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PREFÁCIO 
 

Ao reler as crônicas, percebi uma clara diferença entre as 
primeiras e as últimas. As variações no nível de reflexão e da 
própria maturidade linguística são evidentes, inclusive na 
própria escolha dos temas e na descrição das impressões, no 
início repetidas à exaustão. Comecei a revisá-las, visando um 

padrão e alguns cortes, mas logo questionei: por quê? Por que 
uniformizar um processo que nada tem de uniforme? A forma 
caminha junto do conteúdo. A maternidade me fez amadurecer e 

me exigiu camadas cada vez mais profundas de questionamentos 
e reflexões. Cresci com ela como meus textos cresceram comigo. 
Por que suprimir as oscilações e constantes readaptações, tão 
presentes nessa caminhada materna? Afinal, mais do que trair a 

vocês, leitores, estaria traindo a mim e à proposta deste livro: 
trazer a verdade, com toda a sua contradição e oscilação. Então, 
optei pela verdade e essa entrego a vocês: o relato de uma mãe 
“recém-parida” e, também, o de uma mãe já com alguma 
experiência. Uma escrita incerta e hesitante em diversos 
momentos, mas assertiva e determinada em muitos outros. Como 

a maternidade, uma escrita que cresce comigo e me faz crescer 
com ela. 
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PARTO 
 

Há uma semana, exatamente às 18h00 eu sentia a pior e 
mais linda dor da minha vida.  

Durante a gravidez, muitas pessoas me perguntaram se eu 
já tinha escolhido como iria ser o parto. Uma pergunta que, para 
mim, não fazia nenhum sentido, já que não somos nós, mas Deus, 

o nosso corpo e o neném quem escolhem. Talvez fosse melhor 
perguntar se eu tinha alguma preferência e, sim, eu tinha. Eu 
sempre quis parto normal. Não porque na cesárea “a dor é 

menor”, ou tantas outras frases desprezíveis que escutamos; 
também não queria normal porque “queria sentir a dor” — na 
verdade, nunca pensei na dor. Eu pensava que, mais do que fazer 
isso pelo meu filho, eu queria fazer isso com o meu filho. Apesar 

de muitos não saberem, o bebê é ativo no parto normal. E o 
Bernardo, sinceramente, foi mais ativo do que eu, que pedi uma 
anestesia — a dor é realmente insuportável — e, no final, já não 
conseguia fazer tanta força quanto deveria. Bernardo foi forte, foi 
persistente, porque era o momento dele, porque ele queria nascer 
e sabia que tinha chegado a hora. A hora que Deus preparou para 

ele.  
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O meu medo em relação à cesárea era ceder à pressão e 

fazer uma cirurgia sem necessidade, apenas porque escutava a 

todo momento “Nossa, mas você está muito grande! Não é 
melhor tirar logo?”; “Para que ficar deste tamanho?”; “Mas seu 
bebê é grande, não é perigoso?”; “Mas se ele já está gordinho e 
saudável, por que ficar esperando?”. E eu me perguntava: por que 
não esperar? Bernardo estava aparentemente pronto, mas ainda 

estávamos dentro do tempo normal de uma gestação, então, por 
que não esperar?!  

O prazo estava chegando, mas ainda não havia se 

esgotado. Só após as 40 semanas é que, no nosso caso, não 
poderíamos mais esperar, pois a minha placenta já estava madura 
e, depois desse período, poderia não ser bom o neném ficar aqui. 
Eu e minha médica conversamos e já havíamos deixado a cesárea 

marcada, pois se até determinado dia eu não tivesse nenhum 
sinal de parto normal — o neném não estivesse encaixado, nem 
eu tivesse contração de treinamento ou nenhuma dilatação —, 
então nós a faríamos. Faríamos quando o tempo dele de fato 

chegasse e, ainda assim, ele decidisse realmente não vir conhecer 
nosso mundão. Então neste caso nós interviríamos, porque 
sempre quisemos o melhor para ele. A cesárea é legítima, é linda, 

é válida e salva vidas. Mas ela vem — ou, na minha opinião, 
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deveria vir — quando é NECESSÁRIA ou, obviamente, quando a 

mãe faz a opção por tal procedimento — porque pela cesárea 

podemos optar. Mas não era o nosso caso. Nós oramos muito e 
decidimos esperar, independentemente de qualquer pressão 
social e, até que ele estivesse bem, nós esperaríamos o tempo 
dele.  

Na sexta anterior à terça em que seria a cesárea, à tarde, 

começaram alguns incômodos. Às 20h00 começaram as 
contrações leves. Às 5h00 da manhã desisti de dormir e às 7h00 
comecei a contar o tempo das contrações, já ritmadas. Às 9h00 

falei com minha médica e às 12h00 fui para o hospital: cinco 
centímetros de dilatação nos deixaram absolutamente 
emocionados, gratos e surpresos. Levamos até às 16h00 para 
chegar em seis centímetros e, aí sim, sofremos. Mas a cada dor, 

eu só tentava focar na frase tantas vezes ditas, durante 25 dias, de 
uma contagem regressiva de um mês: #vemBernardo. Era isso 
que nos dava força: quanto mais intensa ficava a dor, mais perto 
estávamos de conhecer o neném. Às 16h00, quando chegamos em 

seis centímetros, pedi muito por uma anestesia, pois ainda 
precisávamos chegar em dez centímetros, e, considerando que 
demoramos quatro horas para aumentar um único centímetro...  
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Qual não foi a nossa surpresa quando, logo após a 

anestesia, neném já estava nascendo! O tempo que gastamos para 

subir do pré-parto para a sala de parto e receber a anestesia foi 
suficiente para chegarmos à dilatação total “sozinhos” — entre 
aspas porque na sala estávamos eu, meu marido, Bernardo e a 
equipe, mas, em oração, perdi a conta de quantas pessoas 
estavam com a gente (e serei sempre grata por isso). Às 18h00 

neném já tinha nascido, muito rapidamente, saudável, lindo, no 
tempo dele. No tempo que Deus preparou para ele. E não, não me 
arrependo de ter esperado e encarado pacientemente as 

consequências de nossas escolhas — sejam elas as dores ou os 
olhares de reprovação. Deus é fiel sempre, porque Ele nos deu o 
maior presente que poderia nos dar: Bernardo veio bem, 
inundando nossas vidas com um amor realmente indescritível. 

Passarei por tudo de novo, se Deus permitir, porque não desisti 
de dar muitos irmãos ao neném. 
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JÁ ESTÁ NA HORA DE TER FILHO? 
 

A sociedade atual nos ensina a viver para nós mesmos. A 
gente precisa ter muito antes de ser. É preciso ter cursos, ter 
títulos, ter viagens, ter trabalhos, ter carros, apartamentos, 
tecnologias etc. E, enquanto vamos conquistando nossos “teres”, 
acabamos colocando os relacionamentos na fila de espera. Afinal, 

cultivar o outro é sempre um risco, porque nem sempre traz o 
retorno esperado. Então, é mais fácil cultivar a nós mesmos — 
não que o retorno esperado seja garantido, mas... 

E, com esse pensamento, os filhos também vão ficando 
para depois, para quando pudermos dar “tudo o que eles 
merecem”, inclusive nossa atenção. Acontece que esse depois 
nunca chega. Quanto mais construímos, mais temos, e quanto 

mais temos, menos vamos querer parar. “Agora que cheguei aqui, 
não posso interromper. Como voltar a esse ponto depois?”. 

Neném não foi planejado. Foi muito sonhado, muito 
desejado, mas não foi planejado. Bernardo veio de surpresa, 
interrompeu planos sim, mas se revelou a maior realização que 
poderíamos ter. Quando vi os famosos “tracinhos azuis” do teste 

positivo de gravidez fiquei emocionada e assustada, receosa de 
não ser verdade. Realmente, são muitos sentimentos juntos e, 



 
 22   

sim, pensei em tudo que perderia temporariamente — 

principalmente porque a gente nunca sabe o que será temporário 

e o que será para sempre.  
Com pouquíssimos meses de gravidez, tive uma dor — não 

era absolutamente nada, mas nunca tinha estado grávida e 
qualquer coisa poderia ser alguma coisa, claro. Quando descobri 
que não era nada, o alívio foi imenso. Chorei. Chorei de alívio e 

perguntei ao meu marido “O que eu faria sem ele?”. Bernardo 
ainda nem se mexia e já parecia que a vida não tinha sentido sem 
ele. É engraçado como, em tão pouco tempo, alguém tão 

minúsculo pôde preencher tantos espaços. Os planos protelados 
se acomodaram tão bem na fila de espera, que eu mal lembrava 
deles. 

Agradeço a Deus todos os dias por Ele ter nos dado esse 

presente. Se não fosse Ele, provavelmente neném ainda estaria 
em stand by. Isso porque a gente escuta o tempo todo que “ter 
filho dá trabalho” e, por isso, desiste de tê-los. Desiste porque 
não quer abrir mão de si, ou seja, do dinheiro da gente, da fome, 

do sono, dos desejos e, sobretudo, do tempo da gente, o qual 
inclui todas as outras coisas. Agora me digam: quantas outras 
coisas na vida, que a gente costuma priorizar, tiram tudo isso e, 

quais delas olham pra gente como eles? 
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PATERNIDADE ATIVA 
 

Neném agradece ao papai do céu todos os dias por ter um 
papai que, mesmo trabalhando tanto e viajando todos os dias, 
encontrou tempo, paciência e boa vontade para gastar todo o fim 
de semana montando os móveis que mamãe comprou pela 
internet. Agradece pelo papai que, durante sua licença de quase 

um mês, distraía o neném todas as manhãs, para que a mamãe 
pudesse tomar um longo banho relaxante, ter um tempo para se 
cuidar e começar o dia bem disposta. 

Um papai que mantinha a casa em ordem, enquanto a 
mamãe amamentava durante quase 24 horas por dia, para 
podermos receber visitas já alimentados, com tudo no lugar e, 
ainda, com bolo caseiro fresquinho para os amigos; e que se 

levantava da cama quantas vezes fossem necessárias para trocar 
a fralda de madrugada, sem reclamar. Enfim, neném agradece por 
não ter em casa um homem que ajuda, mas um homem de 
verdade, que faz o que é preciso quando é preciso, porque sabe 
que a casa e o neném são do papai e da mamãe.  

Bernardo não poderia ter melhor exemplo e eu agradeço 

todos os dias a Deus por isso. 
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NATAL I 
 

Natal não é sobre Papai Noel e um saco de presentes. Natal 
é sobre o Papai do céu e o melhor presente. Quando estava 
grávida, eu disse que ter um filho é o melhor jeito de 
compreender o que Deus fez por nós. É um amor inexplicável que 
só aumenta. Um amor que nos torna capaz de fazer tudo por eles 

e tudo, também, para quem faz mal a eles. Mas o nosso tudo é 
muito diferente do de Deus. Eu daria a vida de qualquer um pela 
do Bernardo; eu não daria a do Bernardo por ninguém. Não sei o 

que seria capaz de fazer com quem fizesse mal para ele. Mas Deus 
escolheu, Ele QUIS dar o seu filho por nós. Ele quis dar seu filho 
em nosso lugar. E Ele nos deu o melhor presente: a salvação. 

Neste ano eu não poderia ter ganhado melhores presentes: 

o Bernardo e o convite para sua primeira participação teatral 
(interpretando Jesus). Foi uma honra, uma emoção e um 
privilégio que não estão cabendo em palavras, e por isso lágrimas 
escorrem pelos olhos.  
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QUAL A MELHOR FASE? 
 

Ser mãe é realmente engraçado. Quando eu estava grávida, 
tinha certeza de que vivia a melhor fase: podia ter a minha vida e 
a vida do neném. Quando ele chegasse, as coisas seriam 
diferentes e, provavelmente, mais trabalhosas. Durante um 
tempo considerável, eu viveria — e viverei — quase que só para 
ele.  

Mas aí Bernardo chegou. De fato, as coisas ficaram 
diferentes. Há quase três meses, saio pouco de casa, indo só a 
lugares restritos. Perdi festas, shows, espetáculos, um 
casamento, entre outros eventos. Mas a segurança e a paz que eu 
via ele sentir no meu colo — e só nele —, muitas vezes, tornava 
tudo isso “introcável”.  

Nesse período de recém-chegada tudo era novo, então, 
novamente, pensei que essa era a melhor fase. Afinal, assim que 
tivéssemos passado da fase de adaptação e novidade, as coisas 
cairiam na rotina e ficariam, talvez, sem graça. Sobraria só “o que 
não posso mais fazer”. Mas Deus é perfeito e, depois que 
aprendemos a cuidar de um bebê, é hora de aprendermos a cuidar 
do nosso bebê.  
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A rotina chegou mesmo, mas não porque caímos nela; ela 
chegou porque a criamos. E fizemos isso juntos, conhecendo 
nosso neném. Hoje sabemos qual a melhor hora para dar banho, 
sabemos quando o choro é de fome, de sono, de dor ou de saco 
cheio mesmo. Sabemos do que ele gosta e do que não gosta; 
sabemos como gosta. Sabemos tudo isso porque, nesta nova fase, 
neném interage. Bernardo nos olha nos olhos e sabe exatamente 
quem somos; Bernardo diminui o choro quando ouve nossa voz, 
abre um imenso sorriso banguelo quando nos aproximamos; 
Bernardo faz carinho e emite sons desafinados e deliciosos de 
ouvir. Ele se comunica do jeito que consegue. Ele conquista 
novas coisas a cada dia e isso não me faz mais pensar que essa é 
a melhor fase. Já entendi que o trabalho e o altruísmo farão parte 
de nós para sempre, e o amor também cresce a cada dia, tornando 
cada fase sempre a melhor.  

Uma amiga tem dois filhos pequenos, mas já criancinhas. 
Sempre que me vê, ela fica encantada com o Bernardo, porém diz 
que vive a melhor fase com os filhos dela. Eu sorrio, mas penso 
“Comépossível!”. Crianças têm uma energia quase assustadora, 
correm e falam e brincam e fazem tudo o tempo todo, tão 
diferente da calma e serenidade dos bebês. Não estou ansiosa 
para chegar nessa fase e ver como ela é boa. No entanto, hoje 
entendo que provavelmente será, como todas têm sido. 
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UM AMOR CHAMADO AVÓ 
 
Quando Bernardo nasceu, a “coruja” me olhou super 

emocionada, segurou meu rostinho em suas mãos e disse: “Você 
tem noção do que eu estou sentindo?”. 

Era para ser uma cena bonita, para chorarmos juntas, mas 
como sou mãe do Bernardo — que já é assim desde cedo —, eu ri 
e respondi: “Claro que não. Mal sei o que é ser mãe, como saberei 
o que é ser avó?!”. De fato, ainda não sei, mas a cada dia tenho 
mais noção da bênção que é ser mãe.  

Gianne e Bernardo, 13 dias após o nascimento. 
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LISTA DE AFAZERES 
 

Quando Bernardo está acordado, faço listas mentais de 

coisas para fazer quando ele dormir. 

Quando Bernardo dorme, eu: 

(  ) Faço as coisas da lista; 

(X) Fico observando ele dormir; 

(X) Fico olhando as fotos e vídeos dele; 

(X) Encho a caixa de mensagens dos amigos com fotos e 

vídeos dele; 

(X) Converso com as pessoas sobre ele; 

(X) Faço memes com fotos dele.* 

 

 

 

 

 
* No final do livro há um anexo no qual é possível conferir alguns memes com 
fotos do Bernardo. (N. do E.) 
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QUATRO MESES,  

QUATRO APRENDIZADOS 
 
Quatro meses repletos de aprendizados e quatro deles 

selecionados para vocês: 
1. Nenéns (ou o Bernardo) nascem sem lágrimas, o que faz 

o choro das primeiras semanas ser muito engraçado, porque só é 

composto por caretas e barulhinhos; 
2. Logo você descobre que é ambidestra, isto é, 

praticamente tudo pode ser feito com qualquer uma das mãos, 
sem qualquer problema – praticamente tudo pode ser feito com 
um neném no colo, inclusive; 

3. Enquanto você se alimenta, é possível levar o garfo à 

própria boca havendo uma distância de até um metro — ou um 
Bernardo — sem derrubar a comida no neném; 

4. Rapidamente, a coxa do neném poderá ficar maior do 
que a sua e, muito rapidamente também, o neném vai achar que 
já está na hora de andar. 1 

 

 
1 Realmente, aos oito meses, segurava pelas paredes; aos nove se equilibrava; 
e aos dez, andava. (N. da. A.) 
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CONSAGRAÇÃO 

 

Neném não tem dúvidas do quanto é amado e nós não 
temos dúvidas do quanto ele é abençoado. Agradeço a Deus todos 
os dias por esse presente tão maravilhoso e me pergunto o que 
fizemos para merecê-lo. Aí lembro que nada fizemos, porque 
Deus não nos dá o que merecemos. Ele é infinitamente gracioso 
e nos deu muito mais do que esta vida, Ele deu a vida do filho 
d’Ele, um amor que entendemos melhor quando temos nosso 
filho e a certeza de que jamais o daríamos para e por ninguém. 
Apenas para Deus, porque, neste caso, não é dar, é devolver. 

Ontem foi dia de apresentar o neném para Deus, consagrá-
lo, agradecer a Ele e pedir sabedoria para criar decentemente essa 
coisa tão linda, maravilhosa e fofa nesse mundo tão mundo. 

Um obrigada especial ao nosso pastor pela palavra; à nossa 
daminha pela homenagem; à minha mãe, meu pai e minha irmã 
por nos ensinarem o que é família; ao meu marido por estarmos 
construindo a nossa; e a todos que estiveram lá em um momento 
tão importante como esse, pois sabem que família não é só de 
sangue. Ouvi dizer que, para criar um filho, é preciso um vilarejo 
e não só pai e mãe. Vocês são o nosso e esse é mais um motivo de 
gratidão      . 
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FASES 
 

Disseram para mim que, conforme o Bernardo fosse 
crescendo, algumas coisas seriam mais difíceis, pois ele não 
poderia ficar sem supervisão em lugares abertos (cama, sofá etc.) 
e seria muito mais exigente com as distrações. Fato: bebês 
cansam da mesma atividade com uma rapidez incrível, o que 

demanda muita criatividade de nossa parte. Quando eu lia sobre 
isso, ficava com a impressão de que esse esforço seria bastante 
cansativo, mas o que não disseram é que, ao mesmo tempo que 

nenhuma atividade distrai por longos minutos, existe também o 
fato de que qualquer coisa distrai. Antes, neném passava quase o 
dia todo no meu colo (comigo em pé, claro), mas agora, meus 
braços podem descansar tranquilamente, pois Bernardo acha 

bastante divertido ficar sentado no meu colo brincando com o 
próprio pé, minha mão, o ar ou qualquer coisa que esteja na 
frente, como um panfleto.  

Ah, se fôssemos exigentes como crianças, como o mundo 
seria mais simples! E a cada dia fico mais admirada com a 
capacidade destes pequenos de ensinar tanto todos os dias. O 

olhar e o sorriso de realização e plenitude do neném quando 
consegue algo novo, a gargalhada gostosa quando acertamos na 
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brincadeira, a alegria sincera e pura, me fazem tentar ser melhor 

todos os dias. Para não o decepcionar, para ver de novo o sorriso 

mais banguelo e mais lindo de satisfação. Nessa nova fase, 
Bernardo está cada dia mais gostoso e engraçado (falante, 
curioso, compenetrado e coordenado), me provando que, se 
recém-nascidos são fofos, bebês são divertidíssimos. 

 

 

O MAIOR LIVRO DE TODOS 
 

Eu amo ler e tenho praticamente uma biblioteca em casa. 
Espero muito que Bernardo também se aventure por esse 
universo tão maravilhoso e infinito, mas, se eu pudesse escolher 
apenas um livro para dar ao neném, daria um que já contém todas 

as histórias, um que fosse pleno e suprisse todas as lacunas. 
Quando contei para a minha mãe que eu estava grávida, ela 
provavelmente leu meus pensamentos e me surpreendeu com 
este presente. Vovó já deu muitos presentes, mas este foi o mais 
especial. Neném ainda não sabe ler, mas já se sentiu amado. Hoje, 
neném ganhou um culto de gratidão pela sua vida e mais uma 

Bíblia baby, diferente da primeira, porém com a mesma essência, 
com a mesma mensagem. Neném se sentiu amado de novo.  
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Ele agradece a Deus todos os dias por ser tão amado, e eu 

agradeço por ser tão abençoada. Ele sabe que tem infinitas tias e 

tios, e eu agradeço por ele ter uma família tão grande. Neném vai 
crescer cercado de amor, amigos, acampamentos, música e toda 
a plenitude que uma vida com Deus permite. Ele vai ter 
problemas, mas também terá vocês no caminho e nunca precisará 
carregar o fardo sozinho, porque Jesus já fez isso por nós. Vocês 

são parte da nossa família e, como disse a uma amiga, “É um 
privilégio ter tantos braços sempre presentes e disponíveis”. 
Muito, muito obrigada pelas palavras, pelos presentes, pelo 

carinho, pelo respeito, pelo amor, pelas orações e, acima de tudo, 
por serem exemplo para o Bernardo do que é ter uma vida com 
Deus. 

 

 

NOSSO AMAR 
 
Sabe quando você olha o mar e pensa “Nossa, mas é tanta 

água que não acaba mais!”, então você chega mais perto e percebe 
que é muito mais água do que você tinha imaginado? 

É mais ou menos assim que é ter um filho. Na barriga 
nasce um amor diferente de tudo que já vimos. O neném sai e 
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pensamos “Agora sim, sei o que é amor de mãe”. Mas aí o neném 

vai crescendo e então a gente se dá conta: quanto mais o tempo 

passa, quanto mais ele se insere na rotina e a gente muda esta por 
ele, mais cresce um amor diferente e maior. 

 
 

PARALELISMO 
 
Assim que temos um filho, precisamos conciliar todas as 

novas demandas com as velhas: casa, trabalho, casamento, 

amigos, nós mesmas. Mas a nova tarefa, cuidar do neném, é 
especial, pois ela não pode ser feita de modo intercalado, como 
as outras. Não é mais um curso que encaixamos naquela horinha 
vaga; ela precisa ser feita junto das outras tarefas. Aprendemos a 

cuidar do neném enquanto fazemos todo o resto, porque as coisas 
esperam — mas só até certo momento. Já o neném, quase nunca 
espera. 

Quando engravidei, me disseram que eu ficaria cansada, 
exausta e até esgotada. Mas não disseram que eu ganharia um 
companheiro que tornaria até as tarefas mais básicas e sem graça 

um passeio tão legal. Para o Bernardo, tudo ainda é novo. Aos 
olhos dele, nada é básico ou insignificante. Basta ter uma cor para 
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fazer seus olhinhos brilharem, refletindo em um sorriso enorme 

e nos pequenos sons que ele já faz, parecendo dizer “Que 

máximo, mãe! Você viu isso?!”. Agora são os meus olhos que 
brilham e o meu sorriso que abre, “Que legal, Bernardo! Olha 
só!”; é o que eu digo enquanto estou pensando: não, meu filho, eu 
nunca tinha visto graça nenhuma nisso. Ser mãe pode dar 
trabalho, mas é o trabalho mais gratificante, feliz e maravilhoso 

que você fará. Em vez de esgotada, eu me sinto cheia. Bem cheia. 
Completamente preenchida por esse amor sem limites, diferente 
de tudo que já senti. Agradeço todos os dias por esse presente. 

 

 
Gianne e Bernardo descansando em escada no campus da Unicamp. 
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HOMENAGEM AOS PAPAIS 
 

Bernardo foi convocado para homenagear os papais na 
nossa igreja. Apesar de ser falante, nem sempre dá para entender 
o que ele está dizendo, então, ele escreveu esta cartinha: 

“Quando mamãe estava grávida, ouvi dizer que o papai do céu 
escolheu você para ser o provedor. Mas quando nasci, fiquei confuso. 

Eu via você saindo para trabalhar, mas também o via preparando uma 
comida enquanto mamãe me alimentava; eu via você deixando a casa 
em ordem enquanto mamãe me acalentava, e lembro de quantas vezes 

você levantou de madrugada para me atender. Também lembro do 
primeiro banho que você me deu, ainda tão pequeninho, e do seu medo 
de cortar meus dedinhos junto com minhas unhas. Eu via você 
cuidando de mim em alguns momentos e cuidando da mamãe em 

outros, para que ela estivesse bem para poder cuidar de mim depois. 
Eu via você escutar pacientemente os conselhos da mamãe e, com 
amor, mostrar que não existe só um jeito de fazer. E então, pouco a 
pouco, eu fui percebendo que o sustento, sobre o qual o papai do céu 
fala, não é só aquele de comprar coisas, afinal, as coisas que mais 
importam na vida têm valor, mas não têm preço. Eu entendi que o 

suporte é, também, emocional. O suporte é você acordar de 
madrugada, mesmo depois de um dia cansativo de trabalho, porque 
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entende que a mamãe também trabalhou o dia inteiro e sabe que, se 

você revezar com ela, os dois dormirão pouco, mas os dois também 

dormirão alguma coisa; é ter a casa pronta para receber cada visita, 
me ensinando o que é ser hospitaleiro; é saber que Deus deu um papel 
a cada um, mas Deus também disse que, casados, vocês são um. E por 
isso, quando o ombro de um pesa, o outro ajuda a carregar.  

E, assim, eu fui percebendo que não precisamos de papai super 

herói, como a mídia ensina. Super herói é aquele que faz o impossível 
e, para isso, nós já temos o Papai do céu. O papai da terra tem que ser 
um papai possível mesmo, aquele que não só traz o sustento, mas 

também faz o que precisa ser feito quando precisa ser feito. Aquele que 
não espera ordem, porque sabe que é o líder. Mas sabe também que ser 
líder não é ser chefe, que exige e cobra. O líder anda na frente, 
mostrando o caminho, nos dando segurança, apoio e proteção para 

seguir. O líder tem autoridade, mas não é autoritário. Ele explica com 
paciência uma, duas, três, quantas vezes forem necessárias. Ele põe o 
joelho no chão e chora com a mamãe quando crescemos e, às vezes, 
acabamos não achando a igreja tão legal; ele também chora de alegria 

quando estamos tocando e servindo a Deus.  
Hoje, queria agradecer a vocês, papais, por todas as vezes que 

acordaram de madrugada quando cada um era bebê, e por todas as 

vezes que vocês nos esperaram acordados depois de nos tornarmos 
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‘grandes’; por todos os almoços que vocês prepararam para as mamães 

conseguirem ter um pouquinho de descanso; por todas as vezes que 

vocês deixaram a gente levar mil amiguinhos para fazer festa do 
pijama em casa e assaram aquela pizza para todos; por nos deixarem 
chamar toda a galera para fazer um churrasco em casa e por fazerem 
vocês mesmos o churrasco, enquanto nós só conversamos; por nos 
levarem para acampar e escalar aquela montanha, sempre ao nosso 

lado, nos fazendo acreditar que somos capazes; por levantarem cedo, 
em pleno final de semana, porque a escola achou que era um bom dia 
para fazer simulado; por nos apoiarem quando decidimos fazer 

faculdade fora; por cuidarem dos nossos filhos, netos de vocês, para 
que a gente possa continuar trabalhando e estudando; por entrarem 
com alegria na igreja no dia do nosso casamento, sabendo que desse 
dia em diante não seremos mais fisicamente tão próximos e, ainda 

assim, estarem alegres por nós, pois sabem que esse é um dos dias mais 
felizes de nossas vidas; por levantarem cedo todos os domingos para 
nos trazer aqui na igreja. Enfim, obrigada por nos ensinarem que 
líderes também servem, como Jesus nos mostrou, e tenham a certeza de 

que esse é o maior legado que vocês podem nos deixar: o exemplo de 
um pai cristão, aquele que exorta com amor, explica com paciência e 
ama como Deus amou a igreja, a ponto de dar a vida por nós. Feliz dia 

dos pais! ”. 
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Gianne, Bernardo e papai. 
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A DESCOBERTA 
 
Há um ano, eu via os mais assustadores e maravilhosos 

“tracinhos” do teste de gravidez. Há um ano, tive certeza de que 
nossa vida mudaria para sempre. Só não tinha noção do tamanho 
do amor que sairia de alguém tão pequeno. As pessoas dizem que 
é indescritível, mas a gente acha que é exagero, que é clichê, que 
dá para ter uma noção. Eu poderia — tentar — escrever tudo o 
que sentimos neste um ano, mas palavra nenhuma daria conta do 
que eu sinto quando Bernardo me olha. 

 
 

PÁSCOA I 
 
Imagine que você comprou tanto no Natal e tantos ovos de 

chocolate na Páscoa, que fez uma dívida enorme. Você 
continuará comprando pelos próximos anos e continuará sem ter 
como pagar essa dívida, que só vai crescer. Após alguns anos, 
você ficará aflito, desesperado, perdido, sem saber o que fazer. Aí 
vem alguém e diz “Eu pago para você”.  

“Nossa, logo você, com quem eu nunca me importei?”. 
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“Sim, eu pago mesmo assim, basta você aceitar. Eu ofereço 
quitar todas as suas dívidas (as que você tem hoje e outras que 
vier a ter), te tornar justo. Isto é, legalmente correto. Eu faço por 
você algo que você jamais conseguirá fazer”. 

Assim como Natal não é sobre Papai Noel, árvores ou 
pisca-piscas, Páscoa não é sobre animais fofinhos ou ovos de 
chocolate. Páscoa é sobre alguém que aceitou carregar TODAS 
as nossas dívidas, todos os nossos pecados, nos dando a chance 
de uma vida nova. Páscoa é sobre renascimento, é sobre a nova 
chance que ganhamos todos os dias, quando escolhemos andar 
ao lado de Deus. Ele já ofereceu este presente. A gente só precisa 
aceitar. Não creio que seja pecado comer chocolate, mas, sim, 
atribuir a ele um significado que não lhe pertence. Bernardo 
deseja que nesta Páscoa — e em todas as outras — você opte por 
ter suas dívidas pagas, e não por fazer mais. 

 
 

REDE DE APOIO 
 
A lembrancinha do chá de bebê do Bernardo foi uma 

cartinha dele. Hoje me lembrei dela porque foi dia de ir ao 
cinema. Não em qualquer sessão, mas uma preparada 
especialmente para as mamães. Alguém com um enorme coração 
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pensou que as mamães continuam gostando de ter vida social, de 
sair, de ir ao cinema etc. Mas esses “alguéns” também sabem que 
um neném precisa de uma atenção especial: a temperatura está 
boa? E a luminosidade? E o barulho? Tem trocador? Ele pode 
chorar sem receber olhares de reprovação? A maternidade 
aumenta nossa percepção para diversos detalhes que podiam ser 
desprezados. Agora, cada aspecto tem que ser pensado, porque é 
o conforto do neném que importa, porque ele é a nossa 
prioridade. O conforto dele é o nosso também.  

Por isso, pensei em agradecer ao Cinematerna por nos dar 
a chance de ter um dia diferente. Então, lembrei de quantos dias 
diferentes eu pude ter até aqui. Lembrei dos amigos que não têm 
filhos, mas continuam nos chamando para sair. Lembrei que 
esses amigos sabem que, às vezes, é necessária uma adaptação no 
passeio, mas eles nunca se importaram com isso. Lembrei de 

quando estava com vontade de ir ao Outback e foi tão bom poder 
estar lá — e enfrentar uma fila bem menor, aliás. Lembrei de 
como somos bem recebidos no PG2 que frequentamos e como 
todos disputam para trocar a fralda do neném. Lembrei de 

 
2 “Pequeno Grupo”: reuniões quinzenais de oração e estudo bíblico. O nosso 
era formado por recém-casados em sua maioria, ninguém tinha filhos ainda. 
(N. da. A.)  
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quantas vezes pude comer com tranquilidade enquanto vocês 

distraíam o Bernardo, seja valsando ou até deixando ele de cabeça 

para baixo. Lembrei de vocês que viajaram uns bons quilômetros 
porque, poxa, eu estava com tanta saudade de conversar e vocês 
sabem que conversar, para mim, tem de ser ao vivo — tecnologia 
facilita e é linda, mas não basta. Não lembrei o número de cafés 
para os quais fui convidada. Lembrei dos amigos que já tinham 

filhos e comemoraram porque agora têm companhia. Lembrei de 
todas as sessões de pilates que eu pude fazer chegando atrasada, 
interrompendo e sempre sendo acolhida com sorrisos. 

Então, finalmente, me lembrei da carta que o Bernardo 
“escreveu” e, depois de quase seis meses, pela primeira vez, as 
lágrimas vieram. Não aquelas do peso da maternidade, da culpa, 
do cansaço ou do medo, mas as de gratidão por ser tão abençoada. 

De gratidão, porque a maternidade tem sido maravilhosa e leve. 
Ela é leve porque não estamos carregando ela sozinhos, pois 
somos sustentados por uma enorme rede de amor e carinho. Sinto 
gratidão porque sem vocês a maternidade seria diferente e, 

talvez, não fosse tão boa. Então, com tantos braços, com tantas 
pernas e sorrisos, achei que, antes de agradecer ao Cinematerna, 
eu devia um agradecimento a vocês (e, claro, a tantos outros que 

acabaram não tendo o momento registrado). 
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Aqui vai o “MUITÍSSIMO obrigada” e, com grande 

alegria, reproduzo abaixo um trecho da carta do neném, como 

forma de agradecimento:  
 
“Estou orgulhoso de já ter despertado tantas emoções, ainda 

que estando aqui dentro. Agradeço ao papai do céu por já ter levado o 
melhor ensinamento: quando mamãe e papai descobriram que eu 

estava chegando, logo chegaram também muitas listas de coisas que eu 
iria precisar. Antes que eles se desesperassem, avisei que não era bem 
assim. Eu até precisaria de umas coisinhas... Mas o que eu precisava 

mesmo era de amor. Muito amor e atenção. Nada seria mais 
importante do que isso. Nem para mim, nem para eles. Eu ainda não 
conheço vocês tãaao bem, mas já quero dizer ‘obrigado’. Se você veio 
hoje, é porque sabe disso e também já sabe amá-los. Eu sou um 

pedacinho deles e quando eles recebem carinho e apoio, fico mais feliz 
e seguro. Igual quando alguém me ama, fazendo com que eles também 
se sintam amados. Oro para o papai do céu para que seja sempre assim. 
Para que vocês estejam sempre pertinho da gente e, assim, possamos 

nos conhecer. Até logo! Com carinho, Bernardo”. 
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SEIS MESES 
 

Há seis meses, também em um sábado, eu te segurava pela 
primeira vez. Você ainda não tinha essas coxas gigantes, mas já 
tinha bochechas redondas. Você parecia tão pequeno e tão frágil, 
mas já era tão forte. Há seis meses eu o alimentei pela primeira 
vez e agradeci a Deus por esse privilégio. 

Hoje foi dia de comemorar e, quando te peguei para 
tirarmos nossa foto, você não veio e fez pose, como faz com 
praticamente todo mundo. Você veio e fez o que sempre faz 

quando o colo é o meu: se esfregou igual a um gato, cheirou, 
beijou, apertou, amassou, pegou meu cabelo, enfiou a cara no 
pescoço/peito/qualquer espaço. E então, de novo, fiquei sem a 
foto com pose, mas, de novo, fiquei com a melhor parte. E isso 

me lembrou do trecho de uma música que sempre me fez chorar:  
 
“Deitar no teu abraço 
Retomar o pedaço 
Que falta no meu coração”* 

 
* Trecho da canção Fico assim sem você de Claudinho e Bochecha, também 
regravada por Adriana Calcanhoto. (N. do E.) 
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Lembrei dela porque você é o pequeno, mas sou eu quem 

deita no seu abraço e me largo nesse ombro tão minúsculo. Você 

é consolo, é alegria, é plenitude, é paz. Você é tudo que eu preciso 
e preenche cada lacuna que possa existir. 

Desisti da foto porque sabia que você queria mamar. 
Minha mãe perguntou se poderia tirar uma foto de você 
mamando e eu disse “Claro, por que não?”. E aí, me dei conta de 

que essa seria a melhor cena para eu guardar de lembrança desse 
“mêsversário”, afinal, ela registra o que mais fizemos nos últimos 
seis meses. Ela sempre vai me fazer lembrar de mais essa 

conquista nossa: seis meses de amamentação exclusiva!  
Ela vai me lembrar de ser sempre grata a Deus pelo 

privilégio de poder amamentar e, muito mais do que isso, pela 
bênção de poder ter escolhido estar disponível para você 24 horas 

por dia; pelo presente que é poder atender a cada chamado seu e 
por ter podido priorizar você acima de qualquer necessidade que 
eu achei que tivesse. Você é meu maior presente e logo já estará 
do meu tamanho — não, não estou exagerando, neném já tem 

quase metade de mim      .  

Vamos agora começar uma nova fase, cheia de novos 
aprendizados, novas adaptações; menos mama; e eu aproveitando 
cada minuto, porque sei que sentirei saudades. 
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AUTOESTIMA 
 

Esses dias estava pensando sobre autoestima. Sobre como 

as pessoas costumam dizer — ou sentir — que a gravidez acaba 
com as mulheres. O corpo muda, a gente muda. O tempo para 

autocuidado diminui ou até some. Então pensei sobre como o 

nascimento de um bebê eleva a autoestima.  

Desde o nascimento do Bernardo, me sinto a pessoa mais 

importante e mais maravilhosa do mundo. Bernardo me olha, não 

como se eu fosse a coisa mais maravilhosa e importante do 

mundo; ele me olha como se eu fosse o mundo em si. Para ele, 

sou quase tudo o que importa, não importa como estou: se 

arrumada, de cabelos penteados, com o corpo “no lugar”, se 

tenho graduações, se cozinho bem, se a casa está limpa. Para ele, 

importa apenas que eu esteja ali com ele. Para ele, importa a 
atenção que eu dou, o olhar, o pegar, o estar junto. 

Quando um bebê nasce, a gente passa tanto tempo só com 

ele, em um mundo próprio, sem cobrança nem padrão, onde se 

pode ser o que quiser como jamais se pode ser, da maneira que 

quiser e amando intensamente, que talvez seja aí que a 

autoestima pareça se perder: ela não deixa de existir, apenas 

mudam-se os parâmetros. A gente muda as prioridades. Às vezes, 
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a gente passa o dia sem se arrumar, mas não porque um filho 

“acaba” com a gente, e sim, porque um filho ensina um amor livre 

de qualquer requisito. Um filho vai nos amar com roupa de festa 

e vai nos amar, da mesma forma, se estivermos de pijama. Um 

filho nos ensina o amor mais intenso, mais puro e mais 

maravilhoso.  

 

 

A HORA SAGRADA DAS MÃES 
 

Quando neném nasceu, percebi que largaria tudo por ele. 

Nenhum sucesso profissional compensaria perder não somente 

os primeiros sorrisos, o primeiro passo, enfim, os primeiros 

“tudos”, mas, também, o próprio dia a dia. O acordar com calma, 

dar banho sem pressa, cortar a unha sem pressão. É no cotidiano 

que a gente se conhece, cria intimidade e uma rotina toda nossa. 

A gente vai aprendendo a fazer tudo, equilibrando um neném 

junto. E todas as nossas atividades ganham uma trilha sonora 

especial — nem sempre agradável, porque nem sempre Bernardo 

tem paciência. 
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Apesar disso, nunca abri mão de duas coisas: ter uma 

horinha por dia só para mim, sozinha, para ler, cozinhar, tomar 

um longo banho ou só olhar para o teto mesmo; e fazer atividades 

físicas. Fiz durante praticamente toda a gravidez e retornei 

quando Bernardo tinha um mês. No início, os exercícios eram 

interrompidos por mamadas. Mas agora que neném já é quase um 

mocinho, posso fazer uma hora tranquila sem qualquer 

interrupção. Esses tempos são preciosos e fundamentais para 

estar sempre disposta à doação que a maternidade exige. 

Só queria compartilhar que o melhor momento desses 

momentos é quando eles acabam. Curto cada minuto dessa hora, 

mas quando ela chega ao fim e eu reencontro meu neném tão 

sorridente e pronto para me dar 152727 abraços, rindo e me 

apertando, agradeço a Deus. Agradeço pelo presente que é a 

maternidade, pelo privilégio de poder me dedicar a ela, e por ter 

este tempo só meu também — e por ter encontrado uma 

academia com “espaço infantil”. 
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ANIVERSÁRIO DE CASAMENTO 
 

Nesta semana fizeram quatro anos que casamos. Quando 
começamos a namorar, ainda éramos adolescentes, não sabíamos 
exatamente o que queríamos da vida, mas já tínhamos certeza de 
que queríamos ficar juntos para sempre.  

A gente sonhou, sonhou muito, com tanta coisa. Às vezes 

nem a gente achava que daria certo, mas a gente era novo e 
quando a gente é novo, tem energia pra tentar e tentar de novo.  

Fomos crescendo, conquistamos nossa carteira de 

motorista, nosso primeiro emprego, moramos em cidades 
diferentes, nos formamos várias vezes e casamos. Finalmente 
casamos. Já tínhamos realizado vários sonhos, mas ainda 
tínhamos — temos — muitos.  

A gente nunca se planejou muito, então os sonhos não 
vieram na hora pretendida. Ter filhos era, de longe, o maior 
sonho, mas talvez, por isso mesmo a gente nunca sentia que 
estava pronto. A gente protelava porque ainda queria fazer coisas 
como par. 

Mas aí Deus mandou o neném. O neném mais lindo do 

mundo. Bernardo veio de surpresa, veio antes do que 
esperávamos e sabemos que algumas realizações poderão ser 
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adaptadas, mas outras nunca acontecerão. Temos uma grande 

rede de apoio e poderíamos facilmente deixar o neném com 

alguém para viajarmos sozinhos, por exemplo, mas não seria 
igual. Não seria, porque Bernardo existe, ele é parte de nós e, 
inclusive, é a melhor parte. Não tem graça sem ele e, mesmo que 
tenha, ele estará ali, mesmo sem estar.  

Um neném muda tudo, é verdade. Bernardo mudou o jeito 

que você me olha. Em doze anos juntos, você nunca me olhou 
como quando eu contei que estava grávida e logo após dar à luz. 
Dois olhares que eu jamais esquecerei. Tenho certeza de que você 

também nunca me admirou como naquela sala de parto. Nunca 
fomos tão parceiros e tão cúmplices. Quando caiu a ficha de que 
realmente seríamos — já éramos — pais, nos olhamos e rimos. 
Rimos de um jeito que nunca rimos. Não falamos, mas foi o 

silêncio mais cheio de significado. O olhar de “Poxa, o presente 
é de Deus, a bênção é dele, mas nós fizemos isso juntos”. 
Geramos uma vida juntos! É muita coisa, sabe? É para sempre. É 
a maior coisa que faremos juntos, não importa o que mais 

façamos. É uma vida 100% dependente de nós. De como nós 
vamos cuidar, criar e de como nós somos um com o outro 
também. Nós somos os heróis, os maiores exemplos para 
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Bernardo e isso nos faz pensar em absolutamente tudo o que 

fazemos.  

As pessoas engravidam o tempo todo e, talvez por isso, a 
gravidez pareça ter perdido um pouco do seu significado. É algo 
normal, acontece o tempo todo. Então, quando vemos as 
expressões clichês “milagre da vida” ou “turbilhão de 
sentimentos”, pensamos “É, são clichês”. Mas também são reais. 

Dizer que é indescritível o sentimento de gerar uma vida é um 
clichê, mas é real. E há quase sete meses eu tento descrever e não 
consigo. 

Bernardo é a concretização do nosso amor. É lindo pensar 
como Deus é perfeito a ponto de permitir que a gente gere 
pequenos seres com pedaços nossos e de quem amamos, tudo 
misturado. Eu olho para o Bernardo e vejo você. Eu olho para o 

Bernardo e me vejo. Mas, acima de tudo, eu olho para o Bernardo, 
vejo nós e vejo Deus. Vejo o milagre da vida, do amor e da fé. 
Bernardo me faz acreditar todos os dias que Deus existe e sempre 
serei grata por isso. 
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DIA DAS MÃES I 
 

“Oi, mãe,  

Queria deixar uma mensagem, mas você ainda não me deixa 

mexer no seu celular, então preciso ser rápido. Escolhi uma foto que 

diz muito sobre nós: um café da manhã só nosso. Obrigada por me levar 

com você a todos os lugares e de nada por ter deixado você comer sem 

grandes dificuldades. Espero que a gente sempre seja assim: parceiros 

em tudo. E espero conseguir deixar pra você uma mensagem com 

calma, mas sabe como é, né, mãe tem olhos nas costas e vê pelas 

paredes, então talvez seja difícil. Amo você. Um abraço bem apertado 

e beijos babados”. 

 

Foi o primeiro dia das mães no qual não comemos todos 

ao mesmo tempo — “come um pouquinho, eu seguro”, “agora 

come você um pouco” — #revezamento. Também, foi o primeiro 

dia das mães em que houve brinquedos na mesa e pratos 

afastados. Mas foi, sem dúvida, o melhor deles.  

Não foi só um dia das mães com um neném. Não é só um 

neto — como se isso já não fosse o bastante —, mas é também a 

primeira vez que vocês me veem como mãe. É o primeiro dia das 
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mães em que vocês veem finalmente o fruto do trabalho de vocês. 

É o dia das mães em que a filha renasce porque uma mãe nasceu. 

Eu agradeço todos os dias por vocês, pelos conselhos, pelo apoio, 

pelo respeito e, acima de tudo, pelo amor. Obrigada     . 

 

Fotografia do primeiro Dia das Mães de Gianne como mamãe. 
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NUNCA É CEDO PARA A LITERATURA 
 

Passei pela sala e vi a seguinte cena: Bernardo deitadinho 

no chão, lendo um livro. Imaginem minha emoção. 

Entre tantos brinquedos possíveis, Bernardo quase 

sempre escolhe livros. Isso porque ele sabe que livros não servem 

apenas para conhecer uma língua, aumentar o vocabulário, 

aprender boas maneiras etc.  

Muito além do lado educativo, os livros nos levam para 

lugares distantes, suspendem nossas percepções do real por 

alguns momentos, nos fazem viver coisas que talvez jamais 

vivamos na realidade. Livros nos relaxam, nos divertem, nos 

emocionam, nos tiram o fôlego, nos mostram o outro, nos 

ensinam a ter empatia. Livros podem nos acompanhar para todos 

os lugares e podem, sim, servir apenas para nos distrair.  

E é essa relação lúdica que eu espero que o Bernardo 

descubra: assim como a relação com as pessoas, nossa relação 

com livros também não precisa — e não deve — ser utilitarista. 

Podemos ler por ler, assim como devemos ficar perto das pessoas 

por ficar. Porque gostamos, porque nos fazem bem, e não porque 

precisamos ou dependemos. É nessa relação, de troca e doação 
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sem interesses, na qual mais aprendemos. Livros nos 

transformam. Enfim, trago a lembrança das palavras de Mário 

Quintana: “Livros não mudam o mundo. Livros mudam pessoas. 

Pessoas mudam o mundo”      . 
 

 

ADAPTAÇÃO 
  

Sabe quando a gente posta #tododiaumanovidade? Então, 
a novidade não é só para o bebê, que aprendeu a sentar, a rolar, a 
andar, a engatinhar, a comer etc. A novidade é para a gente 

também, que acabou de se adaptar a uma mudança e logo 
encontra outra; para a gente, que precisa aprender todos os dias, 
se recriando de novo e de novo.  

A cada mês, Bernardo fica mais independente e, ao mesmo 
tempo, mais dependente. Ele já não quer tanto colo, mas, quando 
quer, tem que ser o meu. Ele sabe reconhecer, sabe onde 
encontrar a outra parte dele.  

Como eu sempre digo, gosto de ter uma horinha por dia só 
para mim. Tem dias que dá, tem semanas seguidas que não dá. 
Sim, o cansaço bate, a paciência diminui e o peso na consciência 
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aumenta: “Quero só sua companhia, mamãe, não estou pedindo 

mais nada a você. Só a sua presença”. É tão simples, é tão puro. 

Porém, o corpo pede por um soninho, o estômago quer comida e 
o neném só quer atenção. Sempre li textos sobre exaustão e 
insegurança no pós-nascimento do bebê, mas nunca me 
identifiquei verdadeiramente com nenhum deles. A maternidade 
é individual, mas, para todas, em algum momento, a sensação de 

sobrecarga chega. 
Tudo ocorreu em paz até os seis meses, quando os dentes 

resolveram aparecer — os primeiros vieram com cinco meses e, 

agora, Bernardo já tem quatro dentes enormes —, as vacinas 
acumularam, chegou a hora da introdução alimentar e Bernardo 
achou que era um momento adequado para também começar a 
engatinhar. E a andar. Muitas novidades, muitas mudanças, 

neném passou a acordar durante a noite INTEIRA: de hora em 
hora, estava lá a sua voz me chamando. Não era fome. Ele só 
queria um colinho, aliás, o meu colo. Só servia a mamãe e, como 
sou “ok” sobre ficar sem dormir, fui levando “na boa”. Mas 

passou a primeira, a segunda, a terceira semana... logo, fazia um 
mês e meio que eu não dormia. De tarde, neném não tirava 
nenhuma soneca. A comida? Não parecia muito boa, “o mamá” 

era melhor. Sem dormir por tanto tempo, mamãe se atrapalhou e 
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esqueceu que é normal comer pouco no início, afinal, é uma 

introdução, uma adaptação. “Por que ele come pouco? Não estou 

fazendo direito?”, afinal, tentei dando na mão, tentei com a 
colher, amassado, em pedaço, de qualquer jeito, mas a coisa não 
andava. “E se ele começar a perder peso?". Pronto. Caos 
instaurado.  

Sempre acreditei que nenéns são reflexos das mães: se 

estamos calmas, eles tendem a estar também e se estamos 
nervosas, eles entram em pânico e assim vai. E assim foi. Até o 
dia em que percebi que o problema estava na mamãe e não no 

neném. Respirei fundo, orei e conversei bastante com a vovó 
(minha mamãe), porque não importa a nossa idade, é para esse 
colo que a gente corre quando o medo aperta. Sentei com 
Bernardo e conversei com ele: “Coma quando e o quanto quiser, 

que está tudo bem”. 
Gente, após uma semana, tudo entrou nos eixos. 

Devagarinho e sem pressão, neném foi conhecendo e amando os 
alimentos. Logo voltou à sua rotina: dormir à noite, cochilar de 

dia, amando comer, crescendo saudável e bochechudo       . Segue 

serelepe, se locomovendo pela casa inteira e me deixando louca, 
mas devolveu minha horinha — que gasto escrevendo aqui sobre 
a maternidade, porque um dos aprendizados mais lindos dela foi 
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sobre o valor de compartilhar; o valor de saber que não estamos 

sozinhas, mesmo quando estamos. 

Daqui a pouco neném faz nove meses, então já faz tempo 
que o caos foi embora. Escrevi tudo isto porque acabo de ler um 
texto falando sobre como sentimos falta desta relação tão 
próxima, sobre como a dependência é quase mútua. Dizer que 
eles crescem rápido é clichê, mas é verdade. E, sim, tenho certeza 

de que logo estarei morrendo de saudade de ter ele comigo tão 
intensamente. Quando Bernardo dorme muitas horas enquanto 
estamos acordados, meu marido e eu nos olhamos, “Que saudade 

dele”. É intenso, é trabalhoso, mas infinitamente mais do que 
isso, é maravilhoso, é indescritível. Foram quase dois meses 
estranhos, mas cada olhar, cada sorriso, cada enlaçar no meu 
pescoço com esses braços minúsculos e, acima de tudo, a calma 

e a paz que ele sentia, só por eu estar perto, faziam cada minuto 
de exaustão valer a pena. Eles acham que nós somos um porto-
seguro, acham que vão aprender tudo com a gente. Não percebem 
que são eles quem nos ensinam.  
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A ARRUMAÇÃO DE BERNARDO 
 

“Bernardo-cara-de-bom-moço” aprendeu a abrir a gaveta 
do quarto dele. Aí, bem quietinho, ele vai lá e tira as coisas de 
dentro. Mas como ele é muito prestativo, tudo o que tirou 
também guarda. Só que em OUTROS lugares, de modo que eu 
nunca sei onde está o quê. Na semana passada, encontramos o 
cortador de unha na caixa de pelúcias, o potinho de sal na gaveta 
de talheres, a naninha na gaveta de roupas e há coisas que ainda 
não encontramos. 

 
 

DEPENDÊNCIA 
 
As pessoas me dizem: “Mas ele não dá trabalho, não é? 

Parece tão bonzinho”. Sim, ele é muito bonzinho e sim, ele dá 
muito trabalho. É um trabalho delicioso, lindo, gratificante e, às 
vezes, exaustivo. Mas é trabalho. É trabalho o tempo todo. E isso 
não é ruim, muito menos o oposto de ser “bonzinho”. Entendam: 
bebês dão trabalho porque são bebês e bebês são seres humanos 
100% dependentes. Dão trabalho porque quando estamos com 
eles, precisamos abrir mão de nós. E quem quer isso? 
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10 MESES 
 

Amanhã Bernardo completa 10 meses. 
Ele já aprendeu a: 
— Engatinhar (de vários modos, inclusive); 
— Andar pela casa inteira apoiando em qualquer coisa, até 

no ar; 

— Ficar em pé SOZINHO (de fato, sem apoio) durante dez 
segundos;  

— Subir escadas; 

— Passar rodo na casa; 
— Desenrolar o papel higiênico; 
— Abrir armários e gavetas (e a tirar o que tem dentro 

aprendeu também); 

— Bater palmas; 
— Dar um tchau todo desengonçado, mas o mais lindo do 

mundo; 
— Falar “não”, “quer” e “batata” (sim, ele fala “batata” e 

temos testemunhas); 
— Comer banana mordendo igual a gente grande; 

— Muitas outras coisas. 
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Em todos esses meses, já aprendi tanto quanto o Bernardo. 

Já aprendi que em todos os meses começamos uma nova fase, 

cheia de novidades, maravilhas e desafios. Todo mês nós nos 
reajustamos e nos adaptamos de novo. Mas, o que eu mais 
aprendi, sem dúvida, é que em tudo isso há um mundo só nosso.  

Bernardo sempre foi um neném muito sociável. Recebeu 
visitas, literalmente, desde que nasceu. Foi em muitos cafés da 

tarde, aniversários e eventos. Já viajou, já foi na bienal, já 
conheceu muita gente. Ele gosta de pessoas, interage com elas e 
se diverte. Ele tem a bênção de ter amigos que fazem questão de 

estar sempre presentes, como dizem: “para ele lembrar de mim”; 
tem um pai muito participativo que, com certeza, amamentaria 
se pudesse; e ele tem toda a nossa família por perto. Apesar disso 
tudo, há um nível da maternidade no qual só entramos eu e ele. 

Há um nível que é só nosso. Um abraço que é só meu. Um olhar 
que ninguém mais recebe. Uma sintonia que não nos deixa 
esquecer que já fomos um. A alegria não é só de ver cada 
conquista dele, mas de, principalmente, acompanhar todo o 

processo. É ver tantas vezes ele tentando, ver ele lidando com a 
frustração de não conseguir e ver finalmente ele comemorando 
quando consegue fazer coisas que para nós são tão simples, mas 

para ele são o mundo sendo conquistado.  
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Somos nós, mães, que temos nossos corpos sujeitos a 

tantas mudanças, que sentimos tantas dores, que enfrentamos 

palpites e julgamentos, que deixamos de existir tantas vezes. Mas 
também somos nós que desfrutamos desse amor tão indescritível, 
desse universo tão maravilhoso, desse privilégio de ser mãe. 

 

 
Bernardo na Bienal do Livro. 
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11 MESES 
 

Hoje Bernardo faz 11 meses      . 
Não tenho mais fotos maravilhosas com frequência 

porque Bernardo aprendeu a andar e não para mais         , mas 
ainda vivo momentos maravilhosos com ele. Aliás, preciso dizer 
que a maternidade me surpreendeu mais uma vez. 

Eu pensava que conforme o tempo fosse passando — e 

Bernardo fosse deixando de ser neném —, as coisas também 

fossem ficando mais sem graça. Que engano!       Bernardo está 
cada dia mais engraçado e é difícil segurar a risada em vários 

momentos nos quais eu deveria estar séria. Como sempre ouvi 
dizer, “é preciso chamar a atenção e logo se esconder para poder 
rir”.  

Bernardo já fala MUITO — e vejam que, se continuar 
assim, ele ganhará de mim e vocês sabem como isso não é fácil. 
Ele também argumenta e explica. Explica muito e nós não 
entendemos nada. Ele faz graças, entende o que a gente fala e, 

sim, responde à grande parte das nossas perguntas (com “sim” ou 
“não”, obviamente). Há alguns dias, Bernardo entrou na cozinha 
segurando um livro pequeno — com o tamanho proporcional ao 
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dele —, e foi andando em direção a mim, alternando o olhar entre 

o livro e eu, ao mesmo tempo em que falava. O livro era de 

poemas de amor e parecia muito que ele estava declamando. Foi 
emocionante! Eu e o meu marido — que estava atrás dele —, nos 
olhamos e praticamente choramos, porque é emocionante 
demais ver um pedacinho nosso, solto por aí, ficando todo 
independente.  

Por ele, deixei muitas coisas para trás. Mas tantas outras 
ele me trouxe... Inclusive, acreditem, trouxe o tempo para a 
retomada de projetos abandonados por falta daquilo que eu 

nunca tinha: tempo. 
Bernardo é maravilhoso e ser mãe dele é o maior presente 

que eu poderia ter recebido. 11 meses do maior amor do mundo. 
 

 

REALIDADE MATERNA I 
 
Ontem apareceu no Facebook um texto que eu havia lido 

enquanto estava grávida. Lindo, emocionante e real. No meio, ele 
dá uma dica — bem recorrente, aliás: “após o nascimento do 

neném, preze pela rotina de acordar, escovar os dentes, tirar o 
pijama e sempre tomar um banho bem relaxante”. Na gestação, 



 
 66   

eu lia isso e pensava “Não é possível que o bebê seja tão fofo a 

ponto de nos fazer esquecer de necessidades tão básicas... Será 

que não vou perceber que estou de pijama ainda? Eu nem gosto 
de ficar de pijama. E é tão difícil assim escovar uns dentes?”. 
Ontem, quando reli o texto, pensei: “Mas gente, será que foi uma 
mãe que escreveu isso? Como ela acha que podemos acordar e 
simplesmente nos dar o luxo de um banho calmo? E escovar os 

dentes depois de todas as refeições, então? Não, espera... Qual é 
a refeição mesmo?”. 

Brincadeiras à parte, ter filho é uma loucura sim. É até um 

caos, às vezes. Mas é o melhor caos da vida. Quanto mais o tempo 
passa, mais vamos entrando em sintonia e nos ajustando para que 
todo mundo seja atendido em suas necessidades. Vamos 
encontrando um ritmo que é só nosso e tão maravilhoso. Não é 

sempre que o banho é longo ou relaxante, não é sempre que dá 
para comer quando a fome está grande e, às vezes, recebemos 
visitas de pijama. Mas o olhar apaixonado, o sorriso indescritível, 
esses sim, estão sempre aqui, fazendo cada minuto de renúncia 

valer mais do que a pena.  
 
 



 
 67   

NASCIMENTO 
 

Há um ano minha barriga explodia de gigante e todos à 
minha volta perguntavam se eu não ia tirar logo você daqui. 
Todos ansiosos, muito ansiosos. Menos nós.  

Nós estávamos calmos, tranquilos, em paz. Eu sabia que 
você estava no seu tempo, que saberia quando você quisesse 

chegar, você iria me mostrar e nós faríamos isso juntos. Nós e 
Deus, Ele no comando sempre; e a gente confiando. Você veio na 
sua hora, veio azul de tanto fazer força para sair. Veio lindo, 

cabeludo e risonho. Veio maravilhoso e desde então, todos os 
dias, nós continuamos fazendo tantas coisas juntos. E nós 
continuamos respeitando o seu tempo. Você levou seis meses 
para se virar, mas andou com dez, sem qualquer apoio. Nunca 

tentamos “atrasar” ou “acelerar” seu processo, porque 
entendemos que você não é atrasado ou precoce, você tem o seu 
ritmo, como qualquer ser vivo. Sua tia brinca que você foi bebê 
por muito pouco tempo e, de fato, preciso reconhecer que você 
logo virou um mocinho. Parece que se transformou de recém-
nascido para um menininho muito rapidamente. 

Daqui a cinco dias você completa um ano e eu só penso 
duas coisas: como passou rápido e como sou abençoada por ter 
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podido ficar cada minuto desse ano agarrada a você, 

aproveitando essa fase que logo vai embora. Eu amo você de um 

jeito que não dá para explicar e não consigo me concentrar para 
escrever mais, porque estou ouvindo sua gargalhada tão gostosa 
e “desconcentrante”. 

 
 

MARATONA 
 
Sempre quis ser mãe e sempre disse que, pelo menos no 

início, não trabalharia fora, para poder ficar com meus filhos. 
Quando Bernardo apareceu, eu estava em um emprego legal. Eu 
curtia bastante e estava feliz. Enquanto estava grávida, eu não 
tinha ideia de como seria após o nascimento, mas já pensava que 
não conseguiria parar. E tudo bem também, porque a gente 
adequaria nossa rotina de outra forma e Bernardo seria amado e 
feliz de qualquer jeito. Então ele nasceu e eu me apaixonei 
demais, de modo que decidi, de fato, largar o trabalho, mas ainda 
com certo receio: “Como seria a rotina de ficar em casa? Sem ver 
pessoas, sem estudar tanto, sem crescer no âmbito profissional?”.  

A gente sabe como é difícil voltar depois. É um risco sim. 
O mercado se transforma, as coisas mudam e a gente vai ficando 
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à margem. Ao mesmo tempo eu pensava: e o meu filho? O que 
muda no mercado em dois anos e que diferença esses mesmos 
dois anos fazem na vida dele? Coloquei tudo na balança e decidi 
estar com ele. Se não desse, poderíamos mudar os planos no meio 
do caminho e nos readaptaríamos novamente e novamente, até 
todos ficarem bem. 

Neste mês, Bernardo faz um ano e é tudo tão corrido. Uma 
vez, antes de eu engravidar, uma amiga minha, mãe de dois filhos, 
comentou: “Depois que temos um filho, nós (mães e pais) viramos 
parceiros, uma equipe, durante um tempo, no lugar de 
namorados”. Que ótima definição!  

Às vezes, tenho a impressão de estarmos vivendo uma 
maratona em revezamento: “Você dá banho enquanto eu faço a 
comida”, “Eu troco a fralda enquanto você tira a roupa do varal”, 
“Hoje você faz dormir e eu como”, “Amanhã você dorme e eu fico 
com ele”, “Pega a bolsa e eu pego ele”, “Faz a comida dele 
enquanto eu distraio”, “Vamos ao shopping? Eu experimento 
calça e você o leva ao parque”, “Você escolhe o sapato enquanto 
eu corro atrás”. 

Ufa! Bernardo dormiu cedo hoje, então podemos fazer 
tranquilos o que precisarmos ou quisermos. A primeira hora é 
ótima, a segunda é legal também, mas a terceira já é estranha, 
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pois nos entreolhamos e... “Será que ele vai dormir direto? Que 
saudade”.  

Dias atrás, li no Facebook de outra amiga recém-mãe a 
frase “Nosso filho veio para preencher uma lacuna que nem 
sabíamos que existia”. Outra definição ótima! Nós não 
planejamos o neném e não sentíamos aquele vazio na casa, tipo 
“está faltando algo”. Estávamos bem, vivendo a dois, estávamos 
felizes e não sentíamos nenhuma falta. Mas Deus achou que era 
hora e nos mandou o melhor presente das nossas vidas. Hoje, 
quase nada mais tem graça sem ele. Bernardo está em todos os 
nossos planos e ver ele feliz é a nossa prioridade. 

Quando a gente se dá conta, já passou um ano. Um ano 
sem dúvidas, um ano de certeza da melhor escolha. Há renúncias, 
sim, há coisas que não voltam também e há consequências no 
futuro, com certeza. Mas nada valeria mais a pena do que acordar 
com Bernardo todos os dias. Hoje olho para trás e penso “Como 
já passou um ano?!”. Um ano de amamentação, seis meses 
preparando suas comidinhas e todo esse tempo passou sem 
precisarmos recorrer aos eletrônicos, mas precisando recorrer à 
nossa cama, quando necessário. Um ano aprendendo a equilibrar 
o planejamento e a flexibilidade. Um ano de algumas adaptações 
e de muitas conquistas. Um ano do amor mais sublime que uma 
pessoa pode conhecer. 
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ANIVERSÁRIO DE UM ANO 
 

Finalmente o dia chegou e a gente tem muito a agradecer.  

Quando decidimos comemorar, decidimos também que 
queríamos, acima de tudo, que o neném tivesse um dia bom. 

Queríamos que ele realmente estivesse bem e feliz. Afinal, para 

além da expectativa de todos à sua volta, era o dia DELE.  

Fizemos questão de não mudar nada na sua rotina: 

Bernardo acordou a hora que o sono acabou, como ele está 

acostumado; tomou seu café como sempre, teve um banho calmo, 

almoçou como todo dia. Na hora do passeio, foi a um lugar já 

conhecido, para encontrar pessoas com as quais está 

acostumado. Abrimos mão de ter um fotógrafo profissional, 

porque sabemos que Bernardo não gosta de câmeras grandes, 

muito menos de fazer pose — todas as fotos que costumo postar 
nas redes sociais são momentos aproveitados.  

Digo tudo isto porque queríamos agradecer a todos que 

nos permitiram seguir com esse “plano”. Planejei cada detalhe, 

mas, se precisasse arrumar tudo no dia, eu não poderia estar com 

o Bernardo ou, ainda, teria de levá-lo comigo. 

Bernardo é um neném muito amado e pudemos chegar à 

festa praticamente na hora, sem nenhuma preocupação ou 
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correria. Bernardo curtiu tudo porque ele estava seguro, cercado 

de amor. Bernardo é um neném privilegiado, assim como nós (eu 

e meu marido), por termos tanta gente linda em nossa família.  

Bernardo recebeu algumas mensagens de parabéns, eu 

recebi outras. Sempre que alguém me dá parabéns pela 

maternidade, gosto de lembrar a pessoa da importância que ela 

mesma tem nisso: a maternidade não seria a mesma sem a rede 

de apoio que nós temos. Eu não seria a mãe que sou sem as 

pessoas que estão presentes ao nosso redor.  

A gente não queria agradecer só às pessoas que ajudaram 

no dia, especificamente. A gente queria agradecer a todas as 

pessoas que estiveram tão próximas de nós ao longo desse ano 
todo, nos mostrando que é possível, sim, seguir a vida depois de 

ter um filho. É possível sair com os amigos, é possível comer 

fora — nem sempre é fácil, mas os amigos estão aí, seja para 

revezar o colo nos restaurantes mais “chatos”, seja para nos 

apresentar os restaurantes com as melhores brinquedotecas —, é 

possível ir à igreja, é possível viajar, é possível até acabar uma 

faculdade, aprender saxofone e malhar! Com amor, tudo é mais 

possível. E se tem uma coisa que nós sentimos depois que o bebê 

nasceu, é amor       . Sentimos como somos amados e é por isso 

que queríamos agradecer, especialmente às mães. Obrigada pelas 
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conversas, desabafos, conselhos, ajudando a me construir 

enquanto mãe também. Obrigada pelas crianças que acolheram 

o Bernardo tão bem. Obrigada pelos tios e tias presentes. 

Obrigada a vocês, amigos leitores, tanto das redes quanto deste 

livro, que não convivem no dia a dia físico conosco, mas estão 

aqui, acompanhando o crescimento do neném e mandando 

mensagens lindas. 

E, acima de tudo, obrigada ao Papai do céu, por ter 

colocado pessoas tão maravilhosas em nossa vida e ter confiado 

a nós o presente mais lindo que podíamos receber. 

 

 

QUANDO NÃO SE SABE  

O QUE ACONTECE AO REDOR 
 

Moro em um prédio que tem apenas um porteiro, aqui, 

ficticiamente, chamado de José. José é um porteiro maravilhoso 

e prestativo. Ele nos vê chegando pela câmera e já abre a porta do 

elevador; nos vê chegando na rua e abre os portões; tira o lixo 

para nós; pega o carrinho, sempre tem um sorriso no rosto. Para 

que vocês tenham uma ideia do quão maravilhoso e prestativo ele 
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é, o chamamos de “o encantador de criança”, porque todas as 

crianças do prédio são apaixonadas por ele. José é o dono do 

único colo do qual Bernardo não sai para vir ao meu. Isso porque 

José não somente cumpre sua função, mas faz isso de coração 

aberto, tornando nossos dias sempre mais fáceis — MUITO mais 

fáceis — e agradáveis. Na semana passada, José sumiu. Disseram 

que ele estava doente. Hoje ele apareceu e fui perguntar se 

melhorou: 

— Mas nunca estive doente. Me suspenderam porque 

precisei sair quinze minutos mais cedo. 

— Cê tá brincando?! — Foi minha reação. Perguntei: 

— Mas José, e aquele dia no qual eu saí na hora do seu 

almoço e você estava acompanhando um conserto no prédio, 

porque mandaram fazer naquele horário e NEM avisaram você, 

que ficou SEM poder almoçar? E o dia que a energia acabou e 

você trabalhou além do seu turno até resolver o problema, SEM 

receber um extra? E todas as vezes que você acaba ficando um 

pouco além do seu turno? E tudo o que você faz pelas pessoas 

daqui? Nada disso conta? 

— Pois é — ele respondeu. 

E me contou mais outros casos que eu não conhecia, sobre 

trabalho extra sem salário extra. Mas, UMA vez que ele sai 
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QUINZE MINUTOS mais cedo é motivo para descontar TRÊS 

DIAS de seu salário. Ele ficou SEM RECEBER por causa da 

suspensão de TRÊS DIAS que levou.  

No dia de hoje, desejo que as pessoas sejam menos 

legalistas e ajam com mais bom senso. Às vezes, queremos tanto 

seguir a lei, que não percebemos quantas injustiças estamos 

cometendo. 

 

 

DAS PEQUENAS ALEGRIAS 
 

Das pequenas — mas que são enormes — alegrias da vida: 

tomar café da manhã com meu pequeno. Quando descobri que 

teria um neném, achei que ganharia um serzinho todo 

dependente. Claro que ele é, também, mas, um companheirismo 

assim, eu não imaginava. Bernardo limpa a casa comigo, me 

acompanha em todos os eventos, espera eu malhar, grava áudio 

junto e divide cada refeição. A do café é a mais especial. 

Primeiro, porque quem me conhece sabe que não gosto de 

comer de manhã e nunca tomei café a vida toda. Mas para ele 

comer, tenho que dar o exemplo, não é? (E olhe aí, a gente 
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achando que está ensinando, mas, na verdade, está 

aprendendo!); segundo, porque nesses momentos, dividimos o 

mesmo prato: uma tapioca para mim, uma para ele. Mas eu 

mordo a dele e ele morde a minha. Quando é um ovo mexido, eu 

espeto com meu garfão de um lado e ele, com o garfinho dele, 

do outro. Uma enorme falta de educação, mas uma gigante 

sobra de amor     . 

 

 

HABILIDADES 
 

Antes de fazer um ano, Bernardo já se comunicava bem. 

Mas logo aprendeu também a argumentar. Não entendemos 

uma palavra, mas a argumentação é bem clara. Achamos que já 

era evolução o suficiente, mas ontem ele nos revelou uma 

inédita, inacreditável e engraçadíssima habilidade: chorar sem 

lágrimas. 

 

 

 

 



 
 77   

NATAL II 
 

Bernardo deseja um Feliz Natal a você e lembra a todos 

que é na Bíblia que se encontra a história desta data. Ele 
aproveita para lembrar qual é ela: um casal de refugiados 

tentando salvar um bebê perseguido. Um bebê que cresceu, foi 

zombado, foi torturado, foi assassinado. Um homem que 

aguentou tudo isso com sofrimento, mas sem desistir de lutar 

por seus ideais e realizar sua missão. Alguém que veio para 

salvar e ensinar sobre paz, justiça e amor. Acima de tudo, o 

amor.  

Então, em vez de aproveitarmos o Natal para presentear 

aqueles que amamos apenas, vamos aproveitar para lembrar que 

o aniversariante é Jesus e o melhor presente que podemos dar a 

ele não é “bandido bom é bandido morto” mas, sim, perdoar 
infinitamente todos os dias (Mateus 18.21-22)*; não é negar 

socorro aos refugiados, é oferecer nossa cama a eles 

(Deuteronômio 15.11); não é matar o pecador (até porque, todos 

somos, não é?!), mas testemunhar o amor de Cristo, mostrando 

 
* Bíblia de Estudo da Família (versão ARA – Almeida Revista e Atualizada); 
Editora SBB (Sociedade Bíblica do Brasil). (N. do E.) 
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o caminho da salvação (Mateus 5.13); é não usar a violência para 

se defender, mas oferecer a outra face e combater o ódio com 

amor e ensino, usando a educação no lugar de armas (Mateus 5); 

é não mandar prender a menina que quer abortar, mas dizer 

“Chega aí, vamos ajudar você e te dar todo o suporte necessário 

para criar essa criança com todo o amor e direitos que ela 

merece” (Eclesiastes 4.10). Porque todos — leiam bem, TODOS 

— nós erramos e, às vezes, não sabemos como corrigir nossos 

erros; em outras vezes, erram por nós e precisamos lidar com as 

consequências sozinhos. Todos precisa(re)mos de ajuda algum 

dia. Não vire as costas, estenda a mão. É o que Ele faria; é o que 

Ele tem feito por nós, todos os dias. Porque todo mundo tem 
direito à vida. O feto tem, a mãe também; você tem, o bandido 

tem. Uma coisa que aprendi com a maternidade foi a não dizer 

“não” somente, mas oferecer opções de “sim”, pois, “Você não 

pode chutar o móvel, mas você pode chutar a bola; bater você 

não pode, em ninguém, mas você pode fazer carinho, se quiser”.  

Cada um cresce de um jeito, cada um conhece algumas 

opções. Então, ao invés de julgar o coleguinha, vamos ajudá-lo 

a conhecer novas opções e encontrar novos caminhos. Vamos 

segurar na mão e, se preciso, vamos carregar no colo. Porque, às 

vezes, a carga pode ser pesada demais para levarmos sozinhos. 
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Vamos lembrar da igualdade e da comunhão pregadas por Jesus; 

vamos lembrar que direitos humanos não podem ser privilégios 

e nunca serão favores. SÃO DIREITOS! E se o amamos, TEMOS 

SIM que ajudar a garantir isso a TODOS! Não somos melhores. 

Escolhemos andar ao lado do Salvador e é este o presente que 

devemos levar ao mundo: o amor d’Ele. Todos os dias. Para 

TODAS as pessoas. 

 
“Amem aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, 

para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. 

Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama 

chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os 

amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem 

isso! E se vocês saudarem apenas aos seus irmãos, o que estarão 
fazendo de mais? Até os pagãos fazem isso! Portanto, sejam 

perfeitos como perfeito é o Pai celestial de vocês” (Mateus 5.44-

48).* 

 
 

 

 
* Idem. (N. do E.) 
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 BOM SENSO 
 

Olá, amigos, 

No tutorial de hoje, Bernardo dará uma dica de como 
proceder diante de um bebê dormindo: 

a) Não proceder. Isso mesmo. Não proceda, não faça nada. 

Sorria e acene e está ótimo; 

b) Ajude a mamãe. Abra a porta do elevador de casa, pegue 

as compras, a bolsa; 

c) “NOSSA QUE NENÉM LINDO OLHA COMO 

DORME GOSTOSO TÃO FOFO E ESSE PEZINHO AH VOU 

MORDER NOSSA SÓ UM CHEIRINHO QUE DELÍCIA 

CHEIRA TÃO BOM UM CAFUNÉZINHO AGORA AH NOSSA 

ACORDOU QUE COISA DÁ LICENÇA VOU INDO”. 

Não seja a pessoa C, por favor. 
E lembre-se de que um bebê é também um ser humano. 

Você acordaria um adulto para dizer como ele é legal? 
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ADEQUAÇÃO 
 

Hoje foi dia de levar Bernardo para ver um espetáculo. 

Quem acompanha a gente pelas redes sociais, sabe que ele vai 

aos teatros desde pequeniníssimo, mas essa foi a primeira vez 

na qual ele foi em um preparado especialmente para bebês. 

Preciso dizer que fiquei emocionada: o teatro é todo 

preparado para um público de três meses a três anos. A peça 

não era uma contação de histórias, como estamos 

acostumados, justamente porque o público não é aquele com o 

qual estamos acostumados; também não se esperou que os 

bebês ficassem sentadinhos nas cadeiras, porque são bebês e 

bebês não param quietos. Eles estão conhecendo o mundo e 

fazem isso pelos sentidos. E foi isso que aconteceu no teatro: 

muitos barulhinhos e muita interação com tato. Teve tapete no 

auditório e até no palco, teve brinquedos espalhados, teve 

muitas bolhas de sabão, teve “guardação” coletiva de 

brinquedos ao final e, mais importante do que essas coisas, 

teve empatia.  
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Empatia da Cia Artes e Manhas, que pensou em como é 

difícil encontrar um lugar preparado para crianças. Um lugar 

no qual nós, pais, podemos relaxar, sabendo que nossos filhos 

estão isentos de olhares julgadores, que estão seguros e livres 

para explorar, conhecer, descobrir. Obrigada, muitíssimo 

obrigada e voltem sempre. 

 

 

ANIMAIS  
 

Desde o nascimento de Bernardo, nós tentamos ensiná-
lo o amor e o respeito aos animais. Eles também são vidas e não 

devem ser “coisificados”. Por isso, há sempre aquele “conflito 

interno” com algumas questões, como levá-lo ao zoológico. 

Damos preferência a lugares onde os animais ficam soltos ou 

são bem tratados (centros de reabilitação de animais resgatados, 

parques etc). Neste mês, fomos ao Aquário de SP e tivemos uma 

feliz surpresa ao ver animais bem felizes e cuidados. Nos 

alegrou, principalmente, o respeito com o qual eles parecem ser 

tratados. Estão presos, sim, quando não deveriam, mas têm 

famílias. Nunca estão sozinhos. Não têm suas rotinas 
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modificadas para agradar ao público. Têm um ambiente grande 

e próximo ao natural. Ao longo do percurso, há placas 

explicando a origem dos animais (alguns estão ali porque se 

machucaram e não conseguem retornar ao habitat natural). Há 

placas mostrando a consequência de determinadas atitudes 

humanas e instruindo como lidar em algumas situações de risco 

para eles. Há muitos monitores prontos para esclarecer dúvidas 

e informar que sentem muito, mas, que não podem garantir que 

veremos os animais acordados, pois não interferem na rotina 

deles.  

Bernardo amou. Conheceu novas espécies, interagiu e 

aprendeu mais um pouquinho. Nosso coração fica apertadinho 
de vê-los presos, mas feliz por saber que muitos estão ali porque 

essa é a chance que eles tiveram de continuarem vivos. Ficamos 

felizes pelas parcerias com vários programas engajados na luta 

pela vida dos animais e, mais felizes ainda, ao sabermos que, 

após uma temporada de reabilitação no Aquário, alguns 

conseguem retornar à natureza       . 
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AINDA ESTOU AQUI 
 

Minha irmã me convidou para ir a um show. Eu disse que 
não poderia, por causa do Bernardo. Ela insistiu e eu pensei 
“Poxa, ela não entende que tenho um bebê”. Então, pensei bem 
na razão de eu não ir. Há um ano e três meses praticamente sem 
fazer um programa de adulto, pensei que talvez ela entendesse 

que tenho um bebê e entendesse que “quando nasce um bebê, 
também nasce uma mãe”, mas que a mulher de antes não deixa 
de existir. Ela está bem aqui, dividindo esse corpinho com a mãe 

do Bernardo. Assim, decidi ir e foi maravilhoso. Fiquei 
agradecida a ela, e Bernardo teve um tempo de pai e filho, 
também tão necessário. 

 
"We keep this love in a photograph 
We made these memories for ourselves 
... 
So you can keep me 
Inside the pocket of your ripped jeans 
Holding me closer 'til our eyes meet"*. 
 
 

 
* Trecho da canção Photograph de Ed Sheeran. (N. do E.) 
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NOVO DE NOVO 
 

Ontem um amigo me disse que precisa conhecer pelo 
menos mais uns trinta países antes de ter um filho. Eu disse a ele 
para ter filho e levá-lo junto, porque com criança tudo é festa e 
alegria. E porque é lindo e emocionante vê-las descobrindo tudo. 
Dei, então, o exemplo do lixeiro, “Na minha casa, por exemplo, 

cada vez que passa o lixeiro, a gente corre na janela para ver. 
Acontece o mesmo quando passa um avião, um ônibus ou 
caminhão. Bernardo faz cara de surpresa, fica empolgado, aponta 

e pede colo para ver melhor. É uma diversão, quase um evento”. 
Ele riu, claro, e fez uma cara de “Ver isso é um pouco diferente 
de conhecer a África”. Eu disse: “Claro que conhecer a África 
deve ser diferente de ver o lixeiro passar, mas a questão é como 

as crianças conseguem ressignificar tudo e ver beleza onde não 
vemos nada”. Depois, ainda fiquei pensando sobre o assunto e 
concluí que, talvez devido a isto, crianças sejam tão 
maravilhosas: cada coisa insignificante para nós da rotina, é, para 
elas, uma África. 

 

 



 
 86   

DIA DA MULHER 
 

Hoje é dia da mulher e eu, meu marido e Bernardo fomos 
a um show de adulto, um tributo ao Queen. O que isso tem a ver 
com mulher? 

Vejam: enquanto não somos mães, a sociedade, em geral, 
quer nos fazer acreditar que não somos mulheres de verdade. 
Então, quando nos tornamos mães, a mesma sociedade quer nos 
fazer acreditar que não podemos ter uma carreira profissional e 
sermos boas mães. Não podemos fazer faculdade, porque “Onde 
já se viu querer estudar quando se tem um bebê?! Tem 
cabimento?!”.  

Não podemos querer um tempo para malhar, nos cuidar, 
curtir, pois ouvimos: “Nossa, está largando a criança para ir ao 
salão, que mãe horrível!”. Não podemos ir a eventos culturais, 
porque “É lugar de criança, por acaso?”. Temos de entender que, 
afinal, “com filho, a vida da mulher é diferente” — mas a da 
mulher, leram bem? Pois só a vida da mulher tem que ser 
diferente. Porque o pai, esse pode seguir feliz, como sempre foi, 
e ainda será aplaudido quando agir como pai, sem fazer mais do 
que aquilo que já é sua obrigação.  
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Então, hoje, queria dizer a vocês que, sim, dá sim para ser 
uma boa mãe — me considero uma boa mãe, no caso — e fazer 
faculdade, viajar, ir a eventos culturais, enfim, fazer tudo o que 
você quiser. É fácil? Não, mas, o que é fácil na vida? Dá 
trabalho? Dá. Demais. Tem dias que ficamos loucas? Muitos. 
Mas estamos aqui. Estamos existindo como mães e como 
mulheres. Estamos honrando todas as conquistas das mulheres 
do passado que batalharam para que hoje pudéssemos ocupar 
tantos espaços. Estamos nos virando em mil para deitar a cabeça 
com orgulho e alívio, porque sabemos que, se os homens ao 
nosso redor faltarem, nós não cairemos.  

Desejo que, por hoje, continuemos encontrando forças 
para tantos turnos diários; e, para “amanhã”, desejo que 
continuemos conquistando justiça e reconhecimento. 

Um parabéns especial para as mulheres da minha vida, 
minha mãe, exemplo de mãe, e minha irmã, exemplo de 
profissional, por serem maravilhosas, excelentes e uma 
tremenda rede de apoio. 

E não podaria faltar um agradecimento para o Bernardo, 
que me mostra todos os dias como é possível continuar 
existindo mesmo sendo mãe (ainda que com pausas) e ganhar 
um companheiro para dividir cada momento, tornando os 
detalhes banais do cotidiano tão inesquecíveis. 
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Bernardo, Gianne e mãe de Gianne. 
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ESGOTAMENTO PSICOLÓGICO 
 

Há um tempo, uma amiga minha, que também tem filhos, 
me disse que estava sempre completamente exausta no final do 
dia, depois que se tornou mãe.  

Pensei um pouco e percebi que, para mim, isso também é 
verdade. Antes de o Bernardo existir, eu fazia três trabalhos 

voluntários e os conciliava com faculdade, emprego, casa, 
academia, vida social, muitas coisas (quem convive comigo sabe 
como me envolvo sempre em muita coisa). Ficava cansada, mas 

não ficava exausta como hoje, e olha que hoje durmo bem mais 
do que na época. É diferente, é um cansaço diferente. Ficamos 
esgotadas no final do dia. Mas essa mesma amiga explicou: 
“Estamos formando um ser humano, já pensou nisso? É o tempo 

todo uma preocupação, é uma pessoa. Temos que ensinar tudo a 
eles”. Outro dia, conversando com outra pessoa (não faço ideia de 
quem era, só lembro que essa não tinha filhos), ela me falou: “Mas 
vocês, pais, ficam 24 horas em estado de alerta, não é?”. 

Eu fiquei pensando e concluí — na verdade, apenas 
sistematizei as falas delas — a que se deve nosso cansaço, seja o 

de mãe, pai, avós, tios, professores ou qualquer indivíduo que 
cuide constantemente de uma criança: 
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Primeiro, o cansaço se deve ao alerta constante, pois 

precisamos garantir que essa pequena vida que nos foi confiada 

esteja bem. Bem de saúde, bem emocionalmente, bem segura 
fisicamente. É um virar de costas, um xixi que a gente faz, uma 
janela que a gente fecha, ações equivalentes a segundos 
suficientes para uma escalada no fogão, uma mão dentro da 
privada, uma gaveta com todas as roupas para fora. Mesmo na 

urgência de necessidades nossas, são segundos determinantes. 
Não temos direito a esse tempo, por mínimo que seja. É preciso 
ter olhos nas costas, ver pelas paredes, carregar no colo, 

encontrar um jeito. É preciso pensar na temperatura do dia a cada 
vez que vamos sair de casa. Sabe aquela coisa de mãe de “leva um 
casaquinho?”. É porque aquele ventinho, aquela chuvinha, 
geeeente! Pode virar um resfriado de uma semana. Uma semana 

de chororô, uma semana sem comer, uma semana de desconforto 
que pode virar um mês e não podemos arriscar — aliás, por favor, 
evitem espirrar em cima dos nenéns, pessoal. 

Porém, de nada adianta a comida estar pronta, o banho 

tomado, a criança segura, se não houver amor. Amor é tempo, é 
dedicação. A criança não tem pressa. A criança não vive para o 
depois, como “Vamos nos arrumar para ir a um lugar muito 

legal”. Amigos, essa noção não existe na cabecinha dela. A 
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criança não tem noção de tempo. Cada ação vale por ela mesma 

e nisto — sim, nisto também — elas nos ensinam demais. Nos 

ensinam a curtir o momento, o agora. Não tem depois para elas. 
Cozinhar tem que ser legal, limpar é legal, se arrumar é legal. 
Parar é importante, é necessário. Parar para ver a pomba na rua, 
para pisar em cima do piso solto que faz barulho, para ver o 
lixeiro passar. É preciso ir com calma, ir descobrindo o mundo, 

ir se descobrindo. Não vivemos para o que vem pela frente 
apenas. Vivemos cada minuto intensamente. 

Em segundo lugar, o cansaço se deve também à formação 

de um ser humano: além de fazer esse serzinho feliz, é preciso 
prepará-lo para o mundo. Princípios, caráter, certo e errado, a 
formação moral também está conosco. São 24 horas de “Isso 
pode”, “Isso não pode, não faz isso, é desse jeito”, “Não é assim”, 

“Venha por aqui" e assim por diante. A gente chama de birra e de 
teimosia o que, muitas vezes, é simplesmente desconhecimento.  

Bebês não conhecem o mundo. Não conhecem limites. 
Nós precisamos criá-los e precisamos pensar bem em quais serão 

eles. É preciso ensinar o que eles podem fazer com os outros e o 
que os outros podem fazer com eles. É preciso ensiná-los a fazer 
escolhas para que sejam autônomos e, rapidamente, eles mesmos 

saibam distinguir entre certo e errado, bem e mal. É preciso lidar 
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com as nossas escolhas, porque nem todos escolhem como nós, e 

seremos, também, questionados por nossas miniaturas, “Se isso 

é errado, por que Fulano faz?”. São 24 horas ajudando a moldar 
uma pessoa e ajudando ela a descobrir seu próprio caminho. 

A carga não é só física, não basta conseguir vencer todos 
os turnos “bebê-casa-trabalho-vida". A carga é emocional, é 
psicológica. Porque quando nosso filho tem febre, distribui tapa 

ou faz uma birra pública, as pessoas vão olhar e vão cobrar de nós, 
mães. Só que, antes delas, NÓS já estaremos nos cobrando. A elas 
não devemos satisfação e podemos, inclusive, ignorar ou 

simplesmente não sair de casa. Mas sempre estaremos lá, com o 
nosso filho. E seremos as primeiras pessoas a nos apontar o 
próprio dedo, pois “Onde estávamos quando isso aconteceu?”, 
“Por que não impedimos?!”. 

E, por tudo isso, no final do dia, quando sentamos no 
sofázinho da nossa casa e relaxamos, nossa, nenhuma energia 
temos. Parece que carregamos o mundo nas costas e realmente, 
para um certo alguém, nós somos o mundo. E o mundo é pesado, 

bem pesado. A gente costuma associar peso com algo negativo, 
mas esse peso é diferente. É um peso que vem junto com a melhor 
sensação do mundo — obviamente, falo por mim. É cansativo, é 

trabalhoso, porque o neném pode ser bonzinho, como sempre 



 
 93   

perguntam, mas continua sendo uma vida 100% dependente. 

Então, por mais calmo, tranquilo e tudo de “bonzinho” que seja, 

dará trabalho também. É engraçado porque é contraditório: é um 
esgotamento que nos enche. É um cansaço extremo, que nos traz 
plenitude. “Ah, mas você precisa fazer tudo sozinha, não tem 
ninguém para ajudar — ou participar?”. Sim, pessoal, muitas de 
nós temos; eu, no caso, tenho uma imensa rede de apoio. Mas eu 

sou a mãe. É diferente, sabe? As relações são diferentes, as 
exigências são diferentes. Nós fazemos escolhas e elas têm 
consequências: não adianta o pai acordar de madrugada para dar 

“mamá”. Ele pode acordar para me apoiar e ficar cansado 
também. Não adianta a minha mãe mudar todo o guarda-roupa 
dela para poder amamentar a qualquer momento. E, às vezes, não 
adianta ter qualquer pessoa dando pirueta, porque é o colo da 

mãe que ele vai querer, pois eu fico mais tempo com ele, então, 
foi comigo que ele estabeleceu a relação de segurança máxima.  

E, assim, todo dia — todo dia mesmo —, quando sento no 
sofá, olho bem para o Bernardo e digo para o meu marido: “Olha 

o que fizemos, ele é tão maravilhoso. Já está enorme, quase 
independente, bem e feliz”. É uma exaustão plena. Um 
sentimento de dever cumprido. De mais um dia em que tudo deu 

certo. Aí o Bernardo olha para nós, dá aquele sorriso, e eu penso 
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que ele é a melhor coisa que fizemos na vida. Às vezes, ele chora 

e bate o pé, e eu e o meu marido, no auge do cansaço, rimos 

mesmo assim (às vezes, perdemos a paciência primeiro) e 
continuamos achando ele a nossa melhor parte; respiramos bem 
e logo vamos com toda a nossa paciência acalmá-lo. 

É engraçado como é clichê dizer que filhos separam pais, 
mas não é comum dizer como eles também nos aproximam. 

Nessas horas, nos olhamos bem e esse olhar parece que nos 
recarrega. É um olhar silencioso, mas com tanto significado que 
palavra nenhuma daria conta. Talvez, nessas horas, pensamos em 

tudo isto que escrevi. 
 
 

MILAGRE DA VIDA 
 
Eu olho para o Bernardo e vejo o milagre da vida. Vejo 

superação, amadurecimento; revejo cada segundo do que já 

vivemos juntos, lembro com carinho de tudo o que não vai voltar e 

não me arrependo jamais de ter me afastado tanto de mim, durante 

tanto tempo, para me aproximar dele. Criar o Bernardo me desafia 

todos os dias, me faz mais forte em cada área da minha vida.  



 
 95   

Um filho nos revela uma força que desconhecíamos, traz à 

tona nosso melhor e nosso pior (mexam com um filho para ver!). 

Todos os dias, quando ele dorme, eu olho bem para ele e agradeço 

a Deus. Agradeço demais pelo privilégio da maternidade, pelo 

privilégio de ser mãe do Bernardo. Ele é minha melhor parte. É 

como sempre digo, “Bernardo é meu caos, mas é minha paz”. 

 
 

PÁSCOA II 
 

Já sabemos que Páscoa nada tem a ver com ovos de 

chocolate, mas eles insistem em permanecer. Vamos então usar 

a imagem deles para lembrar de nascimento, de vida.  

A Páscoa nos traz à memória, ao menos uma vez ao ano, 

a chance que Cristo nos deu ao morrer por nós. Ele morreu para 
que vivêssemos. Ressuscitou e, se quisermos, vive dentro de nós, 

para que a gente não tenha só essa vida, mas uma eterna. Ele 

pode dar para mim e para você uma vida nova, mais uma chance 

de fazer tudo diferente.  

Então, que nessa Páscoa, a gente não dê só ovos de 

chocolate, mas dê, principalmente, novas chances. Que demos 

chances para aqueles ao nosso redor e para nós mesmos. Que a 
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gente dê paciência para conviver de perto com os diferentes, dê 

reconciliação àqueles a quem, há tempos, a gente olha torto; dê 

perdão, amor, carinho, respeito e consideração durante a rotina 

e exaustão do dia a dia. Que a gente seja generoso e bondoso, não 

só na rua, com estranhos ou só no trabalho, com colegas, como 

também em casa, com a família. É nela que a gente descarrega a 

carga pesada do dia, mas também é por meio dela que a gente 

recarrega nossa energia. Que a gente valorize quem está próximo 

e lembre que sempre há chance para um recomeço, de novo e de 

novo. Deus não desistiu de nós e ainda somos tão ruinzinhos, não 

é? Não vamos nós desistir então.  

 

 

REDES SOCIAIS 
 

Nunca gostei muito de exposição excessiva em redes 

sociais e mal as usava antes de o neném nascer. Algumas pessoas 

próximas, inclusive, já me perguntaram o motivo da mudança e a 

explicação está justamente na relação que a gente acaba 

estabelecendo com pessoas não tão próximas: leio muito sobre 

maternidade, adoro conversar com mães e qualquer um 
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interessado no assunto; já obtive muita ajuda e encontrei nas 

redes uma forma de passar isso adiante. Já recebi várias 

mensagens de pessoas agradecendo por poderem conhecer de 

perto uma maternidade real, não perfeita, mas maravilhosa do 

mesmo jeito. Por isso estamos sempre — e pretendemos 

continuar — passeando por suas telas, seja no Facebook, 

Instagram ou, agora, no e-book.  

E hoje escrevo para compartilhar minha inalação. 

As mudanças bruscas de temperatura acabam com a 

mamãe e o “Bernardo-guarda-tudo” guardou muito bem 

guardada uma das peças do nosso inalador, de modo que não foi 

possível realizar a inalação de hoje. Achei prático ir fazer no 

hospital, então, lá fomos eu e Bernardo. Enquanto esperávamos, 

expliquei como era a inalação e perguntei se ele ficaria “menino 

bonzinho”. Ele disse um belo e forte “Não!”. 

Aí expliquei, de novo, e ressaltei que, para mamãe ficar 

boa e poder cuidar direitinho dele, era necessário que ele ficasse 

bem bonzinho, muito mesmo, tudo bem? “Tudo”, ele disse dessa 

vez. Ufa. Me chamaram, finalmente. Ele sentou ao meu lado e 

ficou bem bonitinho comendo a panquequinha saudável dele       , 

ainda “dividiu” com os aparelhos em volta: “Nhami, nhami” — 
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ele é bem sonoro —, mamou e continuou comportadinho até 

acabar.  

Deu tudo certo e fomos embora aliviados, saltitantes e 

dando “tau” até para as paredes. 

Enfim, é como sempre digo: ser mãe (ou a principal 

referência do bebê) dá trabalho porque, além das crianças serem 

dependentes, parecem chicletes, mas o companheirismo e a 

cumplicidade que se cria entre nós, amigo, não está fácil de 

encontrar por aí não. Vale cada segundo e nos surpreende todos 

os dias. 

 

 

FILHO: RESPONDÃO  

OU QUESTIONADOR? 
 

Quando descobri que era um menino, muitos me disseram 

que ganharia um admirador para sempre, um príncipe e um 

superprotetor. Realmente, Bernardo me olha como se eu fosse a 

coisa mais maravilhosa do mundo e, ultimamente, ninguém 

consegue se aproximar muito da mamãe. 
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Porém, não disseram que eu ganharia um amigo. Um 

“parceirão”, um companheiro desses. Desde que ele nasceu, a 

gente conversa demais. No início era mais um monólogo, mas 

hoje tenho uma matraca. As pessoas sempre perguntaram e 

perguntam até hoje: “Você acha que ele entende?”. Depende do 

que consideramos entender. Claro que ele não conhecia o 

significado das palavras, mas entendia a entonação, o tom da voz. 

E hoje ele entende sim, entende demais. Como todo bebê, ele só 

entenderia na medida em que fosse sendo exposto à linguagem. 

Não adianta esperar entender para depois falar. O caminho é ao 

contrário: vamos falando e ele vai assimilando (e aqui não falo 

apenas como mãe, mas como linguista). Resultado: Bernardo tem 

um ano e meio e já temos uma super cumplicidade, um grande 

papo na linguagem dele, ainda toda diferente da nossa. Tudo a 

gente explica para ele, então, naturalmente ele está aprendendo 

a explicar também. A explicar e a contar.  

Quando ele cai ou machuca, por exemplo, ele conta. E isso 

de explicar e contar é importante demais. Explicando, a criança 

vai desenvolvendo, desde cedo, a autonomia e o senso crítico. 

Bernardo não faz qualquer coisa que qualquer pessoa manda, 

porque estamos o acostumando a entender que as coisas têm um 

motivo. E, assim, ele vai se desenvolvendo: curioso, explorador, 
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querendo entender cada mecanismo, cada funcionamento, cada 

ser humano; procurando motivos e explicações. Quando não 

tiver, porque sabemos que muitas coisas na vida não têm, ele vai 

saber por alguém que ele confia, porque são nessas pessoas que 

ele buscará as respostas quando nada mais fizer sentido.  

E sobre contar as coisas, nós, pais, sabemos como é 

fundamental e importante. Não falo sobre ser dedo-duro, 

obviamente. Eu falo sobre ele saber que tem a liberdade de nos 

contar se alguém fizer algo com ou para ele. O mundo não é fácil, 

pessoas boas e ruins estão por toda parte. Pequenas coisas 

acontecem sem que nós percebamos e podem virar traumas 

quando silenciadas. Por isso, faço de tudo para Bernardo 

entender que sim, ele não só pode como deve falar, contar, se 

expressar, explicar, cobrar explicações. Imagino daqui a uns 

meses ele aprendendo a nos questionar. Não será fácil, dará 

trabalho, mas melhor um filho que dá trabalho porque pensa, do 

que o contrário, não é mesmo?!         . 

 

 
 



 
 101   

LIVROS 
 

Quando estava grávida, sempre me perguntava se o 
Bernardo ia gostar de ler. Ele não precisa amar os livros como eu, 
tampouco fazer disso sua profissão. Mas eu queria que ele 
entendesse que, dentre tantas formas de aprendizado e 
entretenimento, os livros são um dos melhores caminhos. Queria 

que ele entendesse que os livros fazem parte do nosso dia a dia, 
assim como tantas outras coisas. Bernardo me surpreendeu ao 
aprender isso tão cedo.  

Bernardo na biblioteca do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. 
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FAMILIEL 
 

Quando fui fazer faculdade, em Campinas, deixei minha 

família aqui. Quando voltei, deixei uma família lá. Uma família 

que não é de sangue, construída em cima de cada conquista e 

exaustão universitária. Uma família que me deu colo quando a 

minha não podia dar, que riu comigo quando ela não estava 

próxima; pessoas que cuidaram de mim, sonharam comigo e 

fizeram cada dia valer a pena.  

Hoje, já não podemos nos ver sempre, as conquistas nem 

sempre são semelhantes e, às vezes, são até distantes. Mas família 

é família e é para ela que voltamos sempre      . Provavelmente, 

nunca mais nos veremos todos os dias, mas, muito 

provavelmente, também nunca deixaremos de nos ver, de chorar 

e de rir juntos. 
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PÓS-PARTO 
 

Quando Bernardo nasceu, fiquei praticamente três meses 

sem sair de casa. Havia as escapadas, os passeios em locais 

abertos, as visitas em casa e o neném esperando no carro — 

acompanhado, claro —, enquanto mamãe dava uma volta por aí. 

Mas quem me conhece sabe o tanto que gosto de falar, ver gente 

e dividir minha vida, então isso não foi o suficiente, de modo que 

comecei a compartilhar nossa rotina no Facebook. Virou 

praticamente um diário da mamãe. As pessoas começaram a 

gostar e a nos acompanhar. Logo veio a sugestão de migrar para 

o Instagram. Mas não sou nada tecnológica e administrar duas 

redes sociais realmente não estava nos meus planos. Porém, 

passados um ano e meio, finalmente me convenceram e, então, 

estamos nós nas redes e vamos todos ter paciência, por favor. 
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ROTINA 
 

Esse final de semana viajamos com um casal de amigos 

sem filhos. Alugamos um apartamento — o que foi 

infinitamente melhor para o Bernardo, pois pudemos seguir 

parte da rotina dele. 

Chegou a hora do café, então chamei o Bernardo, “Vamos 

preparar nosso café, pequeno”. Eu pego o suporte do 

liquidificador, ele pega o copo; eu pico a fruta, ele põe dentro; 

eu tampo, ele liga. 

Aí nossa amiga disse: “Caramba, agora entendi porque 

você sempre escreve que ele é seu companheiro! Vocês fazem 

tudo juntos mesmo!”. 

Sim, amigos. Quando digo que somos parceiros, digo 

literalmente. Eu podia ter escolhido criá-lo em um 

chiqueirinho, na televisão ou, afinal, lado a lado. Escolhemos 

inseri-lo em nossa vida, lado a lado. Dá um trabalhão — ele não 

se conforma com o fato de não poder usar a faca, por exemplo 

—, mas torna cada atividade cotidiana um aprendizado 

divertido.  
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A nossa panquequinha saudável preparamos sentados no 

chão, inclusive: cada um de nós, com um garfo, amassa a banana 

de um lado; depois misturamos ovo, farinha e canela. Imaginem 

se ele ama ou adora. 

 

 

PAPAI E MAMÃE 
 

Daqui a dois anos, no meu aniversário, completarei 

metade da minha vida com você. Lembro da gente fazendo 

tantos planos quando namorávamos e ninguém nos levava a 

sério, porque “Primeiro mês de namoro é assim mesmo”, “Ah, é 

seu primeiro namorado?! É por isso então” e assim foi indo, a 

gente foi resistindo e chegou até aqui: 13 anos de namoro, cinco 

de casados e um amor que dá trabalho, mas também transborda 
e deu o melhor presente.  

É estranho como somos tão diferentes e tão alinhados, 

com tantas contradições, tantas oposições. Seu silêncio me 

irrita às vezes e me surpreende outras tantas. Porque você sabe 

o que eu estou pensando, você sabe o que eu quero e nos 

entendemos só de nos olharmos. Você me ensinou que o silêncio 
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pode guardar tantas palavras quanto o barulho, e um olhar pode 

ser mais eficaz que uma voz. E eu sigo na luta diária, tentando 

ensinar a você que, apesar disso, há momentos em que as 

palavras são, sim, necessárias. E seguimos assim: eu ensino a 

você, você me ensina, nos desafiamos e nos completamos. 

Cedemos, amadurecemos e crescemos. E daí olhamos para o 

lado e vemos aquele pedacinho de gente, pedacinho de nós, 

correndo pela casa. Como é mágico isso de ter uma parte minha 

misturada com a sua, solta por aí! Só que ela está me 

requisitando agora e não vou conseguir terminar o texto tão 

cedo. Por hora, fico por aqui, agradecendo a Deus pela 

realização de cada sonho que já alcançamos e pedindo sabedoria 
para sempre mantermos Ele no centro. 

 

 

DIA DAS MÃES II 
 

Essa semana vi uma promoção de dia das mães que se 
estendia a avós e tias. Me explicaram: avós e tias são também um 
pouco mãe. Aí eu fiquei pensando no cuidado e carinho que essas 
duas têm com o neném. Mas como o dia é meu, estou um pouco 
egoísta e comecei a pensar em mim mesma.  
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A pensar no cuidado e carinho que essas duas têm comigo, 

a mãe do neném. Minha memória é bem boa — às vezes — então 

fui lembrando desde o dia em que contei que estava esperando 

o tão aguardado e já amado bebê. O primeiro neto, o primeiro 

sobrinho. Foi tanto presente, que, até hoje, não pararam de 

chegar. É brinquedo, roupa, tudo; o que pensamos em precisar 

logo aparece. Às vezes, fico sem graça de comentar algo que 

estou procurando, porque sei que elas logo vão conseguir 

encontrar e não quero que pareça que estou sendo folgada e 

pedindo, pois não estou: estou só procurando mesmo. Mas os 

presentes sempre são acompanhados pela frase “Não é 

necessidade, é prazer”, e confesso que ajuda demais.  

Então queria agradecer, não só pelos presentes, mas, 

principalmente, pelo que eles representam. Pelo tempo que 

vocês podiam estar gastando com outras coisas e pelo tempo 

que você, titia, gostaria de estar gastando ao lado dele. Cada vez 

que você encontra o neném, vejo no brilho dos seus olhos e no 

largo do seu sorriso a sua dor de estar longe. Eu vejo no abraço 

apertado do neném, guardado para tão poucas pessoas, como ele 

ficaria feliz se você estivesse mais perto. E eu sei que tantos 

presentes representam você, lembrando dele a todo momento, 

em cada lugar que passa, em cada coisa que vê. A distância física 
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é grandinha, mas ele vai com você no seu coração e essa foi uma 

forma que você encontrou de mostrar para ele o quanto o 

carrega com você. Obrigada por tanto amor e me desculpe pelos 

finais de semana corridos, diminuindo ainda mais o tempo no 

qual vocês poderiam estar juntos. Mas saiba que no pouco 

tempo em que estão juntos, Bernardo tem certeza do quanto é 

amado. 

Hoje, queria falar ainda sobre outro presente. Queria 

falar sobre suporte psicológico. Queria falar sobre respeito. 

Queria falar sobre toda a experiência que minha “mãeravilhosa” 

tem. Como mãe e avó, claro que minha mãe sempre me deu 

conselhos, mas ela deu também espaço. Ela me apoiou na minha 

autonomia materna. Ela me viu tomando minhas próprias 

decisões, algumas com as quais ela não concordava, mas me 

apoiou mesmo assim. Ela me respeitou. Ela já me viu acertando 

e errando como mãe e, nas duas vezes, ela continuou me 

apoiando, porque ela é mãe e sabe que nem sempre encontramos 

o caminho na primeira tentativa. Ela sabe que para o meu bebê 

estar bem, a mãe dele precisa estar bem também. E para isso eu 

precisava me sentir segura. E quer segurança maior do que a 

provida pelo amor? Eu engordei muito na gravidez e emagreci 

muito depois. Eu fiz opções radicais na criação do Bernardo e 
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outras muito desleixadas. Eu decidi ser mãe em tempo integral 

e manter minha vida acadêmica e profissional. Eu fico noites 

sem dormir por isso. E essa família está como? Enchendo meus 

ouvidos de críticas? Seria tão mais fácil e prático colocar o 

neném na escola, deixar com alguém. Mas não quero abrir mão 

destes anos iniciais. Ao mesmo tempo, sei o quanto é difícil 

voltar quando nos afastamos demais das coisas e, por isso, quero 

manter contato com várias áreas da minha vida, porque sou a 

mamãe do Bernardo, mas sou também uma pessoa 

#dilemasdemãe. Então, arrasto o neném comigo para onde vou 

e arrasto ela junto; às vezes, ela arrasta meu pai; um vai dando 

suporte ao outro e é por isso que minha maternidade é tão linda, 

leve e maravilhosa. Obrigada, muito obrigada, obrigada para 

sempre. Sei que, às vezes, acham loucura, exagero, mas nunca 

viram as costas. Vocês me permitem ser a mãe que sou e 

palavras nunca serão suficientes para agradecer. O melhor 

presente que vocês poderiam me dar é esse mesmo: me deixar 

ser quem sou, me ajudar a ser quem quero ser. Me amar do meu 

jeito e tendo a certeza de que esse amor chega no neném. Vocês 

são pais maravilhosos e avós extraordinários. E eu? Privilegiada 

demais. 
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Bernardo e avós passeiam no campus enquanto mamãe Gianne assiste às aulas. 
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REALIDADE MATERNA II 
 

É cada foto linda, que a gente não imagina o caos que é o 

dia a dia materno         . 
Frequentemente, quando acabo de comer, tenho a plena 

certeza de que a quantidade de energia que ingeri é infinitamente 
menor do que a quantidade que gastei tentando fazer uma 

refeição, #tôrindomasédenervoso       . Sem falar nas 
idealizações... Hoje mesmo, li que os dentes do bebê de um ano 
devem ser escovados cinco vezes por dia pelo menos. CINCO. 

Estou repetindo para internalizar. Fiquei pensando se sou a única 

mãe que, com certeza, consegue sim escovar os dentes do bebê 
CINCO vezes por dia todos os dias — e os meus também, claro. 

E por que insistimos em querer ter mais filhos? Com ou 
sem o dente escovado, com ou sem banho tomado, é cada 
gargalhada que enche o nosso peito! É cada abraço! Cada 
conquista! Cada tarefa do dia a dia que vira festa! E uma 

simplicidade que nós, adultos, desaprendemos. Bebês não 

compreendem essa complexidade na qual transformamos o 
mundo. Para eles, basta darmos atenção. É só isso que eles 
cobram de nós: a presença. E assim, nós aprendemos a 
reorganizar nossos valores e prioridades todos os dias.  
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EXPOSIÇÃO COM CRIANÇA?!  
 

“Ah, mas ele não é muito novo pra ir em exposições? Ele 
nem entende...”. Não entende do nosso jeito, mas entende do 
dele. Cabe a nós termos empatia.  

Quando levo Bernardo comigo em programas 
considerados “de adulto” — ou simplesmente não para bebês, 

como praticamente tudo na vida, porque vamos ser sinceros: para 
bebês temos escola ou uma ou outra brinquedoteca por aí —, não 
espero que ele se comporte como um adulto. Não espero que ele 

tenha paciência para analisar cada objeto exposto, crie teorias 
interpretativas e aprecie a estética. Levo porque criança é 
sensorial. Eles são estimulados por visão e audição (como nós, 
aliás, mas eles se importam com isso e, nós, passamos reto), 

então, estar em um lugar cheio de coisas para olhar, com um jogo 
de luzes diferente ou uma música de fundo é, sim, interessante; 
é, sim, aprendizado. No caso de exposições interativas, como 
essa, alguns objetos podem ser tocados. Imaginam a alegria 
deles?!  

A primeira vez que o levei, foi um dia cheio e agitado. Nesta 

semana, voltamos em um horário vazio. Ele pôde explorar no seu 
tempo, à vontade, aprendendo que alguns objetos estão ali para 
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serem tocados e, outros, apenas contemplados. Nesses momentos, 

ensinamos também os limites e mostramos que existem diferentes 

formas de lidar com o mundo à nossa volta. Além disso, ele nunca 
vai aprender a se comportar adequadamente em exposições e ter 

prazer nelas se não as frequentar. É no contato que se aprende      . 
 

 

CRESCIMENTO 
 
Um ano e sete meses do maior amor do mundo. Semana 

passada, Bernardo falou “A pota fecho papai”, se referindo à 
porta automática do shopping. Uma frasezinha inteira, toda linda! 

Imaginem a emoção da mamãe linguista! Passados uns dias, ele 
subiu na moto e saiu acelerando. Nada de novo, poréeeem, não 
me esperou para guiá-la e conseguiu desviar de tudo, fazendo 
curvas sem bater em nada. Bernardo está crescendo tão rápido e, 
apesar disso, não tenho saudades dele bebê.  

Foi maravilhoso demais, aproveitamos cada dia e, talvez 
por isso, conseguimos curtir o momento atual. Aprendemos que 

tudo é uma fase e que, se tão logo chega, logo também irá embora. 
Aquela “bolota-sorriso” era uma delícia e mais fácil de lidar 
também, já que ainda não discordava de nós. Porém, apesar de 
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ser trabalhoso lidar com birras e discordâncias, esses 

comportamentos mostram que nosso neném está crescendo. Está 

construindo sua personalidade, seus gostos; se descobrindo 
enquanto indivíduo. E como sou grata por poder acompanhar de 
pertinho a bolota virando gente! Como é lindo vê-lo tendo 
opinião, argumentando do seu jeito; aprendendo a pensar, a 
lembrar das coisas e a fazer conexões. Bernardo evolui todos os 

dias, cada dia é mais ele e cada dia eu o amo mais. 

Bernardo na praça central do campus da Unicamp 
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TUDO TEM SEU TEMPO 
 

Quando estava fazendo o enxoval do Bernardo, as lojas 

entregavam panfletinhos com listas e listas de “necessidades”. 

Olhei bem e dividi em três tipos de produtos: necessidades, 

ansiedades e “desnecessidades”. Cadeira de amamentação, por 

exemplo: bebês mamam o tempo todo. Qual a chance de eu 

querer ou conseguir ficar o dia todo no mesmo lugar? Nenhuma, 

no meu caso. Sem contar que, no segundo mês, o pé da criança 

já não cabe no espaço entre os braços “hiperconfortáveis”.  

Chupeta, mamadeira e todos os adereços a elas 

relacionados: para que comprar antes de saber se o bebê vai 

usar? Enfim, não comprei muita coisa, mas quis um carrinho. 

Algo útil. Aí Bernardo nasceu e eu passei um ano ouvindo 

“Nossa, investiu tanto em um carrinho para ficar com o bebê no 

colo?”. Amigos, eu jamais deixaria de ficar tanto com meu filho 

no colo para compensar o preço que paguei em um produto. 

Bernardo é vida e tem mais valor que qualquer preço. Então, 

sim, o carrinho ficou de lado — junto com os palpites —, o 

Bernardo no colo, o sorriso no rosto e tudo no seu lugar. Aí ele 

começou a andar, ficou pesado e aprendemos a curtir um 
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passeio no carrinho. A gente faz feira, passeia e ele até dorme 

ali. É como sempre digo: tudo tem seu tempo, vamos com calma; 

e mães, ouçamos a todos, mas confiemos sempre naquelas 

pessoas que mais sabem o que é melhor para nossos filhos: nós 

mesmas.  

 

 

GRACINHAS 
 

“Bernardo, dá um sorriso pra selfie, por favor”. 

 Conforme Bernardo fosse crescendo e deixando de ser 

neném, achei que fosse também perdendo um pouco da graça e 

da fofura, ao mesmo tempo que também ganharia outras 

qualidades, mas me enganei. Além do sorriso super natural, ele 

está cada dia mais engraçado. Ontem, estávamos passeando com 

a tia Gláucia e, num dado momento, quando ela estava longe, 

comecei a dizer “Vamos lá chamar a tia”. Foi quando Bernardo 

deu um berro, já chamando "Gaucia". Eu nem sabia que ele sabia 

o nome dela (eu a chamo apenas de tia e ela se chama de vovó, 

então ele quase não escuta se referirem a ela como Gláucia). 
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APOIO 
 

Aqui está um Bernardo bem relaxado na cadeira de 
amamentação do berçário da ICE*. Sempre ouvi dizer que essa 
igreja era extremamente preparada para receber os pequenos — 
inclusive, já trabalhei nesta área lá —, mas é diferente quando 
temos o nosso bebê e precisamos da estrutura.  

Desde a primeira vez que levei Bernardo lá, ele quis ficar. 
E assim foi durante um ano, até ele simplesmente não ficar com 
mais ninguém, mal comigo mesma. Quem tem bebê sabe como 

eles são “de fase” e Bernardo entrou em uma difícil de parar 
quieto. Resultado: eu ia à igreja para ficar com ele no berçário. 
Não tinha outros bebês, então a solidão talvez tenha contribuído 
para que eu começasse a me questionar se valia a pena sair de 

casa para (1) passar estresse com ele dentro do templo, enquanto 
ainda não é a hora de as crianças saírem para suas salinhas 
adequadas e (2) não participar de nada, porque estava no berçário. 
Ou seja, se era para ficar brincando e cuidando dele, eu não 
precisava sair do conforto do meu lar. Porém, um pouco antes 
dessa época, eu havia lido um texto que dizia: “Neném não para? 

 
* Igreja Crista Evangélica, Central de São José dos Campos. (N. do E.) 
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Vá mesmo assim. Está chorando? Vá mesmo assim". O que ele 

dizia é que nenhum motivo deveria ser suficiente para nos fazer 

desistir de ir à igreja. Pensei bem e, poxa, era bom para mim 
mudar de ares um pouco (porque em casa ele também estava 
nessa fase difícil). Afinal, continuamos indo e descrevo tudo isso 
para dizer: obrigada!  

Obrigada por todas as vezes nas quais Bernardo falou 

durante o culto, chorou, até berrou e ninguém olhou feio; 
obrigada por toda vez que Bernardo ficou caminhando nos 
fundos e pelas laterais, com formiga no corpo e ninguém olhou 

feio; e muitíssimo obrigada pelo dia em que, no auge do “não 
aguento mais”, uma senhora me encontrou sentada na mureta 
entre o templo e o berçário, descalça e com uma cara digna de dó. 
Meu marido havia levado Bernardo nervoso para passear lá fora 

e eu estava ali tentando voltar a mim, quando ela chegou. Só 
conseguir pensar “Pronto, é o que faltava. Alguém para me 
julgar”. Mas aí ela sentou e começou a falar de algo nada a ver, 
me fazendo esquecer daquela situação. Ninguém julgou, 

ninguém reclamou. Nos sentimos acolhidos como nunca. Muito 
obrigada. 
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Bernardo no berçário da Igreja Cristã Evangélica, Central de São José dos Campos. 

 



 
 120   

ADAPTAÇÃO ADAPTAÇÃO ADAPTAÇÃO 
 

Desde que Bernardo nasceu, vivemos em um misto de 

mudar tudo por ele + incorporá-lo à nossa vida. Por isso, 
escolhemos os destinos das viagens pensando muito mais nele do 

que em nós. Mas agora que ele já está quase um mocinho, 

podemos ir retomando, pouco a pouco, algumas atividades das 

quais gostamos. E ontem foi dia de levá-lo para conhecer as 

dunas de bugue. No início ele estranhou, porque tinha que ir em 

pé e queria ir no colinho. Então, nos reacomodamos para atendê-

lo, mas não precisamos interromper o passeio. Todo mundo cede 

um pouco, todo mundo fica feliz. 

 

 

POSSE 
 

Bernardo é um neném muito maravilhoso desde que não 

precise dividir a atenção da mamãe. Temos conversado com ele 

sobre a necessidade de a mamãe se relacionar com outras pessoas 
e sobre isso não ser um problema. Então, agora, quando me vê 

próxima a alguém, ele contém sua indignação evitando surtar, 
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mas não consegue conter suas expressões, que são engraçadas 

demais.  

Ontem ele estava brincando todo feliz quando, de repente, 

virou e viu mamãe e papai abraçados. Claramente pensando alto, 

soltou um “Vish, abaço” com olhos bem arregalados, cara de “E 

agora, como reconquistá-la?”. 

 

 

CANSAÇO 
 

Fomos ao Beach Park. Escolhemos um hotel próximo ao 

parque porque achamos que talvez precisássemos ir e vir com o 

neném durante o dia. Mas Bernardo nos surpreendeu, ficou o dia 

todo brincando e foi dormir apenas na hora de ir embora.  

Amou os toboáguas e a piscina que dá pé para ele, porque 
podia ficar “Suzinho, mamãe”. Mergulhou um milhão de vezes, 

andou, girou, deitou, bateu perninha, passeou de boia também, 

sentadinho igual a um moço grande. Aí, na hora de ir embora, 

uma moça estava toda exausta comentando sobre sua exaustão. 

Olhou bem para mim e disse “Você não está cansada?”. Eu disse 

"Moça, sou mãe. Meu dia a dia cansa infinitamente mais do que 

um parque. Além de não precisar fazer nada de casa, nem 
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trabalhar, aqui não preciso educar tanto o Bernardo, porque ele 

pode fazer praticamente tudo que quiser. Com tantas coisas 

novas e planejadas para serem exploradas por pequenos, aqui não 

tem tanto ‘Não ponha a mão aí, não faça isso, aquilo não pode’, 

‘Já vou te dar atenção, deixa só eu acabar essas mil coisas aqui’, 

‘Espera!’ de novo e de novo. Então o desgaste psicológico da 

educação ficou em casa, junto com o da espera, já que não temos 

ocupações além do descanso, aqui. Bernardo fica livre brincando 

e eu fico livre do lado, com o estado de alerta ali, mas repousando. 

É um descanso mental incrível”.  

E sobre ficar caminhando com 12 kg no colo, nada de novo, 

pois é assim o dia todo, em qualquer lugar.  
 

 

RESPEITO, NÃO PROJEÇÕES 
 

Antes de engravidar, pensava: meus filhos vão ler. Vão 

amar ler, vão ter que ler. Aí engravidei. E quando esse serzinho 

maravilhoso estava dentro de mim, entendi que ele era uma 

pessoa todinha e não uma extensão minha. Estava — está ainda 

e estará para sempre — ligado a mim, mas continua sendo um 
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indivíduo outro. Pensei que não tinha cabimento eu decidir do 

que ele iria gostar ou não. Pensei que se eu tentasse forçar ele a 

gostar de alguma coisa, ele poderia acabar desgostando da coisa, 

que seria apresentada como obrigação. Claro que existem 

obrigações na vida e temos de lidar com elas, mas não era o caso 

da leitura. Queria que ele visse os livros como meio de 

aprendizado, mas, muito mais, como meio de refúgio, prazer e 

humanização. Ler nos ensina a ver pelos olhos do outro e, 

consequentemente, passamos a ter mais empatia e solidariedade. 

Não estou falando só de conhecimento e pensamento crítico, 

estou falando de humanização mesmo; de aprender a ser um ser 

humano melhor.  

Decidi por não decidir nada pelo Bernardo, mas, claro, 

tenho o mínimo de expectativa. Não me importa a profissão que 

ele vai escolher, por exemplo, mas me importa que ele seja um 

ser humano decente. Alguém que se preocupe com o outro. 

Então, fizemos algo simples para resolver tudo isso: há 

prateleiras de livros no quarto do Bernardo e na sala, ambas com 

estantes da altura dele. Livros de todos os tipos a seu alcance. 

Finos, grossos, só com imagens, só com letras. Também 

assinamos um clube de leitura muito legal e todo mês, quando o 

pacote chega, é um evento em casa. Sentamos juntos, abrimos 
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juntos, é uma delícia! Bernardo está crescendo me vendo ler, está 

crescendo cercado de livros. Aprendeu a ficar em pé subindo em 

estantes e hoje já sobe as escadas (um perigo, aliás). Sempre o 

deixamos livre para manusear qualquer livro, já ensinando o 

cuidado. Bernardo já comeu algumas quinas, mas nunca rasgou 

uma folha. Nunca. Para ele, livros fazem parte da vida, como 

comer ou escovar os dentes. Nada foi imposto, apenas 

possibilitamos a convivência. Assim ele foi se apaixonando pelo 

tato e pelas histórias. E a mamãe se derretendo. Hoje, ele já tem 

até seus  livros preferidos. 

 

 

PANELA EM CIMA DA MESA PODE? 
 

Há meses Bernardo come na mesa conosco, mas no 

cadeirão. Há algumas semanas, se autopromoveu à cadeira. 

Mamãe babona se emociona com cada conquista e quis tirar 

uma foto. Ficou péssima e papai disse: “Mas você não saiu!”. Eu 

disse que “Não tem problema, é só para guardar de lembrança. 

Imagina, panela em cima da mesa, que horror!”. Ao que ele me 

respondeu: “Ué, você não gosta de postar a realidade? Poste 
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isso, então”. Desafio aceito! Até porque, esse é meu 

compromisso com vocês: trazer um pouquinho da realidade 

materna do dia a dia (inclusive, escolhi o nome “maternidade 

real” para nosso perfil no Instagram, mas estava sendo usado e, 

por isso, viramos @mãe24hrs).  

A gente quer ser mãe, profissional, estudante, amiga, 

esposa, tanta coisa e cada época é um desses papéis que fica de 

lado. Por isso, sim, tem épocas que a panela vai para a mesa. E 

confesso que há um conflito: acho feio, acho sem educação, mas, 

aqui, nós fazemos comida para uma refeição, então toda a 

quantidade da panela será consumida. A mesa posta com 

educação, beleza, fineza e tudo, não demanda só um tempo que 

nós não temos, como também traz a falta de praticidade em 

transferir cada prato para uma travessa, tudo fervendo e 

Bernardo querendo ajudar. Demanda água em dobro para lavar 

o dobro de material usado, demanda produtos químicos em 

dobro para limpar, demanda espaço na pia na hora de lavar e, 

ressalto, demanda um tempo já tão restrito. A questão, em vez 

de ser reduzida à preguiça e educação, envolve práticas de 

convenção social e consciência ambiental. Então é isso, pessoal. 

Gosto mesmo é da mesa bem bonita, tudo combinando, tudo 

arrumadinho, tudo como manda o figurino e as convenções, 
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mas, aqui em casa, vencem as prioridades, vence o que 

realmente precisa da gente, vence o que é a regra de casa e não 

da sociedade. E a nossa regra é a do amor. Pessoas sempre em 

primeiro lugar, tempo para elas sempre em primeiro lugar. 

E aí na sua casa? Já teve panela na mesa também?  

 

 

DE QUEM É O CORPO MESMO? 
 

Sabemos como é uma delícia apertar bebês e não nego que 

sempre apertei muito Bernardo, mas tenho o hábito de perguntar 

se pode e, principalmente, respeitar quando a resposta é “Não”. 

Bebês costumam ser muito apertados, independente de gostarem 

ou de terem escolha. Porém, conforme vão crescendo, conseguem 

se expressar e passam a negar carinho quando não estão a fim. 

Nada de novo no mundo, afinal, nós, adultos, não somos assim 

também?!  

Bernardo está na fase do “não”. “No no no” é a resposta 

para a maioria das perguntas e também para o carinho. Quando 

alguém fala “Bernardo, posso te apertar?”, logo ouvimos um 

delicioso “Não psisa” ou “No pode”, que dá mais vontade de 
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apertar ainda. Quando pessoas chegam para dar um beijo ou 

abraço e ele tem essa reação, há quem pense que ele não tem 

educação e que nós deveríamos obrigá-lo. Eu, ao contrário, peço 

para a pessoa não insistir. Amigos, carinho se conquista. E se tem 

uma coisa que nunca ensinaremos ao Bernardo é a obrigação do 

toque. O toque não é necessário e não deve acontecer se 

indesejado. Que mania a de gente grande achar que a criança tem 

que distribuir beijos e abraços! Às vezes, ela mal conhece a 

pessoa. Nós somos assim por acaso?  

A base do nosso relacionamento aqui é amor e respeito. 

Abraços são maravilhosos, mas só se não houver constrangimento. 

E, sobre os cumprimentos, quem já teve o prazer de encontrar o 

Bernardo, sabe que ele logo chega dizendo “Ooi”, “Bundia”, 

“Boatadi” ou “Bototi”. Temos a triste mania de achar que, porque 

são crianças, não são donos do próprio corpo, não têm ou não 

devem ter desejos, sob “o risco de ficarem mimados”. Nesta 

lógica, acabamos pecando no ensino de como lidar com nosso 

corpo e com o dos outros. O corpo é dele sim, ele deve impor 

limites sim, como também já está aprendendo a respeitar o limite 

dos outros. E tudo isso para dizer que esse abracinho tão 

disputado foi ganho pela árvore da praça. Bernardo sendo 

peculiar e eu fazendo textão sobre qualquer coisa. Nada novo. 
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MÃE QUE CUIDA E ESTUDA 
 

Queria compartilhar um fenômeno com vocês: preciso 

entregar um trabalho acadêmico e, 24 horas antes do prazo, ele 

está praticamente pronto. Fiz duas graduações e acho que não 

é um exagero dizer que é a primeira vez que isto acontece. 

Muitas vezes, o trabalho era quase todo feito na véspera; em 

outras vezes, era feito ao longo do semestre, mas a escrita, de 

fato, só na última hora. Às vezes, o trabalho inteiro era feito no 

dia anterior à entrega mesmo. E, por mais incrível que pareça, 

justamente agora que tenho essa coisa linda e grudenta 

durante 24 horas no meu pé, posso me sentar tranquila para 

revisar um trabalho, já arrumadinho. Saibam que dessa vez o 

Bernardo não gostou muito das leituras, mas, fica aí para vocês 

que ainda não têm filhos ou que têm e estão em uma fase difícil: 

tudo passa. O mantra da maternidade aqui consiste na frase “É 

uma fase, vai passar”. E todo o caos da vida com um bebê nos 

ensina a ter disciplina como nunca; prioridade, otimização e 

administração de tempo. Logo estamos fazendo mais coisas do 

que antes, em um tempo inacreditavelmente menor. Ficamos 

mais ágeis, mais atentas e sabemos aproveitar cada minuto 
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“livre”, porque nunca sabemos quando isso ocorrerá 

novamente. E, então, o fim do semestre nos surpreende com 

dias tranquilos e felizes e calmos e ufa que acabou. 
 

Gianne e Bernardo em cerimônia de formatura. 
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EDUCAÇÃO 
 

Bernardo mal aprendeu a falar e já estamos passando por 

constrangimentos,         #torindomasedenervoso. Hoje fomos 

comprar umas coisas a pé — sem carrinho ou colo            . Ao 

longo do caminho, ele foi dizendo “Bototi” (boa noite) para 

todos os gatos e cachorros que encontrou. Uma criança muito 

educada, como podem ver. Aí, chegamos ao destino e uma 

senhora fofa veio falar fofamente com ele. Bernardo, ao invés de 

“Bototi”, solta um “Vai paiá” (vai para lá) com direito à careta e 

mãozinha fazendo sinal de afastamento. 

 

 

PÓS-PARTO: E ESSA BARRIGA? 
 

Percebi, há algum tempo, que está na moda postar fotos 

da barriga pós-parto, para as pessoas conhecerem a realidade e 

(1) não criarem expectativas; (2) não se constrangerem diante da 

cobrança de quem nada tem a ver com nosso corpo.  
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Fiz exercício físico durante toda a gravidez e retornei 

quando o neném tinha 30 dias. Voltei para o meu peso muito 

rapidamente, mas, durante a maioria das visitas que recebi, 

estava ainda com a barriga pós-neném e queria compartilhar 

situações pelas quais passei: 

1) Ainda no hospital, duas horas após o nascimento do 

Bernardo, uma visita entra e exclama “Nossa, o tamanho da 

barriga, parece que ele nem saiu ainda. Vai ficar assim?!”. Era 

uma adolescente e a fala foi sem maldade, o famoso “pensar 

alto”; 

2) Durante o trabalho de parto, minha costela inflamou. 

Com CINCO DIAS de pós-parto, fui ao hospital ver se estava 

tudo bem, por conta da dor constante. Pediram um raio-x e as 

duas senhoras responsáveis passaram todo o exame, muito 

profissionalmente — ironia —, me questionando “Onde já se 

viu não estar de cinta?!”, “Olha o tamanho da barriga, tão nova 

e sem se cuidar, vai ficar acabada!”, “Onde estava a mãe que 

permitia isso?”, “Por que a minha filha não queria usar e eu a 

obriguei!”. Respondi apenas que “Ah, mas minha mãe não. Ela 

me respeita, sabe?”; 
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3) Com uma semana, uma amiga veio visitar. Chegou 

dizendo “Posso ver sua barriga?”, ao mesmo tempo em que já a 

apertava e exclamava “Nossa, que nojentinha!”; 

4) Com um mês, fui comprar lingerie de amamentação. 

Passei algo semelhante ao terceiro acontecimento com a 

senhora que me atendeu. 

Bom, eu já havia lido muito e estava bem tranquila em 

relação a (1) demorou nove meses para crescer, então está tudo 

bem se levar outros nove para voltar; (2) eu gerei uma vida, sabe? 

Tudo bem se minha barriga nunca voltar a ser exatamente como 

era, porque as coisas não são iguais mesmo, tenho um filho, 

passei por mudanças, meu corpo inteiro saiu do lugar. A vida 

não precisa ser como era e provavelmente não será. 

Bom, havia lido muito sobre e também pensado sobre. 

Então eu realmente estava tranquila com meu corpo. Não vou 

fingir que achava minha barriga linda, mas sempre pensei que 

fazia parte do processo e a beleza normalmente é avaliada do 

ponto de vista dos padrões estéticos impostos, vendidos por 

pessoas que vivem para vender padrões estéticos irreais. Uma 

criança todinha estava dentro de mim. Uma vida. E DAÍ que 

minha barriga continuava enorme? Não era natural, já que a 
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pele estica e, obviamente, não desaparece quando o bebê sai? 

Enfim, realmente trabalhei meu psicológico em relação a isso, 

porque sei que as pessoas comentam mesmo e não posso 

controlar o comportamento dos outros, mas posso conscientizar 

minha mente. Então, nenhuma dessas situações me fez mudar 

as decisões que já tinha tomado depois de muito estudar, refletir 

e orar; e nenhuma me fez sentir mal. De verdade.  

Preciso dizer que o apoio da minha “mãeravilhosa” e do 

meu marido contribuíram MUITO para que eu ficasse bem 

durante toda a gravidez e o pós-parto. Nunca me cobraram nada, 

sempre respeitaram as decisões que eram só minhas. Nunca me 

pressionaram, nunca fizeram “brincadeiras” com este assunto. 

Meu marido nunca fez qualquer menção de se incomodar com 

minha barriga cheia de peles, nunca teve nojo ou se afastou por 

causa de qualquer mudança — sim, isso é mais comum do que 

se imagina, infelizmente. Me senti amada, me senti acolhida e 

isso fez toda a diferença na minha maternidade.  

Então é isso, povo. A barriga existe sim, isso não é 

problema não. Ela vai estar lá nos lembrando que somos capazes 

de carregar uma vida no ventre. Ela pode voltar a ser como era, 

quase como era ou permanecer bem diferente. O que não pode 
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mudar e, aqui, falo diretamente aos maridos, mães, sogras e 

pessoas próximas, é o amor, o apoio e o respeito. Como disse, 

não podemos mudar o comportamento dos outros, mas 

podemos garantir o nosso. Apoie a sua grávida, ame-a como ela 

está, ame como ela se transformou. Dê todo o amor do mundo e 

depois dê mais um pouco. É disso que as mães precisam. Se 

estiverem nutridas deste sentimento, a maternidade será muito, 

mas muito mais leve       . 
 

 

LAÇOS 
 
Quando Bernardo chegou, nos fez recriar cada laço! 

Começando na caminhada de pai e mãe, precisamos recomeçar a 
de homem e mulher. Nossos pais, de pais e sogros, passaram a 
avós do nosso filho. Irmãos nossos viraram tios dele. Amigos 
nossos viraram tios também. Tantas relações diferentes e, de 
repente, quantos títulos se repetem. Títulos que não foram 
escolhidos por Bernardo, mas são exigidos pela sua presença. 

Títulos que vêm acompanhados de papéis e cabe, a cada um de 
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nós, decidir como desempenhá-los e, tão fundamental quanto, 

cabe a nós decidir como desempenhar os antigos papéis.  

Como ser mãe e avó? Sogra e avó? Irmã e tia? Filha e mãe? 
Mãe e esposa? Mãe e professora? Mãe e revisora? Mãe e 
voluntária? Tantos papéis a sociedade nos impõe; outros tantos 
escolhemos. Antes mesmo de você nascer, escolhi por e para você 
recomeçar a vida universitária. Decidi iniciar outra graduação, 

pensando que o curso se aliaria melhor à vida de mãe que eu 
sonhava (e agradeço a Deus todos os dias por poder vivê-la). 
Quando você nasceu, recomeçamos nossa relação. Durante 40 

semanas conheci você, mas quando saiu de dentro de mim, já não 
sabia quem era. Se tinha frio ou calor, se era agitado ou calmo. 
Fomos nos conhecendo e, quando achávamos que estava tudo 
certo, que tínhamos uma rotina — e estava tudo certo mesmo —, 

um novo pico de crescimento nos obrigava e recomeçar outra. 
Sua introdução alimentar, por exemplo, perdi a conta de quantas 
vezes a recomeçamos, procurando o melhor caminho, o nosso 
caminho. Hoje, oro para que você tenha a certeza de que nunca 

lhe faltará amor para recomeçarmos por você o que for 
necessário, quantas vezes forem precisas, meu amor, sabendo 
que todos os recomeços valerão. 
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AINDA MAMA?! AINDA PERGUNTA?!! 
 

Bernardo sempre mamou em livre demanda. Quando ele 
era um pequeno Bernardo, eu recebia muitos parabéns por isso. 
As pessoas ficavam felizes. Aí ele foi crescendo. Ainda não tem 
dois anos e já está enorme. Bernardo continua mamando em livre 
demanda. Hoje, bem menos, quase nada; em situações 

específicas. Atualmente, ele pouco mama em público, de modo 
que muita gente não percebe que ele ainda mama. E aí que, 
quando descobrem, surge um espanto: “Nossa, mas nesse 

tamanho ainda mama?”. Respondo um “Sim”, bem tranquila e 
sem justificativas ou desculpas, já que filho e o mamá são meus. 
Algumas, diante da minha clara convicção, completam sem 
graça: “Que bom, faz tão bem, não é?”. Outras, imaginem, trazem 

na sequência “Mas ainda?”, “Mas não é muito grande?”, “Mas 
precisa?”, “Mas até quando?”. Às que perguntam com 
curiosidade sincera, respondo. Às que palpitam, sorrio e aceno. 
Só queria entender qual o benefício de trocar o meu leite, 
produzido no corpo onde meu filho foi gerado, especialmente 
feito para ele, por um leite de uma vaca que eu nem conheço, 

cheio de sangue, pus e exploração. Um leite que não é vantajoso 
do ponto de vista da saúde, já que, além de não ser feito para 
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atender às necessidades específicas dele (nosso leite muda de 

acordo com a necessidade do bebê, sem precisarmos fazer algo; 

não é incrível?!), ainda é industrializado (o mesmo vale para o 
leite que não vem da vaca), cheio de uma química que o corpinho 
dele dispensa; não é vantajoso do ponto de vista econômico, já 
que custa dinheiro; da praticidade, já que precisa ser preparado; 
do meio ambiente — sabemos todas as implicações de grandes 

criações de animais como esse. Enfim, não é vantajoso sob 
nenhum ponto de vista que não seja o da ignorância, do 
capitalismo ou da necessidade. Dos três, apenas o último se 

justifica. Graças a Deus, meu corpo ainda produz leite. “Mas 
muito? Não está ralo?”: está do jeito que o Bernardo precisa, na 
quantidade certa, na medida certa. Por isso, ele continua 
mamando, sim.  
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PRÓLOGO (INTERRUPÇÃO) 
 

Estou aqui tentando selecionar meus textos que pareciam 
diários, viraram crônicas e depois a classificação já pouco 
importa. Eles são muitos e o prazo se esgotou. Depois de dois 
anos, ontem voltei a dar aulas. Eu sabia o que aconteceria. Minha 
ausência temporária causa um efeito grude no Bernardo, que 

passou o dia igual a um carrapato, de modo que não pude 
finalizar a seleção. Muitos outros textos há, muitos outros virão. 
E o que fica de todos é o amor: que delícia reler cada fase nossa. 

Bernardo segue mamando, aprendeu a dormir cedo, não usa mais 
fraldas, fala mais que a mãe. E nós seguimos cada vez mais 
apaixonados pelo privilégio de conviver com ele.  
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DICAS DE LUGARES 
 

Cinematerna:  O local oferece sessões de cinema para mães (e 

pais) com bebês de até 18 meses, seguidas de bate-papo.  
Mais informações em: https://www.cinematerna.org.br/ 

 
Voltar para a crônica Rede de Apoio 

 
 

Cia Artes e Manhas: A companhia de teatro atua há mais de 

30 anos com a produção de espetáculos e oficinas de contação de 

histórias, focando na grande interação com o público.  
Mais informações em: https://amanhas.com.br/ 
 

Voltar para a crônica Adequação 
 

 
Aquário de São Paulo:  Com 13 anos de história, o aquário 

é referência no tratamento, bem-estar e manejo de animais. Além 
de contar com uma grande variedade de espécies nos 15 mil m² e 
4 milhões de litros de água, possui atividades específicas e 
estrutura convidativa para o público infantil. 
Mais informações em: https://www.aquariodesp.com.br/novo/ 
 

Voltar para a crônica Animais 

https://www.cinematerna.org.br/
https://amanhas.com.br/
https://www.aquariodesp.com.br/novo/


 

Igreja Cristã Evangélica, Central de São José dos 

Campos: A Igreja possui espaço apropriado com atividades 

voltadas para o público infantil e para a interação da família de 
forma integrada.  
Mais informações em: http://www.icristaevangelica.com.br/ 
 

Voltar para a crônica Apoio 
 

 
Beach Park: O complexo turístico, localizado na praia de 

Porto das Dunas, possui o maior parque aquático da América 
Latina, contando com atrações para todas as idades inclusive 
para bebês.  
Mais informações em: https://www.beachpark.com.br/ 
 

Voltar para a crônica Cansaço  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icristaevangelica.com.br/
https://www.beachpark.com.br/
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