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eu nome é Camila Fremder, sou casada, mãe e faço 
vários freelas, como roteirista e redatora, para agên-
cias de publicidade e produtoras. Casada e freelancer 

eu já sou faz tempo, mas mãe é novidade. Não sei em que mês 
ou ano você vai ler este livro, mas ele foi escrito durante os 
primeiros meses de vida do meu primeiro filho (não, freelan-
cers não têm licença-maternidade). Escrevi no intervalo entre 
mamadas, trocas de fralda, entre as horas de contemplação 
olhando aquele bebê lindo dormir no berço e os ataques de 
choro no banho. Porque é muito louco ser mãe e freelancer ao 
mesmo tempo. Na verdade, é muito louco ser mãe. Ponto. Foi 
bem complicado escrever este livro, mas ele se revelou uma 
terapia e acabou sendo uma grande reflexão sobre a vida adul-
ta. Ele fala sobre a chegada dessa fase. Ou a não chegada dela, 
quando ela já deveria estar por aqui há tempos, não sei. Mas, 
como ainda estamos na introdução, vamos descobrir juntos 
conforme os capítulos avançam.
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Já tenho alguns livros publicados, mas confesso que fi-
quei com medo de escrever este. Na verdade, sempre fico 
com medo depois que publico alguma coisa, seja uma frase 
nas redes sociais, seja um livro. Porque sei que algumas pes-
soas vão gostar dele e outras não. E eu me importo muito 
com o que pensam a meu respeito. Acho que todo mundo se 
importa, principalmente os adultos. Adultos acham que pre-
cisam ser fortes e seguros de si para serem adultos, mas essa 
é a parte mais infantil de ser adulto. Você tem que ser muito 
corajoso para dizer que está triste, decepcionado, com vergo-
nha, sem graça, sem jeito. Mais ainda para pedir ajuda, um 
abraço ou desculpas. Não acho que adultos sejam bons nisso. 
E é no mínimo curioso que algo tão natural como ficar cha-
teado de vez em quando seja visto como sinal de fraqueza. 
Na minha opinião, a parte mais corajosa da gente é a que 
mostra a verdade.

Não vou mentir e dizer que não vou ficar triste se você 
postar em algum lugar “Nossa, que livro ridículo”. Vou ficar 
arrasada, tá? E vou reler o livro várias vezes e até deixar de 
gostar de alguns capítulos. Porque adultos são inseguros e, 
como já disse, se importam com o que os outros dizem. E eu 
sei disso exatamente porque já tive livros publicados e fiquei 
péssima depois de ler comentários negativos. Até hoje morro 
de vergonha quando leio certos trechos, principalmente quan-
do percebo como mudei de opinião sobre o que escrevi. Mas 
o que quero que você, leitor, tenha em mente é que escrevi 
este livro me valendo da maior honestidade do mundo. E isso 
não é pouco nos dias de hoje, porque a gente mente o tempo 
todo. Mentimos idade, inventamos uma vida inteira nas redes 
sociais, criamos nomes de profissões supercomplicados para 
“agregar” mais importância por pura vaidade. E a gente adora 
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criticar tudo e todos só para ter uma opinião. Porque adultos 
sentem necessidade de opinar sobre todos os assuntos.

Nesse processo de virar adulta, percebi que estou longe de 
ser perfeita. E, ao mesmo tempo, cansei de sentir medo por não 
ser. Então, sim, talvez você não goste deste livro, que não é per-
feito (nem pretende ser). Talvez eu mesma mude de ideia sobre 
algumas partes dele depois. Talvez mude sobre tudo. Mas, nes-
te momento, foi assim que ele saiu. Tudo o que escrevi acon-
teceu comigo e é absolutamente real, inclusive os diálogos e as 
histórias meio escatológicas — que já me arrependi de ter es-
crito. Porém, achei que seria infantil da minha parte pedir para 
o editor tirá-las.

O lado bom é que, toda vez que me exponho e dou a cara 
a tapa, sinto que cresço mais um pouco. E, como estou nessa 
vida para crescer, está aqui a minha cara para você bater (ou 
dar um beijo). Eu vou me importar com os dois. Espero que 
goste do livro e desculpa qualquer coisa.
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u odeio quando pergunto para uma pessoa quan-
tos anos ela tem e ouço de volta um “Quantos anos 
você acha que eu tenho?”. O que é isso, gincana da 

idade? Todo mundo que devolve essa pergunta sabe que a 
gente vai chutar para baixo para não correr o risco de errar 
feio e criar um constrangimento. “Ah, não sei, uns 31?”, arris-
camos. Daí a pessoa responde que tem 24 e fica com aquela 
cara de arrasada, enquanto tentamos consertar a situação: 
“Putz, eu sou péssima nisso, sempre erro. Mas você está óti-
ma, juro mesmo!”. Sempre preferi falar minha idade logo de 
cara. Hoje em dia, considero até aumentar uns quatro ou 
cinco anos para ouvir, quem sabe, um “Nossa, achei que você 
tivesse menos”.

Não existe uma idade certa para você virar adulto. A vida 
adulta chega de repente, tipo menstruação. Eu percebi que 
estava adulta quando um vendedor de semáforo me ofereceu 
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um pano de prato. Nunca ninguém tinha me oferecido um 
pano de prato. Era só carregador de celular, boneco inflável 
do Bob Esponja, chicletes… Quando ele ergueu o pano e falou 
“Não está precisando, não, dona?”, eu senti o primeiro fio de 
cabelo branco romper meu couro cabeludo. Cheguei em casa 
e liguei para minha mãe:

— Mãe, tô velha.
— Como assim?
— O cara do semáforo me ofereceu um pano de prato.
— É por isso que você tá velha, Camila?
— Não, tô velha porque comprei. Poxa, mãe, três panos 

por dez reais! Ele pode até dizer que eu sou avó se continuar 
me vendendo pano por esse preço!

— Mas você viu se ele tinha pano de chão também?
— Ah, não. Nem reparei.
— Ai, filha. Você ainda é muito jovem…

Mas a verdade é que as pessoas sempre me acham mais 
nova do que sou. E não, não estou forçando a barra e dizen-
do como, aos 36 anos, estou conservada e pareço uma me-
nina. As pessoas é que dizem. Essa confusão que elas fazem 
me deixou feliz em um primeiro momento, mas depois 
descobri por meio de um amigo, desses bem sincerões, que, 
na realidade, eu não pareço mais jovem fisicamente. Eu pa-
reço é imatura.

Fiquei intrigada quando ele disse isso. Poxa, será que é o 
jeito como me visto? Será que é meu papo? E olha que me 
acho responsável e tal. Então meu amigo explicou melhor 
qual era o “problema”: “É sua persistência em não deixar o 
seu lado jovem morrer”. 
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É verdade. Eu me interesso por tudo o que é do universo 
teen, como músicas, aplicativos, redes sociais, programas de 
TV, filmes com bailes de formatura no meio…

Falando em filmes, sempre que meu marido encontra na 
Netflix algum com o cartaz cheio de jovens e com palavras 
como “férias” ou “confusão” no título, ele imediatamente salva 
na minha lista, pois sabe que eu vou querer ver (resquícios de 
uma infância assistindo a muiTa Sessão da Tarde). Na turma de 
amigos também sou referência teen. Quando alguém quer sa-
ber qual é o novo barraco entre os youtubers ou quem o Justin 
Bieber está namorando, eles sabem que basta me perguntar.

Apesar disso, nunca me senti tão adulta. Sou casada, tenho 
um filho, sou independente financeiramente e adoro minha 
profissão. É, acho que a gente consegue ser uma adulta jovem 
um pouco imatura, porém responsável.

Pago mensalmente todos os meus boletos. Tem coisa mais 
adulta que quitar as contas? Ah, tem, sim, quitar “quase todas”, 
porque atrasar um pagamento é tão natural na vida adulta 
quanto marcar horário no fisioterapeuta por causa da dor na 
coluna. Aliás, dores são um grande indicativo da vida adulta. E, 
se antes dormir era apenas dormir, na vida adulta você desco-
bre que é possível dormir errado. Isso acontece quando você 
acorda torta. E, se você ignora esse fato e não corrige a postura, 
a vida adulta te trava e você é obrigada a procurar ajuda. É as-
sim que a gente cresce na marra.

Não importa se você junta dinheiro para ir a shows de 
astros teen, se acompanha os vídeos de uma youtuber que nas-
ceu quando você já tinha transado pela primeira vez, se joga 
videogame melhor que sua sobrinha de treze anos ou tem um 
perfil fake no Instagram para stalkear gente do seu passado, 
tipo seu primeiro namorado que hoje tem três filhos. Eu acre-
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dito que, se os seus boletos estão quase todos em dia, ou você 
pelo menos gostaria que estivessem, parabéns, você é um adul-
to jovem. Talvez um pouco imaturo, mas e daí?

Quando somos jovens e nos imaginamos adultos, sempre 
sonhamos em fazer coisas que provavelmente não vamos mais 
querer fazer quando viramos adultos de fato. Você geralmente 
ainda não sabe disso nessa época, mas, na verdade, não quer 
ficar adulto, você só quer ter dinheiro. Ser adulto na cabeça de 
muita gente jovem é, na realidade, ser rico.

“Ah, quando eu crescer e tiver minha própria casa, vou 
mandar fazer um escorregador que sai da janela e vai para o 
térreo do prédio.” Eu me lembro de andar na rua e olhar pré-
dios aleatórios e pensar: “Ah, acho que quero morar nesse aqui 
quando crescer. Não, espera, acho que aquele da esquina é me-
lhor porque tem piscina”. Recordo que, todas as vezes que ia 
para o litoral com meus pais, eu pensava: “Quer saber? Quando 
eu crescer vou vir morar na praia. Assim, bem de frente para 
o mar. É isso, acho que vou gostar de mergulhar todos os dias 
antes de ir para o trabalho”. Mas é só quando você se torna  
adulto que percebe que existe algo ainda mais difícil do que ser 
adulto: ser rico.
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 Curtindo a vida adoidado 
515 vezes

 Loucademia de Polícia 
 401 vezes (incluindo todas as sequências)

 A lagoa azul 
apesar de ser o recordista em reprises, vi apenas 234 vezes

 Os Goonies 
1000 vezes (mais, talvez)

 A vingança dos nerds 
136 vezes (e eles realmente dominaram o mundo; que filme profético)

  Férias frustradas 
215 vezes (incluindo as sequências)

 Minha mãe é uma sereia 
90 vezes (Cher rainha)

 Indiana Jones 
245 vezes (incluindo as sequências, menos a quarta, eca)

 Os Caça-Fantasmas 
120 vezes ( já a música ouvi 600 vezes)

 Um príncipe em Nova York  
 100 vezes

 Lua de cristal  
120 vezes (não é guilty pleasure)

 Meninas malvadas 
300 vezes

 Gremlins  
90 vezes

 Top Gun 
290 vezes

 Matilda 
80 vezes
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er adulto nem sempre é uma opção. Pelo menos no 
meu caso, acredito que não tenha sido. Eu não es-
tava pronta para tudo isso. Na verdade, eu estava 

ótima jogando videogame e montando cidades incríveis de 
Lego. O doido é que, quando eu era criança, morria de vontade 
de ser adulta. Mas, quando cheguei à vida adulta, não percebi 
de cara. Eu me lembro de brincar naqueles carrinhos de bate-
-bate de parque de diversões, e meu objetivo era dirigir direi-
tinho. Imaginava que estava indo para uma reunião ou que 
meus filhos estavam no banco de trás. E, quando alguém cor-
tava o meu barato com uma batida no meu carrinho, eu não 
achava a menor graça. “Que gente mais infantil”, pensava, dava 
uma ré e continuava o meu percurso fazendo uma lista de su-
permercado mentalmente.

A impressão que eu tenho é que um dia estava vendo 
Chaves, sem maiores preocupações e responsabilidades, e 
no dia seguinte eu já estava casada, com um filho e com 
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prazo para entregar este livro. Eu não sinto que tive uma 
fase preparatória, sabe? Sei lá, um treino para sentir o gos-
tinho do que me esperava. Eu do nada estava cheia de pepi-
nos para resolver, fazendo mamografia e lendo sobre ali-
mentos que retardam o envelhecimento.

Todo dia eu sinto que cresço um pouco na marra. Sabe 
aquela história de que “a vida ensina”? Comigo funciona meio 
assim. Acontece alguma coisa que me obriga a tomar certa 
atitude adulta e pronto, cresci mais um pouco. Essa é a dife-
rença entre crescer e envelhecer. Você vai envelhecer, é inevi-
tável, mas precisa se certificar de que está crescendo ao mes-
mo tempo. Você cresce quando aprende algo novo, quando 
aceita o que não esperava, quando entende outro ponto de 
vista, quando enfrenta um medo, quando reconhece um erro 
e pede desculpas… Envelhecer faz parte do jogo, crescer é se 
aprimorar com as experiências que vive.

Outro dia, eu estava andando na rua e falei para uma ami-
ga: “Tá vendo esse cabeleireiro? Antes era uma agência dos 
Correios. Depois a agência virou loja de cozinha e só há uns 
cinco anos que é cabeleireiro”. Foi um jeito bem didático de 
perceber como eu tinha envelhecido, bem aquele papo de avó: 
“Aqui antes era tudo mato!”. Cada vez mais isso me acontece. E 
quando você recebe a mensagem de que está há dez anos em 
uma rede social? Me deparei com essa notificação outro dia e 
fiquei assustada. “Como assim eu uso isso há dez anos?” A gen-
te não percebe esse tempo. Achamos que a semana passou rá-
pido, que a novela acabou do nada, que, nossa, já é Natal de 
novo, e, quando recebe uma notificação dessas, diz: “Mas é 
impossível fazer tudo isso de tempo…”.

Quando fiz trinta anos, me achei supervelha, mas agora, 
aos 36, lembro como era jovem ter trinta. O truque é se ima-
ginar mais velha todos os dias, daí relembrar a idade real e se 
sentir jovem automaticamente.
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