
52 Listas 

Semana 01 - Liste algumas coisas sobre você:  
(1) Tenho fé mas não sou religiosa. Acho que a religião aprisiona e a verdadeira fé liberta. 

Liberdade está intimamente ligada/relacionada com ação e pensamento em prol de alguma coisa 

além de si mesmo.  (2) Amo café, amo mesmo. Um dos presentes mais legais que ganhei de casamento 

foram pacotes de cafés importados *-*  (3) Sou viciada em comprar livros, mas tenho comprado 

poucos para conseguir ler todos os que tenho (detesto ter livros não lidos na estante). (4) Entrei 

pra faculdade com 16 anos não sei se escolhi direito minha profissão (grande parte das vezes me sinto 

escolhida por ela) mas hoje não me vejo fazendo qualquer outra coisa. (5) Comprei um apartamento a 

contragosto, sonho em morar em uma casa.  (6) Adoro cães. Tenho uma cachorra linda (labrador) que 

não mora comigo devido a falta de espaço. (7) Adoro trabalhar com adolescentes! É gratificantemente 

desafiador. (8)  Não tenho paciência pra videogame. (9) Não tenho um estilo musical preferido. (10) 

Fiquei 6 anos (2008-2013) sem tomar refrigerante por pura vontade de  mostrar determinação. rs. (11) 
Sou filha de paraense com uma carioca, nasci na baixada fluminense e fui criada em Goiânia, casei com 

um brasiliense e que morar em um lugar frio um dia. (12)  Gosto muito de futebol, mas muita coisa anda 

me desestimulando de acompanhar o meu time esses últimos tempos. (13)  Tenho um sonho de cuidar de 

pessoas, um pouco do meu trabalho acaba sendo cuidar de gente, mas sonho mesmo em viver e trabalhar 

exclusivamente com isso. (14)  Dos 16 aos 20 anos morei com muita gente diferente, gente esquisita e 

diferente que desafiaram e aprimoraram minha capacidade de relativizar o mundo.  (15) Fiz muitos 

concursos públicos nessa vida, passei em quatro, fui chamada em dois. (16) Na adolescência achei que 

poderia me profissionalizar no esporte. (17) Fui filha única por quase 8 anos, mas hoje sou sortudamente 

uma irmã mais velha feliz. (18) Prestei vestibular (e passei) para três cursos diferentes, sendo dois deles 

em universidades públicas. (19) Eu prefiro acreditar nas pessoas e estimular os sonhos delas a ser um 

freio ‘realista’ que impede as pessoas de irem mais longe nessa vida. (20) Quando penso em mestrado 

não consigo me decidir entre três grandes áreas: Educação, História ou Religião. (21) Meu marido e 

eu temos, em muitos aspectos, divergências políticas, o que torna nossas conversas cotidianas um tanto 

acadêmicas. Rs. (22) Quero ter três filhos, mas não quero começar a tê-los pelos próximos quatro anos. 

(23) Gosto bastante de seriados policiais, sou capaz de ficar o dia inteiro vendo diversos deles. (24) 

Tenho preguiça de discutir com gente dogmática – seja política ou religiosamente. (25)  Na 

adolescência eu gostava muito de escrever, algumas pessoas achavam que eu deveria escolher essa 

carreira, pode?  (26) Gosto de manter lembranças materiais dos momentos especiais que vivo.    


