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 NUMA OUTRA

No meu aniversário de catorze anos, fui jantar fora 
com meus pais. Na hora do parabéns, porém, fui 
tomada por uma angústia estranha e comecei a 
chorar na mesa. Não de emoção, longe disso. Era 
um choro de ansiedade. Meus pais não enten-
deram o que estava acontecendo e, quando fui 
tentar explicar, só piorei tudo. “Tô ficando velha, 
poxa. Catorze anos! Já sou modelo há um ano e 
ainda não aconteci!” Minha mãe não segurou o 
riso quando ouviu isso. Afinal, nada mais doido 
do que uma menina de catorze anos se achando 
velha e, pior, cobrando resultados de si mesma 
com apenas um ano de carreira. Mas sempre fui 
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assim. Quero fazer tudo depressa, independente 
do que seja. Se resolvo cortar o cabelo, tem que ser 
naquele dia mesmo. Se penso em morar na China, 
quero embarcar na semana seguinte.

Não posso negar que no fim das contas as coisas 
acabaram acontecendo rápido para mim. Ao escrever 
este livro tive ainda mais certeza disso. A princípio, 
fiquei com medo. “Será que tenho uma história para 
contar?”, pensei. Mas, olha só, descobri que tenho. 
Só com muita pressa mesmo para ter me acontecido 
tanta coisa em apenas 25 anos. Aliás, na primeira 
reunião sobre este livro, já perguntei a data de lan-
çamento. Quando o editor me disse: “Ah, pode ser 
para o ano que vem…”, comecei a rir, porque eu já 
estava repassando mentalmente minha agenda para 
o próximo mês. Sim, devo ter enlouquecido o pes-
soal da editora.

Relembrar minhas histórias foi como fazer uma 
viagem no tempo. Me ajudou a ver como mudei, 
como cresci sem nem perceber. Quando você passa 
tudo para o papel, exercitando a memória, acaba 
não se vendo mais como você, mas como uma per-
sonagem de uma história, pelo menos em alguns 
momentos. No processo de criação deste livro, vi a 
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menina que fui e reconheci a mulher que me tornei. 
Vi a história que construí e vislumbrei a continua-
ção que pretendo dar para ela. Vi que agora estou 
numa outra.

Divido aqui com vocês as partes mais importan-
tes e emocionantes da minha vida. Espero que gos-
tem! A partir disso, é uma nova etapa.
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O COMEÇO

Nasci no dia 22 de maio de 1991, em São Paulo, capi-
tal. Sou geminiana e adoro astrologia. Cresci entre a 
cidade de São Paulo, Jacareí e Santa Branca, no inte-
rior, onde tínhamos uma chácara. Vivíamos alter-
nando entre esses cenários tão diferentes, mas eu me 
adaptei superbem a isso. Aliás, acho que posso dizer 
que sou uma pessoa adaptável. Geminianos têm disso, 
né? Tá bom, parei com os signos. Por enquanto…

Minha infância foi bem completa, com direito 
a natureza e animais, mas também com idas ao 
shopping, correria e trânsito de cidade grande. 
Sempre fui meio moleque, não ligava muito para 
bonecas, não gostava de usar vestido, não me inte-
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ressava por maquiagem. Gostava mesmo era de 
brincar no meio do mato, sem frescura. Acho que 
fui uma criança um pouco precoce. Era responsável 
e gostava muito de conversar com os adultos.

Foi por conta dos estudos que meus pais resol-
veram que era melhor nos mudarmos de vez para 
São Paulo. Sou filha de um médico que sempre deu 
muito valor à carreira acadêmica, por isso fui estu-
dar no Bandeirantes, um colégio bem puxado. Pre-
cisaria estudar muito, já que meu sonho naquela 
época era seguir os passos do meu pai e me tornar 
médica. Pois é, às vezes nem eu acredito o tanto que 
me desviei desse sonho. Não me enxergo mais nele.

Fui “descoberta”, como se diz. Nas entrevistas 
sempre me perguntam: “Mas como você foi des-
coberta?”. Acho estranho até hoje quando escuto 
isso. Eu estava andando com minha mãe na rua 
e um olheiro veio com aquele papo de fazer um 
book. Por que não? Fiz. Comecei com alguns traba-
lhos pequenos   — publicidade, catálogos — e gostei. 
A ideia de ganhar meu próprio dinheiro me moti-
vava. Não sei se é coisa de filha única, mas sem-
pre sonhei com a liberdade financeira, em poder 
comprar as coisas que eu quisesse, em ter minha 
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