um paraíso no litoral cearense - o 
livro descreve tão bem as paisagens e tudo que 
tem lá que eu dei umas dicas para uma amiga que 
falou que tinha vontade de conhecer Jeri. Eu até 
falei pra ela ir primeiro para Jijoca e depois pegar 
um transfer (espero que essa parte não seja 
ficção). 
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praia, frozen caipirinha e um grande encontro de 
mulheres que se amam no mundo que decidiu 
queimá-las na fogueira. Apesar da leitura leve, o 
livro me levou a lugares profundos.  

com Guida, a senhorinha que vende temperos na 
vila, abracei minha avó que acabou de partir. Ela, 
como minha avó, carrega as dores que a 
sociedade acha que cabem às mulheres velhas, 
que ao invés de serem valorizadas por suas rugas 
e sabedoria, são colocadas nesse lugar onde não 
se pode sonhar.  

Glória, o raio de sol, me lembrou de todas as 
amigas que admiro e estou aprendendo a cultivar 
e Luana é a esperança que não se limita por tudo 
que impediu de sonhar as que vieram antes dela.  

e com a protagonista, pude rever momentos em 
que, assim como ela, havia esquecido de mim 
mesma e não tinha mais vontade de morder a 
vida, voltava a dormir. 

eu também já precisei morrer para voltar a 
sentir. 

https://tassiarebelo.substack.com/p/para-as-minhas-amigas
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"Eu não estava assustada com essas sensações, embora 
fossem todas novas para mim. Era como ter tomado 

uma droga que tivesse me deixado receptiva à água e 
ao vento, elementos mais poderosos da natureza". 

Lorena Portela 

 

Vida-morte-vida para quem 
parcela no cartão 
mulher selvagem também 
pega metrô 
 
São Paulo, 29 de novembro de 2020 

na semana passada  falei um pouco sobre 
vida-morte-vida e fiquei me perguntando se esse 
conceito é conhecido de todo mundo. Descobri 
que nem tanto, pelo menos na minha bolha. Eu 
ouvi falar pela primeira vez no livro Mulheres que 
correm com os lobos e acabei tendo mais clareza 
do significado quando comecei a estudar Tarô, 
mais especificamente o arcano de número 13, a 
Morte (minha carta preferida). 

vida-morte-vida é o que parece: alguma coisa 
precisa morrer para que algo novo ocupe o lugar.  

https://tassiarebelo.substack.com/p/eu-tambm-j-tive-que-morrer
https://www.livrariadavila.com.br/mulheres-que-correm-com-os-lobos---mitos-e-historias-do-arquetipo-da-mulher-selvagem-493900/p
https://www.livrariadavila.com.br/mulheres-que-correm-com-os-lobos---mitos-e-historias-do-arquetipo-da-mulher-selvagem-493900/p
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todas nós passamos por isso várias vezes na 
nossa vida, mas como esses assuntos acabam 
vindo empacotados em teias de fibras naturais e 
mandalas mágicas, a gente acaba achando que é 
pra outro tipo de gente. Mas, vou te contar: 
vida-morte-vida é para você cuja vida selvagem 
está cheia de concreto, metrô e parcelas no 
cartão de crédito; e também para aquela sua 
amiga que foi morar na praia ou no mato e está 
com a espiritualidade toda em dia. 

meu exemplo mais prático de vida-morte-vida é 
que eu não consigo arrumar emprego se eu 
estiver empregada. Não sei por que raios, mas eu 
só consigo emprego novo quando estou 
desempregada. Nem tento mais. Eu não consigo 
deixar morrer o trabalho antigo antes de sair da 
empresa e o novo não vem. Essa é a minha teoria. 
Meio boba, né? Mas é real para mim e me ajuda a 
entender como as coisas funcionam na minha 
vida, com a minha experiência, dentro dos meus 
limites. 

eu também já passei por uma fase de 
transformação um pouco mais espiritualizada e 
precisei deixar morrer uma parte de mim que 
não me servia mais para poder ser feliz. Essa 
morte coincidiu com o fim de um relacionamento 
longo que não tinha mais a ver com quem eu 
queria ser. Quando aquela Tássia morreu, o 
relacionamento morreu junto. E a partir daí 
nasceu em mim uma pessoa nova - e daquele 
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relacionamento, inclusive, surgiu uma amizade 
(quem diria?).  

logo depois dessa morte lenta e dolorosa 
(término e mudança de apartamento) eu já tinha 
férias marcadas e viajei sozinha para o deserto 
do Atacama para me reconectar comigo mesma 
(privilégios, reconheço). Aproveitei esse tempo 
para conhecer essa nova pessoa que eu estava 
me tornando (bem clichê, né? mas, muito bom. 
Recomendo).  

 

olha o lugar lindo onde nasci de novo: 

 

dar de cara com esse vazio e essa imensidão foi 
maravilhoso, mas se não fosse no Atacama, teria 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F869ddb32-35e9-4814-aca6-8d35a8177368_4032x3024.jpeg
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renascido dentro do meu apartamento na Vila 
Mariana mesmo, com uma xícara de chá de 
camomila, porque o mais importante eu já tinha 
em mim. 

 

"A natureza da vida-morte-vida é um ciclo de 
animação, desenvolvimento, declínio e morte que 

sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo 
afeta toda vida física e todas as facetas da vida 

psicológica. Tudo - o Sol, as estrelas novas, e a Lua, 
assim como as questões dos seres humanos e as das 

menores criaturas, como células e átomos - possui essa 
característica de agitação, hesitação e novamente 

agitação". Clarissa Pinkola Estés 

 

descobrir esse conceito e buscar compreender 
seus significados tem me deixado mais tranquila 
e mais consciente sobre o que acontece comigo. 
É mais fácil perceber minhas fases e reconhecer 
meus momentos de ansiedade que para mim 
sempre acompanham os ciclos (ansiedade pelo 
próximo e a angústia pelo que está sendo 
deixado para trás). Vida-morte-vida é como o 
entardecer-anoitecer-amanhecer: o sol vai 
embora, a terra anoitece em trevas, e depois 
amanhece um novo dia. Tudo que vive vai morrer 
e deixar sementes para que algo novo floresça no 
lugar.  
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achei no pinterest há mil anos 

e agora estamos plenas e tranquilas para encarar 
todas as transformações como se fossem bolo e 
chá no fim da tarde? Sinto dizer que não é só 
isso, mas esse é um ótimo começo. O próximo 
passo é exercitar a intuição para melhorarmos as 
leituras que fazemos dos nossos momentos, para 
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sabermos bem se é a hora de deixar algo morrer 
ou de tentar curar para que continue vivendo.  

🥐🥂 

que nossa intuição aprenda a mandar mensagem 
no whatsapp o quanto antes! 

 

 

 

Torta de maçã no Jardim do 
Éden 
chega de culpar a Eva 
São Paulo, 06 de dezembro de 2020 

comprei o champanhe na promoção do Pão de 
Açúcar pensando justamente no meu brinde da 
virada, "Eva não teve culpa!". Para mim, a 
passagem de ano é um momento excelente para 
pedidos de boa sorte e também para deixar 
certas coisas no passado. E se tem uma coisa que 
eu acho que já deu na minha vida é a culpa por 
ser mulher. 
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(Gn 3,11-16) 11.Deus perguntou: “E quem te disse que 
estavas nu? Então comeste da árvore, de cujo fruto 

te proibi comer?” 12.O homem respondeu: “A mulher 
que me deste por companheira, foi ela que me fez 

provar do fruto da árvore, e eu comi”.  

estou lendo um livro chamado When God Was a 
Woman  e foi por causa dele que me deparei com 
esse trecho do livro de Gênesis que é um velho 
conhecido que não me lembrava mais. Fiquei 
meio revoltada quando li e até baixei um app 
gratuito da Bíblia Sagrada para tentar entender 
melhor o que aconteceu no Jardim do Éden 
naquele dia.  

 

The Garden of Eden with the Fall of Man, 1615, Jan Brueghel the Elder and 
Peter Paul Rubens 

https://www.amazon.com.br/When-God-Woman-Merlin-Stone/dp/015696158X
https://www.amazon.com.br/When-God-Woman-Merlin-Stone/dp/015696158X
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F8f7e0540-7b9a-4fab-a5c9-7fb706e0f2a3_620x372.jpeg
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13.Então o Senhor Deus perguntou à mulher: “Por 
que fizeste isso?” E a mulher respondeu: “A serpente 

enganou-me, e eu comi”.  

aquele dia ali no Éden não foi o primeiro 
(infelizmente também não foi o último), mas 
vamos considerá-lo como marco inicial da culpa 
feminina. Segundo Adão, Eva teria FEITO COM 
QUE ELE PROVASSE O FRUTO PROIBIDO. Eva 
pegou Adão pela mão e o levou à tentação. Isso 
aconteceu porque Eva deixou-se enganar pela 
serpente maliciosa. 

dali em diante, ficou certo de que Eva fora 
iludida pela serpente - portanto era fraca e fácil 
de se deixar levar - e além disso, assim como a 
cobra, se tornara maliciosa o suficiente para 
fazer com que Adão pecasse junto com ela. Adão, 
coitado, caiu na tentação da mulher. 

de quem era a serpente? 

eu sempre detestei esse sentimento de culpa, 
mas olhando direitinho, ele me afetou um 
bocado, provavelmente a vida inteira. Depois que 
reli essa história de Adão e Eva, me lembrei de 
todas as vezes em que senti culpa apenas por ser 
mulher, como se carregasse em mim a culpa de 
Eva que tentou Adão com o fruto proibido. A 
maldade inata do primeiro livro das escrituras 
sagradas de Deus está em mim? Socorro. 
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pensando aqui rapidinho: desde criança escondi 
meu corpo porque ele era tentação; culpa minha 
porque o menino que a minha amiga gostava me 
beijou a força e ela deixou de ser minha amiga 
pra sempre; um ex-namorado disse que eu era a 
própria cobra que iria destruir a vida dele - ao 
invés de colocá-lo na linha. 

e daí vem tanta coisa, né? Estou aqui ainda meio 
atrapalhada com os meus pensamentos - e 
espero atrapalhar um pouco os seus também, 
mas a gente organiza tudo daqui a pouquinho.  

quantas vezes nos sentimos culpadas ou 
responsabilizadas por algo que não fizemos? Já 
foram tantas vezes que me peguei tentando 
consertar o que não estava ao meu alcance 
porque parecia que a culpa era minha. E ela 
sempre escorrega pro meu lado. 

torta de maçã 

eu sei que não vou resolver do dia pra noite, mas, 
ó, hoje eu vou declarar uma coisa aqui: eu não 
vou mais me culpar pelo que não tenho como me 
responsabilizar, não. E convido todo mundo a vir 
comigo nesse baile. 

aliás, separar responsabilidade, culpa e vergonha 
é um caminho bem interessante e a Brené Brown 
fala bem disso . Para resolver mesmo a gente sabe 

https://www.youtube.com/watch?v=0CsaROUsfMg
https://www.youtube.com/watch?v=0CsaROUsfMg
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que é só com terapia e autoconhecimento. Não 
tem muito pra onde correr. 

eu que estou na agonia para me livrar dessa 
culpa, separei até um post it pra colar no meu 
computador. Não me esqueço mais de que a 
culpa não é minha. E também não vou ser trouxa 
que nem Adão que não assumiu os próprios erros 
e responsabilizou Eva pelo seu pecado. 

 

Eu gosto de deixar as coisas mais leves mesmo, 
mas eu tenho consciência de que esse assunto na 
verdade é bem denso. Por isso, trouxe alguns 
podcasts. 

A culpa feminina  | New Me 

De quem é a culpa  | Más feministas 

Mulheres fantásticas que talvez vocês não 
conheçam  | Calma, Gente Horrível (não é sobre 
esse assunto mas logo no começo do episódio 
tem um poema da Magiu  que é uma ótima 
reflexão. 

 
 

https://open.spotify.com/episode/4LjhPoeLkB5tfbNr6Gc0Au?si=sQaljjVzTDW47Y4oEfUAWw
https://open.spotify.com/episode/3VWg3DulP7dLGWTOfGsXQj?si=8TEdPSNHSIW0pZdAV-ehJQ&context=spotify%3Ashow%3A1JDA6EZeINfB1GEZNm0Paf
https://open.spotify.com/episode/3uPdwps5R7w0rydo1mS3j4?si=6vvHBGe2Qf2YvK3ZSSF7fQ
https://open.spotify.com/episode/3uPdwps5R7w0rydo1mS3j4?si=6vvHBGe2Qf2YvK3ZSSF7fQ
https://www.instagram.com/mariagiuliapinheiro/
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Entre uma bugiganga e 
outra 
a liberdade e o clube de escrita 
 
São Paulo, 13 de dezembro de 2020 
 

hoje minha cabeça está de novo ligada no 220V, 
exatamente igual a quando escrevi este texto e 
este  aqui. Alguma coisa acontece comigo entre o 
final da lua minguante e a lua nova. Nesses dias 
(geralmente algo entre os dias 10 e 16 de cada 
mês) eu fico absolutamente impulsiva, o que às 
vezes acaba sendo positivo: nesta semana me 
empolguei e criei um "clube de escrita" lá no 
Instagram  e também criei coragem para fazer 
uma coisa que estava morrendo de vontade 
desde o meio da quarentena: rescindi meu 
contrato de aluguel e reservei um Airbnb. Esse 
vai ser meu novo estilo de moradia (pelo menos 
por um tempo).  

https://tassiarebelo.substack.com/p/quando-a-mulher-domesticada-desperta
https://tassiarebelo.substack.com/p/891-fm-microondas-e-piscina
https://www.instagram.com/tassiarebelo/
https://www.instagram.com/tassiarebelo/
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Moonrise Kingdom, Wes Anderson 

 

até ouvi falar de pessoas que fizeram algo 
parecido durante a pandemia: foram morar em 
um lugar que fizesse mais sentido, mais perto da 
qualidade de vida do que do metrô ou do 
escritório.  

no meu caso, demorei para tomar essa decisão e 
tive muito medo no começo. Suei frio, conversei 
com um monte de gente para validar a ideia, até 
que achei os motivos perfeitos para me 
convencer e fiz. Engraçado, o fato de querer e 
poder não foram suficientes para me convencer. 
Um dia preciso falar sobre isso. 

quando a decisão foi tomada de uma vez por 
todas, senti a suadeira passando e uma onda de 
animação fazendo cosquinha nas minhas orelhas. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fb2a27a5d-c453-435a-a5c2-2ea2512c5dbb_760x456.jpeg
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Olhei para mim mesma no espelho e perguntei se 
não estava com medo. Não estou. Ri da minha 
cara e fiz uma selfie com um filtro do Instagram 
porque o meu cabelo estava maravilhoso naquele 
dia. 

num minuto senti leveza e no outro pensei: acho 
que posso manter esse aspirador de pó e as 
minhas almofadas. Senti o peso e desatinei a 
pensar no que puxa a gravidade e torna qualquer 
movimento um fardo. Algumas coisas podem nos 
prender ao chão, como se nossos pés fossem 
grudados; outras nos impedem de atitudes 
específicas, como falar em público, sair sem sutiã 
ou publicar um texto que escrevemos e gostamos 
tanto. 

a liberdade - ou a sensação de liberdade - mora 
entre uma bugiganga e outra, em becos estreitos. 
Aparentemente, para acessá-la precisamos de 
desapego e uma vontade doida (e doída) de 
simplesmente ser e parecer livre.  

em 2020, quando ficamos todas enjauladas, eu 
quebrei umas grades mesmo sem furar a 
quarentena. Talvez por causa dessa liberdade 
que perdi acabei encontrando outras maneiras 
de ser livre.  

no topo da minha lista, está a escrita pública 
nesse formato de newsletter e alguns posts do 
Instagram (e vem novidade por aí!). Foi dentro de 
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casa, detestando o meu trabalho (mudei, ufa!) e 
fritando de saudade (namorado na Finlândia) que 
consegui perceber a liberdade que eu tinha 
justamente por estar ali. O isolamento me 
mostrou a liberdade de não ter que sair, porque 
antes, sair era uma obrigação.  

e agora, a desobrigação do endereço fixo me deu 
mais essa. Mais pra frente, conto o resultado 
dessa história.  

bonus track 

aqui está o mini texto que escrevi para a pílula do 
brunch notes club de sexta: 

criei armadilhas para mim mesma  
(tentei escapar)  

sai nua, ferida, viva. 

o brunch notes club  é o clube de escrita que eu 
criei lá no Instagram. Às terças e sextas, vou 
postar pílulas de inspiração para quem quiser 
aproveitar a escrita de rotina para ser mais 
criativa. Tá nos meus destaques  ;) 

 

 

 

https://www.instagram.com/stories/highlights/17912183263525155/
https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F2e7bcb6c-4522-4859-aaf9-19db90e3dc5e_500x629.jpeg
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Amor & Anarquia 
masturbação feminina, Vasalisa, Baba 
Yaga e a redescoberta de si mesma 

 
São Paulo, 20 de dezembro de 2020 

que alívio escrever essa data! Finalmente este 
ano está acabando e eu sinto que minhas 
energias podem se renovar automaticamente 
quando pisar em 2021. Mesmo que lá fora 
continue tudo igualzinho, eu terei mudado.  

mas, quem me acompanha no Instagram sabe 
que o brunch de hoje não é sobre começar 2021 
com as esperanças renovadas. Eu contei lá que 
vou falar sobre a série Amor & Anarquia (Netflix) 
com spoilers - então se você ainda não viu a série 
e não curte spoilers, sugiro deixar este texto 
para depois (aproveita e encaminha para a sua 
amiga que você sabe que já viu). 

Amor & Anarquia conta a história de Sofie (Ida 
Engvoll), uma mulher que vive uma vida normal e 
que tem tudo para ser chamada de felicidade: 
marido, casa bonita, bons empregos e filhos. A 
única coisa na vida dela que foge um pouco à 
regra é o seu pai que é um comunista 

https://www.netflix.com/br/title/81069541
https://tassiarebelo.substack.com/
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inconformado e acaba causando alguns conflitos 
na família - aliás, o pai dela é um dos meus 
personagens preferidos. 

 

Família reunida para  jantar (reprodução @ Netflix) 

a série é principalmente sobre o relacionamento 
extraconjugal e fora do comum entre a Sofie (Ida 
Engvoll) e o Max (Björn Kjellman), mas é também 
é sobre a história da editora em que eles 
trabalham e tem outros personagens que valem 
conhecer, como o Friedrich, a Denise e o Lars. 
Porém, eu decidi focar apenas nesse casal 
inusitado. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F79949505-631b-436e-b909-dd15860349ac_1024x683.jpeg


enquanto espero meu brunch 

 

Max & Sofie  (reprodução @ Netflix) 

a história de Sofie e Max me lembra da história 
da Vasalisa e da Baba Yaga, como se eles 
estivessem alternando entre as personagens a 
cada desafio (eles fazem um jogo em que um 
desafia o outro a fazer algo meio bizarro).  

primeiro, vem a morte da mãe boa demais com 
Sofie se masturbando no trabalho; depois, Max 
denunciando sua natureza sombria e indo 
navegar nessas trevas. 

quando Max vai visitar a família, ele encara a 
megera selvagem e decide servir o não racional 
se entregando ao que sente. Mais tarde, Sofie 
começa a separar as coisas quando percebe que 
Max, assim como o pai dela, valorizam quem ela é 
e a história que ela havia escrito (sobre a 
menina-semente que vira uma floresta) enquanto 
o marido (Johan) ridicularizava. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F0461ff65-a67b-44d2-8b7e-19faf62f7e9a_739x415.jpeg
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depois de tudo isso, os dois passam a ter clareza 
e saem fortalecidos (nas quatro patas!) para 
reformular as suas sombras. 

poderia terminar aqui, mas ainda tem muita 
conversa. 

 

anarquia 

ali no comecinho, confesso que fiquei de orelha 
em pé com as cenas das Sofie se masturbando 
para aliviar o estresse. Ela se masturba vendo 
porn no celular com fones de ouvido para relaxar 
antes de sair de casa para o trabalho, depois de 
ter passado pelo estresse matinal com as 
crianças e o marido. Gostei dessa quebra porque 
essa motivação de "aliviar estresse" ainda é muito 
masculina, principalmente quando ela faz isso no 
trabalho - que é quando tudo começa. 
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Sofie, Max e o batom 💄  (reprodução @ Netflix) 

quando o Max pega ela no flagra (e filma tudo!), a 
minha reação foi um misto de o que tá 
acontecendo??  com afff! sério?! mas resolvi me 
deixar levar porque eu estava gostando das cenas 
em Estocolmo que me lembravam de Helsinki. E 
aí, depois que eles foram almoçar para pagar a 
chantagem, percebi que ela já estava com uma 
fenda, sabe? O movimento totalmente 
inesperado do Max tirou Sofie de dentro da 
caixa. Ela sentiu tanto medo de ser exposta que 
se abriu, sentiu o cheiro da liberdade e da 
possibilidade ser quem ela quisesse ser. Para 
mim, isso ficou claro quando ela deu uma de 
louca e gritou no restaurante para conseguir 
ficar com o celular dele. 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fcf520b4c-601d-4231-9e46-d6ae3c4b0592_1024x683.jpeg
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é assim que o jogo começa! Primeiro com o 
celular, depois com um batom Yves Saint Laurent 
e desafios bizarros: uma foto de clítoris no 
Instagram da empresa, gritar com alguém 
aleatório, fingir que é o CEO da editora, se vestir 
de Cindy Lauper, andar de costas o dia todo, 
conseguir um emprego em um dia, pular do 
trampolim da piscina pública pelada e por aí vai.  

amor 

nessa baguncinha os dois vão se abrindo um para 
o outro, se divertindo e conhecendo a si 
mesmos. As coisas vão acontecendo aos 
pouquinhos, mas rapidamente. E foi tão lindo o 
primeiro beijo que eu quase me esqueci que a 
Sofie estava traindo o marido.  
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mas ela não. Ela sentiu culpa pelo que estava 
acontecendo e tentou fingir que não estava 
apaixonada pelo Max. E quase conseguiu.  

mas, enquanto ela explorava e redescobria a si 
mesma com esses desafios bizarros, em casa, 
com o marido, o movimento era contrário. Johan 
ri das suas ambições e decide que a família 
deveria se mudar para Londres, longe dos 
problemas com o pai dela.  

 

Lars, pai de Sofie protestando sozinho (reprodução @ Netflix) 

revendo a série, até reparei lá no começo quando 
ele fala que ela é uma "esposa troféu" por ser 
muito bonita. Era só isso que ele via. 

a história de mudar para Londres acaba 
agradando muito o filho mais novo do casal e 

https://cdn.substack.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fc44a4932-77b9-433b-af4a-e8de3cd35cf0_600x400.jpeg
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Sofie tem uma recaída e abandona quem ela é de 
verdade. Ela desiste do trabalho, do Max e de si 
mesma.  

no spa 

mas, tem uma virada aí. Numa conversa, a amiga 
desabafa que estava com problemas mas agora 
está "bem melhor" graças aos antidepressivos, 
remédios para dormir e sedativos que a ajudaram 
a "parar de pensar e sentir muita coisa sempre" e 
que "agora quase não sente nada". Nesse 
momento, Sofie tem um estalo. 

ela não quer essa dormência para si. 

no final, quando ouve o marido falando sobre 
como o trabalho dela é péssimo e como ela vai 
ser feliz com tempo para si mesma e para as 
crianças em Londres, Sofie reage como se fosse 
um bicho rosnando para as pessoas (adorei essa 
cena!). E assim ela foge da vida domesticada que 
estava prestes a levar.  

foi por pouco que ela não caiu na armadilha de 
deixar de ser quem realmente gostaria por uma 
felicidade padronizada - ela estava na pintura 
completinha. E é essa felicidade que nos engana 
e nos faz sentir culpadas ou ingratas por 
questioná-la. 
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eu fico pensando nas vezes em que a gente não 
se escuta e fica esperando um sinal divino que 
faça muito sentido para seguir nosso coração. Os 
planos precisam ser práticos, precisa parecer 
seguro, precisa parecer certo. Mas a verdade é 
que nem sempre vamos ser as melhores versões 
de nós mesmas seguindo a linha reta. 

de onde vem a coragem de mudar de quem 
"estamos sendo" para quem realmente somos e 
nos sentirmos plenas e felizes?  

não tenho a resposta. Mas estou alerta e 
prestando atenção às minhas demandas, focando 
em me priorizar. Às vezes, é auto indulgência. Às 
vezes, é só pedir um favor. Desejo o mesmo a 
todas vocês! 
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oi, sou a tássia e eu escrevo para mulheres que 
correm com boletos e lobos. 

🥂🥞  todo domingo, enquanto espero meu brunch 

gostou? Compartilha com as suas amigas :) ou me 
conta por email (eu amo recebê-los!) <3 
tassiarc@gmail.com .  

se preferir, este é o meu instagram  e clicando aqui 
você pode assinar o brunch semanal e receber 
textos como os que você acabou de ler por email. 

mailto:tassiarc@gmail.com
https://www.instagram.com/tassiarebelo/
https://tassiarebelo.substack.com/welcome

