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 Eliza está sentada à minha frente na mesa de sua sala com uma xícara de chá na mão direita. 

Olhando agora, ela não lembra nada a mulher fechada e aparentemente sem emoções que conheci há 

5 anos, ela está sorrindo, relaxada e sem os círculos escuros embaixo dos olhos azuis – resultado de 

longas noites em claro. Diferente de quando a vi pela primeira vez – de blusa social e uma calça de 

alfaiataria –, dessa vez ela está de leggings, uma camiseta velha do Queen e chinelo. Quando a vi pela 

primeira vez, admito que tive um certo medo de me aproximar, isto é, até descobrir que por trás da 

“megera” existia na verdade uma verdadeira heroína do mundo moderno. É irônico pensar que já tive 

medo daquela que hoje só consigo ver como uma das pessoas mais doces e amorosas que já conheci. 

 Ao longo dos anos ficou mais fácil entender essa máscara de Rainha do Gelo que ela preferia 

usar na frente de pessoas que não conhecia. Anos ouvindo desaforos de colegas de escola por ser 

“muito sensível” e se emocionar fácil a fizeram optar por não demonstrar o que pensava e sentia a 

menos que confiasse muito em quem estava a sua frente. Isso sem mencionar todas as vezes em que 

seus irmãos ouviram do pai que deveriam parar de chorar porque “estão parecendo meninas”, então 

quer dizer que ser menina e demonstrar emoção eram coisas ruins? Em um ambiente dominado por 

homens que claramente precisam urgentemente de um psicólogo, sim. E isso se tornou mais um 

incentivo para que Eliza se fechasse para o mundo, por mais que ela não tivesse notado até anos mais 

tarde quando finalmente se afastou dessa realidade de mentes fechadas do bairro onde cresceu. Falando 

assim até parece que foi simples, sair do buraco negro do machismo e pronto, ela voltaria a ser aquela 

menina sorridente e sem medo de demonstrar sentimentos, mas não. Afinal, quase 20 anos de 

convivência com esses ideais equivocados não são apagados em uma semana. 

 Mas já se passou muito mais que uma semana, e todo dia Eliza mostra um novo lado de si. 

Seja aquela que canta One Direction comigo no carro aos fins de semana, seja aquela que superou o 

medo de enfrentar o chefe de igual para igual quando sabe que está certa, seja a que ainda não fez as 

pazes com a família após diversas discussões ideológicas e/ou pessoais ou mesmo a que sonha em um 

dia ter a própria família e ser a melhor mãe do mundo e ensinar aos filhos que tudo bem ser exatamente 

como eles são. É tão bom ver que ela está aos poucos fazendo as pazes com seu lado mais sensível e 

não mais sentindo que deve escondê-lo do mundo. E uma coisa é certa – todas essas faces contribuem 

para torná-la essa mulher incrível e complexa que há 5 anos tenho orgulho de chamar de amiga, e 

agora, de personagem desse texto. 


