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PREFÁCIO

O antropoceno é a mais contumaz evidência de que a influência

humana no planeta Terra é autofágica: alteramos o mundo a

ponto de nos extinguirmos, caso sejamos incapazes de provocar

mudanças estruturais na forma de ser, estar e relacionar.

O Covid-19 é só mais uma manifestação, entre tantas outras, de

um planeta que convulsiona pela febre de estar cada dia mais

doente. É a realidade batendo na porta de cada casa, nos

alertando sobre a finitude da vida, a irrelevância do que é

individual e a toxicidade das relações como construídas até

hoje.

Quando refletimos profundamente sobre o que está

acontecendo no mundo, percebemos nitidamente o quanto os

valores patriarcais nos jogam nesse buraco autofágico: busca

pelo poder, guerras, comércio liberal, exploração da força de

trabalho, violência e mais violência, desigualdade social,

opressão. Nesse modelo de se viver, não há saída conhecida

possível, pois todas estão fadadas ao fracasso. O poder se

estabelece sempre de forma assimétrica, o individualismo corrói

a responsabilidade social, o consumismo vampiriza os bens

naturais comuns e a máquina pública funciona a serviço do

ganho capital e da manutenção da ordem distópica. De fato,

erramos muito para merecermos continuar nesse planeta.

Em meio a esse cenário de caos apocalíptico, mulheres gestam

e dão à luz. Como sempre fizemos, vamos combinar.
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Se antes da pandemia já vínhamos maternando num contexto

extremamente opressor, normativo e adoecedor, o Covid fez das

experiências maternas suco de existência das mulheres.

Antes da pandemia, a maternidade tinha nuances de solidão,

tristeza, invisibilidade e lágrimas. Isso porque a maternidade é

compreendida como algo inerente, exclusivo e de

responsabilidade das mulheres, que devem ocupar esse novo

papel com plenitude e realização. Considerado como um dom

instintivo feminino, o amor materno simplesmente acontece com

o nascimento do bebê. E a partir desse amor toda a tarefa de se

tornar mãe flui com mesma naturalidade da flor que desabrocha.

Não há mentira mais opressora que essa.

As relações entre mães e pais seguem as relações típicas

patriarcais de poder, se constituindo de forma assimétrica. Os

homens não entendem sua participação dentro de uma família,

não entendem as demandas das mulheres recém paridas e dos

bebês e, lá no fundo, nem deles mesmos. Presos no papel do

desempenho e na racionalidade, pensam que a eles cabe muito

pouco no mundo das lágrimas, leite e fraldas sujas. Entendem

apenas sobre a transmissão de seus genes à prole, como se

isso fosse o suficiente para transformar um pacotinho de

aproximadamente 3kg de bebê em gente, gente que pensa,

sente, existe e que, se tudo der certo, moverá e transformará o

mundo.

Essa é a opressora e normativa forma de se constituir a

maternidade e paternidade, que nós, terapeutas, ouvimos a

exaustão diariamente. Não há muito espaço – questiono se de

fato há algum para além das iniciativas tímidas que procuramos

sustentar enquanto clínica da parentalidade, para qualquer

maternidade que não se estruture dentro dessa norma.
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Há exceções, claro que sim, antes que o coro de famílias aponte

o dedo a mim. Sempre há exceções. Mas exceções não fazem

regras e precisamos com urgência de novas regras nesse jogo

familiar, que sejam de autoria das mulheres.

A chegada do Covid trouxe à tona muita insegurança e medo.

Tão logo o isolamento foi compreendido como o único recurso

possível para segurar a propagação do vírus, as mulheres

grávidas e recém-paridas se fecharam em suas tocas para

proteger a si e seus bebês. Nada mais lúcido e necessário.

Imaginando que houvesse uma epifania coletiva, muitas mães

(entre as quais eu inocentemente me incluí) pensaram que o

Covid seria a mola de transformações para um mundo mais

generoso. Pensamos que o mundo viveria um puerpério coletivo

e questionaria, minimamente, sua identidade como até então foi

construída. Por fim, terminaria esse período duro e cheio de

privações com um outro olhar sobre si, sobre as relações

humanas e sobre a vida na Terra.

Teria sido lindo e o momento ainda está sendo bastante propício

para isso.

Só que não aconteceu. E provavelmente não irá acontecer.

O confinamento das famílias no lar intensificou as diferenças

culturais marcadas pelo gênero e a gestão de um ambiente sem

escape para entrada de ar fresco coube às mulheres,

novamente. Acumularam mais funções, mais tarefas, mais

obrigações e mais inseguranças sobre o futuro. Desamparadas

e completamente abandonadas por um governo que se recusa a

cumprir suas obrigações constitucionais, as mulheres perderam

completamente o apoio necessário para viver. Muitas passaram

a sobreviver.
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Escolas fechadas. Homeoffice. Homeschooling. Redução

salarial. Serviços de saúde fragmentados. Seguridade social

baixa. Desemprego.

Policiais e delegados assistiram o aumento vertiginoso dos

casos de violência contra as mulheres, crianças e idosos. O

feminicídio explodiu. Temos a onda reflexa do Covid na saúde

mental, com aumento dos casos de depressão, ansiedade,

síndrome de esgotamento, agravamento de quadros prévios e

suicídios. As mulheres começaram a procurar ajuda profissional

e demandar de medicações para apaziguar suas dores.

O que antes da pandemia era difícil se tornou insuportável.

De onde essas mulheres – nas quais me incluo, tiram forças

para seguir? Não sei. E me recuso a acreditar que vem do útero.

Acredito muito mais que a resiliência das mulheres é uma das

formas de lidar com o sofrimento secular que vivenciamos

exatamente por causa de nossos úteros.

Tão injusto e profundamente contra poético.

Diante de toda a realidade desvelada pelos estudos e pela

análise nua e crua da escuta das minhas pacientes, amigas e

conhecidas, me sinto sempre muito convocada a pensar em

alternativas.

Enquanto não mudamos as regras do jogo, porque esse é nosso

verdadeiro objetivo de vida, não podemos nos conter somente

com medicações e intervenções a nível individual. Precisamos

pensar em saídas possíveis para nós e a partir de nós, para o

mundo. Como isso é possível?
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Estar junto é a nossa primeira urgência. Tecer laços de amizade

nos quais o cuidado se expressa como forma de viver é a aldeia

que os pequenos precisam para crescer e o conforto que os

adultos precisam suavizar a rotina e as obrigações. É no afeto

que a diversidade se manifesta como recurso de expansão das

realidades individuais e onde encontramos lugar para falar de

dores em segurança.

Além de estarmos juntos, precisamos aprender a sonhar. De

verdade. Sonhar com mundos diferentes e desejar que esses

mundos existam. Há quem diga que isso é ter esperança. Eu

discordo. Esperança é um estado da alma que sozinha não

provoca nada. Sonhar e querer viver o sonho é muito mais que

esperança, é vontade de vida, de mudar, de mover as

engrenagens até produzir movimento. É um ato. Um fazer

pautado em desejo, daquele desejo que só nasce no coração de

quem sonha.

Uma vez juntos e sonhando, precisamos contar histórias. Sentar

à mesa, no chão ou embaixo de uma árvore e contar histórias

sobre tudo e qualquer coisa. Contar histórias é a melhor e mais

eficaz forma de produzir memórias e assim produzir mais

história. Os indígenas entendem muito sobre isso e deveríamos

aprender com eles. Para eles o passado nunca morre porque

eles falam sobre o passado sempre. Falam sobre seus

pensamentos, sobre suas filosofias e visões de mundo, sobre

seus antepassados e suas tragédias. No contar histórias os

laços de afeto se aprofundam, as reflexões vêm à tona, a

existência ganha contornos mais nítidos e o coletivo passa a

existir com consistência.

Vou aproveitar para contar uma história sobre contar histórias.
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Minha história é sobre como contar histórias cura. Costumo

contar muitas histórias em casa para meus filhos e os amigos

que vivem conosco, especialmente sobre coisas que eles não

sabem. Contamos causos engraçados, histórias tristes, falamos

do passado e de quem já morreu.

Contei a eles numa dessas rodas comuns na minha casa que o

Khalil, ao desmamar, estava muito preocupado se teria ou não

leite para mamar. Perguntava a todas as mulheres próximas a

ele: tem leite? Tias, avós, amigas, nenhuma escapava. Já se

vendo sem saída, cercado por tetas secas, ele flerta a prima que

na época tinha 5 anos. Caminha até ela, dá um delicioso abraço,

encosta a cabeça no ombro dela e pergunta, sem hesitar: Tatá,

tem leite?

Os adultos caem na risada, por certo. Ao contar essa história

aos pequenos, eles riem também. Todos sempre rimos muito,

até porque é engraçado de fato. O milagre acontece, porém,

mais tarde, quando os adultos ou crianças que conhecem a

história brincam com o pequeno Khalil, oferecendo leite a ele

como consolação por alguma frustração. O resultado é sempre

risos e mais risos. Porque é assim que as histórias curam.

A arte também precisa ganhar espaço nas nossas casas, pois

só a arte é capaz de expressar o indizível. Por isso escrevemos

poemas, grafitamos muros, pintamos aquarelas, compomos

música. Somos seres cheios de ambivalências e nuances de

todas as emoções possíveis de serem vividas e quase não há

espaço dentro de nós para caber tanta coisa. Por isso usamos a

arte. Como forma de abrigar, manifestar e fazer expandir tanta

vida, emoção e reflexão.
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Essas são pequenas reflexões sobre a vida e sobre fazer a vida

acontecer para além de adoecer, até porque convenhamos, não

adoecer já é tarefa hercúlea para as mulheres-mães na

pandemia. E é justamente por isso tudo que o livro Mãedemia:

crônicas maternas de um ano pandêmico é tão maravilhoso em

sua concepção, autoria e execução.

O livro nasce dentro do grupo terapêutico materno conduzido

pela psicóloga Nicole Cristino. Nortista migrante ao sul, Nicole é

daquelas mulheres que chegam na vida das pessoas trazendo

calor e luz. Conversadeira, alegre e gentil, o convite dela é sair

do divã e sentar-se lado a lado para uma boa prosa. E retornar

ao divã, porque lá também há um algo importante a se constituir.

O grupo que se iniciou há dois anos foi ganhando novos

contornos com o nascimento dos bebês, se transformando aos

poucos em um grupo materno. Com a chegada da pandemia, os

encontros presenciais passaram a ser online e enquanto as

fronteiras dos países se fechavam, o grupo recebia mais

integrantes para além do Brasil.

O caráter terapêutico do grupo se dá na escuta. Semanalmente

essas mulheres param tudo para falar e principalmente se ouvir.

Pois bem, elas contam histórias. Ao contar histórias, sonham

com novas possibilidades. Isso acontece no laço, que é afeto.

Tanto que muitas dessas mulheres são amigas e frequentam a

vida uma das outras para além do grupo terapêutico. Só lhes

faltava a arte.

A arte surgiu como escrita. O que contar sobre esse ano

pandêmico? O que cada uma tem a dizer sobre ser mãe e ser

mulher nesse ano atípico?
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Pois este livro é o registro autoral e coletivo de um

acontecimento mundial sem precedentes, onde mulheres

tornam-se mães num mundo arisco ao amor e viralmente

doente. É a expressão de maternidades pandêmicas.

Talvez não sejamos capazes de alterar o curso do asteróide que

vem colidir no planeta ou não conseguiremos ter lideranças

melhores para gerir a crise global. Mas podemos usar os

recursos que temos para viver melhor, amar mais, educar com

seriedade e mover as realidades para um mundo onde sonhar

não só é possível, quanto curativo.

Se uma no um me ouve

Duas no dois me acolhe

Três no três me move

Quatro me sacode

Cinco me acode

Assim seis nunca é meia dúzia

Nunca meio de nada

Mas sim tudo o que pode.

Poder é sempre junto

No número que não se esgota

Faz-se a vida tecendo

Alegria vivendo

Contando do um ao infinito

Histórias sobre nós

Que nunca terão fim.

Sonhando, seguimos assim.

mãedemia

Por Patrícia Piper
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I.   Ser terapeuta de mães... na pandemia.

Por Nicole Cristino

Em meados de março a vida seguia com sinais de normalidade

foi então que um vírus chinês convidou todas as minhas

pacientes- e eu- a se confinarem com seus filhos, companheiros

e pets. Por alguns instantes senti como se estivesse vivendo

uma espécie de delírio coletivo. Estaríamos todos alucinando?

Não. Era o real batendo a nossa porta e implacavelmente

desvelando o quão pequenos somos todos diante da fragilidade

da vida.

Como, do dia para a noite, adaptar uma clínica inteira dentro do

meu próprio quarto? Como conciliar as atividades domésticas,

as demandas incessantes de um bebê de 1 ano e 10 meses,

meus próprios medos- que surgiam em ebulição e eram tão

reais e tão próximos daqueles vividos por cada uma das minhas

pacientes- e ainda assim ter escuta empática, disponível,

imparcial, livre de ruídos? Impossível. Não foi possível. E que

bom.

Houve muito ruído. Houve criança interrompendo atendimento,

do lado daqui e do lado de lá da tela. Houve humanização da

terapeuta, da mulher e da vida que habita por detrás da capa da

psicanálise. E que bom.

Não foi possível silenciar os ruídos, evidentemente, mas foi

possível expandi-los. Em meio ao medo, ao caos e a sensação

diária de fim do mundo que invadia cada uma das minhas

pacientes (e a mim), uma ideia foi lançada: e se criássemos um

grupo terapêutico para puérperas e mães na pandemia?
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E cá estamos nós, nove meses após, parindo um livro e

enlaçadas por vínculos tecidos em meio a janelas íntimas,

abertas virtualmente, a partir das mais variadas localidades,

numa vasta paleta de histórias, personalidades, dilemas,

alegrias e crises.

Uma rede de afeto entre mulheres-mães (e bebês) foi sendo

criada em encontros onde tudo é possível de ser dito, passível

de escuta. Uma espécie de Vegas materno, aconteceu no

grupo, fica protegido pelo sigilo grupal.

Mãedemia não se trata de um neologismo criado para dar conta

de mães loucas ou adoecidas. Longe disso. Mãedemia é um

espaço livre de fala, afeto e cura, onde estar ligeiramente

puérpera, gravida, sozinha em uma pandemia é compreendido

como processo demasiadamente humano, esperado e vital.

Afinal, já nos dizia Winnicott, a mulher sofre uma espécie de

enlouquecimento ao tornar-se mãe. A loucura materna quando

compartilhada se torna fonte de imensa potência. Esse livro é a

prova cabal.

Esse livro reúne o que há de mais genuíno na maternidade, ele

é potente, é ambivalente, é agridoce, é lindo. Ele fala de

resiliência. Fala da capacidade humana de se desenvolver

apesar e através das crises. Essa obra coletiva fala por cada

mulher que ao tornar-se mãe sente-se silenciada, sente-se

oprimida, sem espaço de fala. Esse livro representa a livre

maternagem, única, autoral, de cada mãe que sabe a dor e a

delícia de ser o que é.

Não caberia encerrar 2020 de outro modo senão produzindo um

material tão imenso e denso quanto esse, que pudesse dar

conta da complexidade e da intensidade do que foi vivido por

cada mulher-mãe que acompanhei esse ano.
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Por isso agradeço a oportunidade de me permitirem ser

instrumento de escuta, cuidado e transformação em um

momento tão intenso da vida.

Não encerramos 2020 soltas! Fechamos esse ano à altura do

que  ele  nos   convocou:  enlaçadas,  resilientes  e  capazes  de

atravessarmos puerpérios e pandemias com saúde e sobretudo,

acolhidas. Afinal, como diria Guimarães Rosa: viver é um eterno

“rasgar-se e remendar-se”.

Sintam-se carinhosamente abraçadas,

 

mãedemia

Nicole Cristino
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II.   Cafezinho

mãedemia

Marcella Leão

Toda vez que olho para uma gestante me dá muita vontade de

convidá-la para tomar um café e contar coisas que eu gostaria

de saber quando estava grávida.

Nesse café, sentadas em uma mesa farta de quitutes e afeto,

como uma boa mineira que sou gosta, contaria para ela sobre

medos, parto, puerpério, culpa, cansaço, falta de controle e rede

de apoio.

Hoje sou mãe de uma linda menina de um ano e durante os

primeiros quatro meses dela vivemos em um mundo sem

pandemia e nos últimos oito meses com pandemia, talvez sobre

pandemia eu não precise contar para nenhuma futura mamãe,

mas o restante sinto que precisamos conversar e abertamente.

Quando descobri minha gravidez relembrei o meu pavor de

cirurgias e então minha preferência pelo parto natural, mas e a

dor? Por que nenhuma mamãe nos fala da dor ao amamentar

pela primeira vez? Por que não nos avisam sobre a angústia e

tristeza dos primeiros dias? Por que não nos falam que quando

nos tornamos mãe nossa mãe passa a ser mais fundamental

ainda?

Bom, querida futura mamãe, o parto dói, menos do que

pensamos e muito menos do que o pós-parto e toda confusão

de sentimentos que ele traz. Quando conhecemos nosso bebê

não o amamos com toda intensidade ainda, vivemos um

encantamento  po r ter  nos  braços  um  ser  tão  perfeito, mas o
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amor é construído, dia pós dia, a cada mês você vai amar esse

serzinho como nunca amou no mês anterior.

Eu gostaria de ter sido avisada sobre a importância de preparar

meu psicológico, item mais importante do que o enxoval.

Gostaria que tivessem me dito sobre preparar marmitas e

congelar para comer nos dias de solidão.

Da grávida paparicada para a mãe invisível, assim que ficamos

do dia para noite e mesmo sem pandemia eu não tive rede de

apoio, canja para o resguardo, canjica para aumentar o leite e

nem casa cheia querendo minha bebê no colo e isso doeu mais

que o parto, muito mais e ainda dói.

Ninguém entende o que estamos vivendo, a angústia no fim da

tarde, tão normal e hormonal.

Vai passar, passa mesmo, mas eu prefiro te contar antes para

que você não se sinta inadequada e diferente de todas as mães

“perfeitas” como eu me senti. Ao longo dos dias você vai

descobrir como é forte, como sua capacidade de amar é

gigante. Se for necessário vai tomar banho com o bebê no colo,

vai cozinhar com ele no sling, e manter tudo em ordem como

antes, mas você não é a mulher maravilha e precisa de colo e

cuidados como o seu bebê, peça ajuda, aceite ajuda, cuide e

aceite ser cuidada.

Se puder tenha amigas, mães principalmente, elas irão te

entender e ser parceiras como nenhuma outra amiga de

infância. APROVEITE muito seus dias ao lado do seu bebê,

cheire, beije, passe horas e horas admirando, porque entre os

momentos de choro, exaustão, alegria e encantamento os dias

passam voando e de repente seu bebê cresceu.
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Eu te desejo uma linda maternidade, cheia de amor e paz e se

eu puder serei sua rede de apoio, acredito na força e na beleza

de uma maternidade compartilhada.

Com amor, de uma mãe exausta, porém feliz.
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III.   Gravidez e os copinhos de plástico recicláveis

Por Melina Andrea Formighieri Bertol

mãedemia

Quando comecei esse texto faltavam apenas alguns dias para a

chegada do nosso primeiro filho.

Essas últimas semanas foram marcadas por um misto de

sentimentos antagônicos: dor e amor, medo e alegria,

esperança e paciência esgotada. Sem contar a crescente

sensação de desproporção corporal, é um quadril que não

combina com o tórax que nem de longe acompanha o abdômen.

Tudo muda rápido, tão rápido que o cérebro não tem tempo de

processar que o corpo já não cabe naquele espaço ou roupa

que há pouco cabia. Mas o tema principal desse texto é:

gravidez em outro país durante uma pandemia. “Vou tirar de

letra”, disse ela.

Morando na Alemanha há quase 3 anos, tínhamos planos para

nossa família: chegou a hora de ter um filho! Mesmo convicta,

cada mês eu adiava a tentativa quando pensava em tudo que

isso implicaria, até que percebi que o melhor era justamente não

pensar tanto. Até porque, em minha limitação de conhecimentos

maternos, jamais poderia prever tudo que vinha pela frente. Em

março de 2020 no primeiro mês que decidimos tentar de

verdade, engravidei. Mesmo mês que uma nova doença se

alastrava pelo mundo, pouco a pouco, trazendo consequências

irreversíveis. Inesperadamente estávamos isolados em casa e

sem papel higiênico, até hoje eu não entendo por que os

alemães compraram todo o estoque nos mercados.
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No início até foi divertido, meu marido que antes trabalhava na

sede da empresa, agora estaria em casa comigo todos os dias,

o que para quem mora fora do país e enfrenta muitos momentos

de solidão, faz grande diferença. Na mesma velocidade da

pandemia, os desconfortos dos primeiros meses de gestação

começaram: enjoo, náusea, dores de cabeças dignas de dúvida

em relação a capacidade de manutenção da integridade

cerebral.

Psicologicamente as coisas começaram a complicar também,

choro, medos, questionamentos e conflitos internos. Os efeitos

do isolamento social e da progesterona já eram claros em

nossas vidas.

Quem mora no exterior já está acostumado com uma certa dose

de isolamento afinal vive longe da família e amigos, mas por

outro lado, no nosso caso a balança equilibrava-se com o maior

acesso a viagens. Principalmente pela localização geográfica da

Alemanha no globo, só de países em fronteira direta temos

nove, conhecemos muitos lugares, e isso preencheu.  Mas com

a restrição de deslocamento, restaurantes e lojas fechadas

estávamos definitivamente isolados, era eu, meu marido, e um

bebê que crescia no meu ventre, mais ninguém.

Data prevista para o parto: dezembro, Ufa! Até lá tudo estará

resolvido.  Alemanha será o lugar mais seguro para o

nascimento do bebê, e baseados na perspectiva de usufruir do

sistema de saúde modelo para o resto do mundo, e ouras

questões pessoais, decidimos ficar.

A família não aceitou bem, por amor nos queriam por perto. Já

eu, fiquei intrigada com o desafio de descobrir “quem sou eu

mãe”, longe das influências familiares.
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Em relação ao meu corpo comecei a ganhar peso rápido, bem

antes daquela história dos cinco meses, no terceiro todas as

minhas calças de antes já não serviam mais.  Além disso, agora

eu já não podia fazer exercícios de alta intensidade como jogar

futebol, que tanto gostava. Foi bem difícil aceitar todas essas

mudanças e privações que vieram em enxurrada, e falando em

enxurrada, o episódio mais cômico foi quando após um

momento de riso intenso tive incontinência urinária bem no meio

da sala. Na hora eu ri muito, depois chorei envergonhada,

depois eu ri novamente da minha incapacidade fisiológica.

E para quem diz aquela frase profética de que “gravidez não é

doença” me desculpem, as mudanças físicas emocionais e

espirituais não são páreas para nenhuma doença já notificada.

Morando no exterior, em muitos momentos senti falta do pacote

Brasil gestante: médicos atenciosos e simpáticos, yoga, pilates,

funcionária ajudando nos trabalhos de casa, chá revelação, chá

de fralda, chá de bênçãos, rede de apoio. Nada disso era

realidade aqui, mas ainda assim, encontrei pessoas especiais,

brasileiros assim como nós, solidários que fizeram dos meus

dias difíceis mais amenos como a massoterapeuta que cuidou

de nós com muito carinho, e eu não medi esforços para vê-la até

quase oito meses de gestação mesmo tendo que viajar uma

hora e meia de trem, ou amigos que nos emprestaram coisas

para o bebê, foram fazer compras por nós e ofereceram carona

para a maternidade, se necessário.

Já o meu médico alemão era um horror, insensível e distante.

Descobrimos o sexo no susto com a notícia despejada no final

de uma consulta logo após uma bronca por gargalhar de

emoção durante o primeiro exame de ultrassonografia. 
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“Não mexa nem sorria, senão não consigo examinar”, disse ele

com seu alemão nada polido. Como era difícil superar essa

diferença cultural.

Depois de alguns outros incidentes, decidi trocar de médico,

apareci no novo consultório aos prantos, desamparada pedindo

por favor por uma vaga. Com sorte e alguns euros depois a

médica me aceitou, e pesar de ser bem mais simpática nas

consultas, logo eu percebi que a maternidade, no meu caso,

seria muito autodidata. Quando alguma questão mais crítica

surgia busquei esclarecimento na língua materna em consultas

online com Brasil.

No início de cada consulta eles te dão um copinho plástico

reciclável com seu nome escrito a mão para coletar urina,

primeira vez que vi aquilo foi que a ficha caiu, era a

desromantização do pré-natal. Ao mesmo tempo que eu achava

interessante essa objetividade de consultas rápidas e somente

exames essenciais direto no consultório, também senti falta de

maior cuidado.

Na Europa, os serviços domésticos são caríssimos e poucas

pessoas podem desfrutar desse luxo, por isso somos nós que

limpamos, passamos e cozinhamos. Cheguei ao ponto de enjoar

até do sabor da minha própria comida, os serviços de entrega

também deixam muito a desejar e não existem restaurantes com

sistema “Self Service”. Ah como que queria poder almoçar na

casa da minha mãe ou simplesmente variar o tempero.

Em relação ao paladar, vivenciei uma grande mudança, de

escolhas excessivamente saudáveis antes, enquanto gestante

só queria saber do menu infantil, leia-se muito carboidrato e

açúcar.
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Isso contribuiu para meu ganho de peso, mas apesar de não

estar orgulhosa com minha nova constituição física eu decidi

que não ia colocar mais essa pressão na minha gestação, eu

estava entregando meu corpo por completo à aquela

experiência.

Falando em gestação, confesso que tenho mania de aprofundar

teoricamente em assuntos que me interessam, e agora grávida

dei início ao mestrado em parir com duração total do programa:

9 meses. Foi tanta abundância de informações e aprendizados

que pouco antes do oitavo mês meu HD interno estava lotado.

Já saturada de tanto ler e estudar, percebi que estava

cometendo justamente o erro que não gostaria: fundamentar a

maternidade em estudos científicos e textos de rede social em

detrimento da minha intuição ou da conhecida tentativa e erro.

Para, respira e revisa, tarde demais. Já falei sobre o medo do

parto? Eu não conseguia estimar o grau da dor que sentiria e o

quanto seria capaz de suportá-la, e toda vez que pensava no

assunto sentia frio na barriga.  Foi, e ainda está sendo um

grande esforço mudar meu modelo mental e encarar esse

momento confiante. Gosto da analogia da montanha-russa: sabe

quando você se senta no carrinho, trava o cinto, começa a subir

e não dá para voltar atrás? É isso, já estou perto do topo quase

na primeira grande descida. O mais interessante é que de

repente surgiu uma coragem bem quando eu mais preciso dela.

Ah, estamos finalmente em dezembro, lembram quando tudo

estaria normal outra vez? Então, vivemos o segundo momento

de maior número de casos da doença nesse País, quarentena

sem data para acabar, isolados outra vez, e tudo isso para

provar que não importa quão bom o plano seja, estabilidade não

existe.
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E o pacote maternidade? Nunca nem vi. Ah, mas você não fez

Acupuntura a partir da 36 semana, massagem perineal, ingestão

diária de tâmaras e chá de folhas de framboesa? Me poupe, nos

poupem! Sem contar que se recomenda não comer açúcar nas

últimas semanas, nessa frase o sujeito certamente não estava

grávido.

Muito mais importante do que isso tudo foi a construção de uma

rede de apoio virtual, minhas comadres foram a terapeuta,

fisioterapeuta e doulas. Posso dizer que tive uma gestação

intercultural, morando na Alemanha, mas em contato com

profissionais de outros lugares do mundo como Brasil, e até

Nova Zelândia.

Nunca fui daquelas grávidas que acaricia a barriga e diz: “maior

amor do mundo”, até por que eu acredito que amor é construção

e  doação e  fortifica-se  com  o  tempo,  como  pode aquele  ser

recém-chegado, que nem chegou ocupar o lugar máximo do

meu coração? Um sentimento que ainda é muito abstrato, mas

que vai ser construído dia após dia com todo meu coração e

dedicação.

E assim após vários desvios de rota, estamos quase alcançando

o destino. Finalizo esse texto comendo um pedaço do papai-

noel de chocolate que comprei para o Natal que está próximo

assim como a data prevista para o nosso parto, desejando uma

dose extra de resiliência e glicose nesses últimos momentos de

gestação.
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IV.   “Shhhhhh...”

Por Giovana Costa Reus

mãedemia

Você achou que estar grávida era ser uma mulher normal com

uma barriga e agora percebe que não é nada disso? Não

importa, melhor não se queixar. Afinal, é a dádiva da vida!

E o parto será normal? Ah não lá embaixo nunca vai ficar igual.

Vai ser cesariana? Vixi, não é o melhor para o bebê.

Vai dar chupeta? Entorta os dentes. Vai deixar de dar chupeta?

Eu dei chupeta para meus filhos e estão todos bem.

Vai dar açúcar? Coitada da criança, vai ficar viciada. Não vai dar

açúcar? Minha mãe me deu e eu não morri.

Vai dar muito colo? A criança fica mal acostumada. Vai deixar

de dar colo as vezes? A criança vai se sentir abandonada.

Já fala com a barriga? Que tipo de mãe você vai ser se não falar

com bebê na barriga? O pai não fala? Ok. Mas a mãe tem que

falar, é importante.

Já ama seu filho (que no caso tem mais cara de E.T. do que de

gente e nem se mexe na sua barriga)? Ah, como não?

Por algum motivo ficou triste? Não pode, o bebê sente. Agora

você é obrigada a passar por 9 meses de pura felicidade. Não

pode ficar triste, se estressar, nada disso. Agora você não é

mais um ser humano normal, agora você é uma gestante.
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Se você tentou engravidar por muito tempo e finalmente

engravidou... Ah você não pode reclamar nunca! Não era isso

que você tanto queria? Agora cale-se e seja 100% feliz nos

próximos 9 meses. E seja 100% feliz nos próximos anos.

Está com muito enjoo? Dor de cabeça? Cólica? Fique quieta.

Ninguém quer ouvir uma grávida reclamando.

Ainda não ama seu filho? O que?! Daí já é demais. 

Nem pense em falar!

Não fale!

Se cale!

!!!

!

É colega, esse foi o resumo do início da minha gestação. Foram

4 meses de uma sensação de ressaca todos os dias. E somado

a isso a descoberta de que as pessoas se metem na sua vida de

jeito assustador assim que descobrem que você está grávida. É

julgamento e silenciamento de todos os lados.

Pensei que a pandemia faria isso ficar um pouco longe de mim.

Que nada. Após eu descobrir que estava grávida tive que sair

mais de casa para fazer o pré-natal. Esse pequeno contato com

as pessoas já é o suficiente para ouvir as coisas que descrevi e

muito mais. Portanto, se você está passado ou irá passar por

isso, sinta-se abraçada. Eu sei como isso é muito chato.

Somado a tudo isso. 
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Uma gravidez em meio a pandemia também não é fácil. Acredito

que ficar tanto tempo dentro de casa me fez focar mais e sentir

mais as partes negativas da gravidez. Parece que tudo ficou

mais intenso, não havia distração para que eu esquecesse um

pouco disso.

Cada gestante é única. Mas para mim esse início foi a pior

parte. O corpo muda muito.

E não estou falando de estética, estou falando de olfato, de

paladar. A sensação foi estar vivendo dentro de um corpo que

não era meu. Até o café que eu tanto gostava eu parei de gostar

no início. Então quem sou eu agora? Do que eu gosto? Que

corpo é esse que não é meu?

São tantas mudanças, que vou te falar a realidade. Eu preferia

ter botado um ovo. Seria muito mais prático o bebê ali fora do

que dentro da barriga. Eu poderia estar vivendo normalmente e

cuidando do ovo, olha só que prático!

Ah, e sim os julgamentos conseguem chegar mesmo no online.

Creio que seja até pior. Porque as pessoas próximas não estão

vendo a gravidez. Não está sendo possível compartilhar tanto

esse momento como seria normalmente. Mas a opinião e

julgamento continuam chegando como sempre.

O mais difícil foi me sentir silenciada. Sentir que ninguém quer

ouvir uma grávida dizendo que não gosta de estar grávida.

Passar por 4 meses de enjoo e dor de cabeça e não poder nem

falar que não está gostando disso sem ter que ver um olhar de

julgamento.... Não é legal.

Então você está tendo uma gestação super difícil? Não, não

estou. 
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Especialmente se comparado com algumas outras gestações, a

minha está sendo bem tranquila. É nesse ponto que eu quero

chegar. Não é porque minha gestação não tem riscos que eu

sou obrigada a gostar. Não sou obrigada a nada. Eu sinto o que

sinto e pronto.

Então colega, se você não está curtindo a gravidez, ou se você

não está curtindo 100%, o que convenhamos, seria impossível.

Você é apenas normal. Leve sua gravidez do jeito que ela cabe

a você.

Não tente levar sua gravidez como as pessoas dizem ou

esperam que seja. A gravidez é sua. Curta ao seu modo. E se

você não está curtindo agora, tudo bem. Permita-se não curtir.

Antes de encerrar minha participação aqui nesse e-book, vou te

contar mais uma coisa. As pessoas falam: aproveite para dormir

agora. Ah, que saudade de um boa noite de sono. Antes da

gravidez eu me deitava na cama, demorava no máximo 5

minutos para dormir e só acordava 8h depois. Agora já são

quase 8 meses sem uma noite inteira de sono. Eu já tinha

ouvido falar que no final a gente acorda muito para fazer xixi.

Para mim agora são entre 3x e 7x por noite. Mas isso não é o

pior, o pior foi o início. Dava 20h eu já estava com um sono

avassalador. Mas quando era meia noite começavam os

sonhos. Era correria, eu fugindo de bandido, brigando com

mafioso, eu dando tapa na cara de alguém... Eu acordava,

tentava me acalmar, mas voltava a sonhar: acidente de carro,

perseguição, briga com gangster... Essa fase foi sem dúvida a

mais desgastante. Eu ficava umas 10 horas seguidas

"dormindo". Mas se fosse somar tudo acho que não dava umas

4h de sono por noite. E como ficar bem humorada dormindo mal

desse jeito? Difícil.
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Hoje, como quase 8 meses de gestação, eu olho as fotos desse

início e vejo como eu estava acabada. Uma cara de cansada

como eu nunca tive.

Agora fico pensando.... será que é com essa cara que vou ficar

no puerpério?

Ou será ainda pior?
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V.   A vida é uma senhora bruta e generosa

Por Carla Rizzotto

mãedemia

Eu passei a gestação toda me preparando para duas coisas: o

parto e o puerpério. Virginiana que sou, botei todos os planos no

papel. Meu parto seria natural, na banheira, com a trilha sonora

que meu marido e eu preparamos. Claro que meu puerpério

seria difícil, não é fácil lidar com os hormônios, uma nova

identidade e um serzinho totalmente dependente de você, tudo

de uma vez só. Mas seriam também dias leves, afinal, eu teria

uma linda rede de apoio. Passaria os dias curtindo meu bebê,

viajaríamos, ele conheceria a família e todos os meus amigos,

passearíamos no parque, no café, no bar, na casa das amigas.

Meu bebê nasceu na banheira ao som de Hallelujah de Leonard

Cohen. Eu, que não sou nada espiritual, só encontro uma

palavra para descrever a chegada do João ao mundo: divina.

Mas como a vida - essa senhora desordenada - não gosta de

planos, nas semanas que se passaram ele não foi apresentado

a ninguém e nós não passeamos em lugar nenhum. Um

puerpério na pandemia não estava nos meus planos. Eu, que

sou mãe pela 1a vez, sequer sei diferenciar o que é puerpério

do que é pandemia. Solidão é puerpério ou é pandemia?

Inadequação é puerpério ou é pandemia?

Exaustão é puerpério ou é pandemia? A angústia que insistia

em chegar todo final da tarde era puerpério ou pandemia? Eu

não levei o João em todos os lugares que planejei, ele não

conhece minhas amigas e amigos, ele não começou a escolinha

quando voltei a trabalhar, ele já tinha 3 meses quando

conseguimos concretizar o tão sonhado encontro com o avô, a

avó, o primo e as primas, o tio e a tia - mas ainda falta conhecer

tanta gente da família. Ele não conhece nossos lugares

preferidos da cidade. 

35



Ele conhece tão poucos colos. Eu quis fugir do puerpério e

também da pandemia. Eu quis que o tempo passasse rápido. Eu

quis fechar os olhos e dormir até o ano que vem. Mas eu não

pude.

Eu fiquei, e nunca estive sozinha. Eu tenho uma mãe

maravilhosa que ficou 15 dias completamente isolada para

poder estar aqui no nascimento do João, e ficou um mês ao

nosso lado, enchendo o neto de amor e cuidado. Tenho a sorte

de ter nossos melhores amigos como vizinhos, que fazem o

papel de família por aqui, já que a nossa está longe. Eu tive a

felicidade de estar conectada com outras mulheres que

passavam pelo mesmo que eu, que hoje eu chamo, com o maior

orgulho do mundo, de amigas. Meu marido tem o privilégio de

ter um emprego que o permitiu estar em casa com a gente - o

tempo todo. E ele esteve junto, presente, amoroso, ativo em seu

papel de pai.

Aos poucos eu fui me encontrando entre as paredes de casa, fui

conhecendo meu filho, fui me reconhecendo em meu novo

papel. Aos poucos fomos criando saídas para enfrentar o

isolamento – a invenção de uma bolha, uma fugida para o mato,

um passeio ao ar livre. Aos poucos o tempo foi passando, não

rapidamente como eu queria, mas na velocidade exata para me

curar - do puerpério e da pandemia. A vida, petulante que só

ela, rasgou o papel com os meus planos e roubou a caneta da

minha mão. Me mostrou na marra - porque ela é generosa, mas

impaciente - que eu não posso controlar tudo e todos. Na

música que canto para o meu filho todos os dias desde a

barriga, John Lennon diz que a vida é o que acontece enquanto

estamos ocupados fazendo planos. Não consigo abandonar

meus planos, precisaria de outra vida (e muitas horas mais de

terapia!) para conseguir alcançar tal grau de espontaneidade.
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Mas tenho tentado encará-los com mais tranquilidade, como

direção, não como desígnio.

Quem sabe em 2021 eu consiga apresentar meu filho a todas as

pessoas e lugares que ficaram em espera. Enquanto isso,

seguimos assim, na nossa pequena bolha cheia de amor.

Porque a vida é bruta, mas eu sou resiliente. No ano do nosso

inferno coletivo, é do meu amor pequeno de sorriso banguela e

olhar profundo que eu irei me lembrar.
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VI.   Querido bebê da pandemia

Por Anielle Casagrande

mãedemia

Querido bebê,

Não bastasse o apelido de “bebê do carnaval”, que me deixa

indignada porque foi muito planejado e eu odeio carnaval, risos,

você também vai ser para sempre um bebê da pandemia.

Quando for adulto ainda vai ter gente que vai ver a data do seu

nascimento, final de 2020, e lembrar de como foi o decorrer

deste ano tão bizarro. E apesar de todas as histórias, você

nunca vai saber na prática como foi, porque estava flutuando

confortavelmente em líquido amniótico, alheio e protegido de

tudo isso enquanto a gente montava o ninho como forma de não

enlouquecer.

Quando eu engravidei na metade de fevereiro o coronavírus já

estava deixando sua avó quase louca bem longe, lá na

Alemanha. Chegou num ponto que ela só falava disso e eu

pensava que ela estava surtando à toa. Cheguei a tirar sarro e

dizer que era mais fácil alguém ser atropelado por um tubarão

de bicicleta que pegar coronavírus, veja só! Menos de um mês

depois, seria declarada a pandemia. Mesmo assim viajamos

para o Ceará a trabalho: acontece que viajamos bem cedinho

bem no dia em que depois foi feita essa declaração mundial e

na época realmente não parecia ser tudo isso.

Voltando do Ceará foi bastante assustador. Curitiba estava

muito diferente. Moramos no centro e ficávamos ouvindo um

helicóptero berrando “volte para casa, volte para casa” dia todo

e dias depois começaram as muitas ambulâncias a passar.

Agosto de 2020
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Nós estávamos viajando quando as coisas mudaram por aqui,

então foi um choque e num primeiro momento não tínhamos

entendido a gravidade da situação: nos primeiros dois dias

fomos ao mercadinho aqui na esquina, para depois a obstetra

nos mostrar como estávamos totalmente sem noção.

E na época eu ainda nem sabia que teria uma gravidez de risco,

o que mudou na primeira semana de abril. Fato é que desde

março só saímos de casa para te ver na telinha da obstetra e

mais nada. E cada saída foi bizarra. Primeiro, que eu gostava de

ficar pensando que roupa usar para mostrar a barriga, afinal era

só uma vez por mês que eu colocava alguma roupa diferente e

saía na rua.

Também passamos maus bocados em pronto socorros de dois

hospitais diferentes. Em um, me mandaram colocar a calcinha

no chão sobre os sapatos porque não tinham como desinfetar o

banheiro e consultório entre um paciente e outro. Você pense no

medo de pegar nos trincos, portas, catracas, tocar na mesa etc,

depois de me tocar da impossibilidade de desinfetar tudo a cada

paciente. No outro hospital, que fomos três malditas vezes, a

médica nos examinava enquanto comentava com a colega

sobre a situação do covidário (depois descobrimos que é o setor

do hospital onde ficam os doentes com covid). Quando saíamos

de carro para ver você na telinha, eu ficava olhando as vitrines.

Nenhuma vitrine com itens de bebê escapava do meu olhar.

Pode ser até uma simples farmácia: eu ficava olhando

atentamente as fraldas, sabonetes, chupetas… quando eu

poderia pôr as mãos nisso? E o nariz?

E você tem noção a estranheza que foi para nós montar um

enxoval online? Por exemplo: queríamos um carrinho que fosse

pequeno e leve, afinal viramos uma família viajante.
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Pesquisamos muito até achar um carrinho de 3,8kg e 70cm,

aparentemente um dos mais leves do mundo. Compramos, mas

ficamos pensando será que perto dos outros ele é tão mais leve

e menor assim mesmo, para valer toda essa grana? 20 cm faz

tanta diferença? Ficou só na imaginação a imagem dos

carrinhos lado a lado para compararmos o abre-e-fecha, o

tamanho, o peso, as dicas do vendedor etc.

Mesma coisa as roupas e produtos de banho que compramos

todos online sem poder tocar ou cheirar. Claro que ficar em casa

durante uma pandemia é um baita privilégio*, especialmente

sendo gestante de alto risco; mas isso não muda o fato que está

tudo muito esquisito sim, pra nós também. Imaginar o cheiro dos

sabonetes apenas lendo resenhas online. Comprar roupinhas

pra depois perceber que ao vivo são gigantes e têm costuras

que coçam por dentro. Faz parte, mas é bem diferente do que

eu imaginava anos atrás, quando pensava em engravidar e ia na

C&A olhar e tocar nas roupas felpudas com orelhas de coelho.

*Desde início de abril foi garantido por lei o direito ao

afastamento do trabalho presencial a TODAS as gestantes

brasileiras, de risco ou não, mas sabe como são as coisas no

Brasil. Muita gente nem água tem em casa, ou formas de ficar

isolado em casa por muito tempo, e muitos nem casa tem. Não

muda o fato que tive uma gravidez muito diferente do que eu

esperava e que o texto é sobre minha experiência individual.

Mesmo assim, conseguimos dar um jeitinho todas as vezes, por

mais confuso que tenha sido em alguns momentos, já que não

entendemos NADA de bebês e não tínhamos um vendedor para

dar dicas e mostrar as coisas, e montamos um ninho com todo

carinho para nós três. Compramos tudo muito cedo justamente

para ter tempo de trocar ou devolver o que não desse certo, o

que precisamos fazer apenas três vezes, ainda bem. E deu tudo

certo. Agora só falta você!
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VII.   Carta para Ana Amélia: palavras de uma  

         recém-mãe

Por Manoela F. Lüdtke Tagliari

Filha querida, escrevo esta carta no dia que tu completas sete

meses de vida. Ufa! Hoje fui tomada por um sentimento de

gratidão e por uma sensação de que o tempo está passando

rápido demais. Gostaria de congelar os momentos em que você

sorri para mim, guardar em uma gaveta minha satisfação ao te

ver adquirindo novas habilidades. Essa semana você se sentou

sozinha! Eu queria, minha filha, que aquele breve momento

após o mama, em que tu já adormeceu e faz um beicinho, eu

pudesse revisitar a qualquer momento. Tudo isso ficará gravado

em minha memória e no meu coração.

Porém, minha querida, preciso te dizer que não foi sempre

assim. Eu já quis que o tempo passasse rápido, eu já fiquei

aliviada com o cair da noite, onde tu e eu poderíamos dormir.

Momento único de descanso. O tão falado puerpério é como um

temporal. Enfrentamos chuva, vento, frio, raios e trovões com o

corpo nu e a alma exposta. Enfrentar o puerpério em meio a

uma pandemia foi algo que ainda não encontro palavras

suficientes para descrever tal experiência.

Eu sabia que seria difícil, mas não sabia que seria tanto. A

incerteza e a solidão foram nossas companheiras. Desde o

último mês de gestação vivi (e vivo até hoje) com o medo de que

tu possas ficar doente, ou pior ainda, que eu ou teu pai fiquemos

doentes. Eu digo pior, pois cuidar de ti estando doente nos

apavora. Hoje eu sei por que isso nos apavora. Filha, nós

amamos estar contigo, amamos nossa rotina, amamos a família

que construímos.
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Antes de ficar grávida, meu projeto como mãe era sempre poder

estar. Para mim, uma mãe está. Está perto, está longe, está

disponível. Disponível nos afetos, nos limites, no carinho, nos

ensinamentos, nos conflitos. Uma mãe é presença. Essa é a

mãe que escolho todos os dias ser pra ti. Quando digo presença

não me refiro à uma presença integral e sufocante.

O espaço e a falta têm seu valor inestimável. Presença significa

poder contar, ter segurança de que se tem onde se agarrar. Eu

sei o quanto isso traz potência pra vida. Eu sei o quanto

relações marcadas pela presença são valiosas e nos fazem

viver a vida de um jeito mais bonito.

Ainda vivemos a pandemia, mesmo após sete meses de teu

nascimento. Infelizmente ainda viveremos isso tudo por um

tempo maior do que gostaríamos. A pandemia tem nos ensinado

muitas coisas e talvez à minha maternidade, ela tem me

mostrado que meus desejos maternos também têm limites e eu

irei falhar. Por enquanto posso te garantir que estou fazendo

meu melhor. Prefiro falhar em outros aspectos. Não me agrada

a ideia de que esse vírus não me deixe ser presença pra ti,

ainda mais nesse momento da vida que tu precisas tanto de

mim.

Me emociono escrevendo pra ti e hoje só posso te agradecer.

Obrigada por ser minha companheira naqueles dias frios,

marcados por muito colo, choro, medo e dúvidas. Obrigada por

sempre me mostrar que a vida vale a pena e que pequenos

gestos se tornam grandes eventos. Obrigada por me olhar fundo

como quem diz “vai ficar tudo bem mãe, estamos juntas”.

Estamos juntas, filha.

Eu sempre estarei aqui. 

Com todo meu amor, 

Mamãe.
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VIII.   Obrigada Pandemia

Por Aline Rezende

mãedemia

Quatorze de março de 2020, iniciava o isolamento social

obrigatório devido ao crescimento acelerado dos casos de

COVID no Brasil, e junto com ele, eu e o Henrique entravamos

na semana 39 de gestação, alguns planos que haviam sido

feitos para estas duas semanas como, comprar roupinhas que

faltavam, detalhes do quartinho, não foi possível realizar.

Neste mesmo dia, ao entrar na Maternidade para realizar a

consulta pré-natal de 39 semanas, meu esposo já não foi

autorizado a me acompanhar, entrei sozinha e já escutei nos

corredores a polêmica sobre a possibilidade da não autorização

da entrada de Doulas para acompanhamento dos partos, já

pensei que não dava tempo de planejar um parto domiciliar, eles

não podiam fazer aquilo com as parturientes. Visitas na

maternidade também foram proibidas e eu só pedia a Deus que

o Henrique estivesse pronto a partir daquela data a cada

instante para nascer antes de maiores restrições.

Vinte e nove de Março de 2020, entrava na semana 40 de

gestação, seguindo isolamento obrigatório, não parava de

comer, pela fome da gestação e pela agonia de só assistir

jornais e pessoas falando em todo e qualquer canto sobre o

Corona vírus, números de casos preocupantes e pouca

informação ainda sobre a cura, neste dia meu emocional pediu

um descanso e fomos ver meus pais, devidamente mascarados

e mantendo distância, ah como é bom ver a luz do sol e sentir o

vento passar pelo corpo, um respiro para o meu psicológico.
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Trinta de março de 2020, eis que nosso amado príncipe

Henrique vem ao mundo, num parto natural de quase 3 horas,

muita alegria, emoção e apreensão, a Doula tinha autorização

para me acompanhar na maternidade, meu marido conseguiu

entrar na sala de parto e acompanhar o nascimento, tudo

parecia lindo, quando chegamos no quarto, éramos só nós três,

eu, meu esposo e meu filho.

Recebíamos visitas várias vezes ao dia das enfermeiras e

médicos, mas nenhum rostinho familiar, após 48hrs voltamos

para casa.

Alguns dias passaram, hospitais ainda em colapso, nós

seguimos com o isolamento e sinais de febre começaram a

surgir pelo meu corpo, pontos estranhos começaram a aparecer

no bico de minha mama direita e agora, chamamos a consultora

de aleitamento materno? Superamos esta insegurança e o medo

e ela veio até nós, este anjo nos detectou Mastite e os pontos

estranhos eram sinais de inflamação nos dutos mamários.

Três de abril de 2020, superamos mais uma vez o medo da

COVID e fomos à primeira consulta com mastologista, cujo qual

foi bem estúpido e me encaminhou para realizar uma ultrassom,

no dia seguinte, neste exame foi constatado uma violenta

inflamação dentro da mama direita e iniciamos assim um

tratamento de 15 dias de antibiótico e anti-inflamatório, como a

inflamação era muito profunda, precisávamos trazê-la toda para

frente para conseguir drenar, retornamos 15 dias depois para

avaliação e ainda estava profunda, seguimos com mais 15 dias

de medicação.
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Cinco de maio de 2020, a mama estava inteira vermelha e

dolorida, já não havia condições nem de dormir amamentar era

sofrimento, doía, dava choque interno, Henrique ficava 5

minutos tentando sugar e ficava irritado largando e chorando

sem parar, agendei o retorno no mastologista, e neste mesmo

dia drenei 11ml de pus com anestesia local, retorno em dois dias

e mais uma punção para drenar mais 7ml do líquido inflamado.

Oito de maio de 2020, não escapei, a drenagem cirúrgica se

tornou essencial no meu caso e eliminar de vez a inflamação

que tanto me consumia em impedia um aleitamento materno

exclusivo, prazeroso e uma boa saúde para cuidar do meu filho.

Me deparei com a coragem, e todo cuidado para poder enfrentar

um hospital cheio de casos de COVID em tratamento, deixei

meu pequeno e frágil bebezinho com minha sogra, peguei nas

mãos da minha mãe, que me acompanhou neste processo, com

muita dor física e emocional e adentrei para o centro cirúrgico.

Para minha surpresa, ia fazer a drenagem no mesmo andar que

estavam tratando os casos de COVID, quando tive essa

informação o medo me consumiu, meus pés gelaram e só pedi

pra Deus me guardar, pois estava na ala ao lado de uma doença

que eu não poderia me contaminar, eu só queria poder voltar

saudável para casa e pegar meu pequeno de volta nos braços.

Por conta da sedação, os enfermeiros não me forneceram

máscara de proteção e o gatilho da apreensão apertou mais um

pouco. O procedimento levou em torno de 5 horas até a

recuperação, voltei limpa para casa, mas com um abcesso

aberto na mama.

Depois da drenagem meu leite todo foi embora, relactação já

não funcionava mais, a tentativa do aleitamento com uma mama 
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só não era suficiente para manter a saciedade do Henrique, a

mama direita, que vazou duas semanas até poder cicatrizar e

fechar, tristeza e incapacidade tomavam a mente de uma mãe

que só queria poder amamentar com prazer seu filho e então a

mamadeira entrou em ação.

Obrigada COVID, por você trazer tantos medos que me fizeram

recuar na busca mais rápida por um tratamento que precisei, por

não saber o que poderia encontrar, pela minha família estar

longe sem poder me dar assistência todos os dias, por nos

privar de passear sob o sol num parque com nosso amado filho

e poder mostrar que existe um mundo lá fora, pessoas ao nosso

redor de todos os jeitos,  o sol, a chuva, o vento, o calor, o frio,

tudo isso nos foi tirado por um momento.

Obrigada COVID, se não fosse por você, talvez não teria

conseguido agendar profissionais de saúde com agilidade e

receber um tratamento rápido para minha saúde. Obrigada pelos

momentos em família que nos trouxe, de ter nosso espaço para

explorar e alegrar com os desenvolvimentos do nosso Henrique,

pelos pequenos valores que nos unem como uma mesa posta,

um filme juntos, e o amor crescendo em nosso lar.

Obrigada Covid.

Aline Rezende da Silva Grossel
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IX.   Gestando, parindo e seguindo em frente...

Por Patricia Bittencourt Ferreira Cotting

mãedemia

A vida acontece no gerúndio e a maternidade também! Nada na

vida emocional vem com manual de instruções. Vou falar um

pouquinho das minhas percepções da minha primeira gestação,

aos 38 anos, do meu, do nosso Francisco, que chegou no meio

de uma pandemia nesse ano tão turbulento e confuso de 2020.

Francisco está sendo com certeza o sorriso nosso de cada dia.

Como também o vislumbre de esperança para dias melhores e

mais tranquilos. Então vamos lá, vou contar a minha história a

partir do momento que eu soube que estava grávida, nossa,

muita coisa aconteceu dentro do meu corpo, mente e espírito e

fora dele também! Foi uma escolha consciencial minha e do

meu marido ter nosso filho, planejamos e com a permissão

divina ele adentrou nas nossas vidas com muito amor e carinho

nessa doce espera. Porém passou vários “friozinhos” na barriga

de como iria ser essa experiência tão peculiar na nossa vida!

No início da gestação, estava tudo bem no mundo, a gente

podia sair e fazer qualquer coisa que desejasse! Imaginei fazer

chá de bebê, chá revelação, tudo era motivo para

comemorações e celebrações. Então, iniciei os preparativos de

receber nosso filho, fui comprando roupinhas, vendo móveis e

acessórios para nosso filhote e aos poucos a casa foi ficando

adaptável para um bebê! Em março de 2020, chegou a

pandemia do covid-19 com toda a sua opulência no nosso Brasil

e isso preocupou e assustou a todos nós!
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Um vírus muito estranho, e arrebatador que deixou a todos

trancados dentro de casa em isolamento social, fazendo o

mundo parar, tanto na economia, quanto o social e parece que

até em alguns momentos, bloqueou um pouco o nosso

espiritual.

Não sabíamos o que pensar e nem como agir diante de algo tão

novo, diferente e ameaçador. Passaram muitas inseguranças no

meu coração, na minha mente, principalmente com relação ao

trabalho! Eu parei de trabalhar completamente nos dois

primeiros meses de pandemia, depois fui voltando de forma

remota, bem devagar. Foram muitas perguntas sem resposta,

hoje temos poucas respostas e tudo mudou, parece que nosso

eixo interno mudou, a maioria das pessoas deixaram de ser

consumistas e passamos a valorizar muito o estar junto, pois

hoje não podemos mais estar com nossos parentes, pois o

distanciamento, virou uma forma de amar nossos entes

queridos! O que mais foi pesado para mim na gestação do

Francisco amado, foi ficar longe da minha avó de 90 anos, na

qual morei 14 anos com ela antes de casar, nos falamos por

vídeo, mas não é a mesma coisa! O choro chega fácil durantes

essas ligações!

Como tinha dito, tudo mudou, regras de hospitais, exames

mudaram como protocolo para não contaminar mais pessoas,

então meu marido não poderia me acompanhar mais nas

consultas e exames do nosso bebezinho! Eu tinha que bancar

esse estar “sozinha”, nesse momento, com meu filho em tudo,

dentro desse contexto do cuidado que a pandemia nos trouxe:

máscara, álcool em gel, distanciamento social e até lookdown!

Toda nossa rotina mudou, eu fazia caminhadas no jardim

pequeno da nossa casa, pois não podia mais ir à academia,

então fazia Pilates e yoga na sala de casa através de aulas

online! 
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Fomos dando um jeito e a vida sempre dá um jeito de florescer

em todos os lugares! O tempo foi passando e meu bebê foi

madurando dentro de mim, então, as contrações chegaram e

Francisco começou a dar o ar de sua graça dia 26/07/20, com

contrações aumentando, dores fortes e fomos eu e meu marido

para o hospital, tudo incerto! Tudo inseguro!

O hospital fica há uma hora de casa, em outra cidade, então

viajamos nos três numa noite linda, com contrações, dores, uma

certa dose de medo e muitas expectativas pela chegada do

nosso filho! Meu marido só pôde entrar na hora do parto mesmo,

todos os momentos de dor, de surpresas e alegrias antes do

parto eu e meu bebê bancamos sozinhos! Mas como dizem os

sábios: Sim a tudo como é e a como foi!

Primeiro e segundo dia com um nenê no meio da pandemia,

dentro de um hospital, lugar temível para todos num momento

como este, então, isso era louco de pensar, porém eu tentava

não pensar para não ficar triste ou agoniada! Nós alegramos

com a chegada do nosso Francisco, tudo novo na nossa vida e

ao mesmo tempo receosos com essa pandemia! Fomos para

casa, começamos a aprender a lidar com aquele serzinho de luz

que dependia de tudo para viver! Então fomos encontrando

maneiras e novas formas de viver com essa nova “vidinha” se

desenvolvendo dentro de casa.

Passar pelo início da amamentação, não foi fácil, pensei em

desistir várias vezes, meu seio teve fissuras, meu filho chegou a

mamar sangue junto com o leite! Chamamos uma consultoria de

amamentação, com muito medo, pois com a pandemia, parecia

que a qualquer momento iríamos pegar esse vírus, com

qualquer pessoa que entrasse na sua casa. Mas, com muito

carinho e paciência e cuidado da minha rede de apoio que se

constituía na minha mãe e marido, hoje consigo amamentar meu

filho que está com 4 meses. Lindo, amado, saudável e feliz!
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O tempo continuou passando, todos nos trancafiados dentro de

casa, saindo somente para resolver o necessário para que a

vida pudesse fluir, os meses foram iniciando e findando, as

estações mudando as cores dos dias que víamos pela janela e a

gente se adaptando a esse " novo normal", e pelos jornais

acompanhávamos que muitas pessoas, infelizmente, contraíram

esse vírus e outras tantas faleceram, ceifando famílias e

deixando dores e reflexões.

Pois, uma das questões que esse vírus nos trouxe para

pensarmos juntos foi no cuidado de si mesmo, no coletivo e com

a natureza. Faz pensarmos sistemicamente nas coisas, nos

incluindo no todo, e não só olharmos para o nosso próprio

umbigo. Apertos de mãos, abraços, ainda não podemos para

com nossos amigos e parentes. Adaptações foram necessárias,

Francisco teve chá de bebê virtual, batizado virtual e visitas

virtuais dos nossos conhecidos e amigos. Tudo online, sem

contato físico. Esse novo normal é estranho, porém, possível de

fluir e realizar algumas coisas, só que de outra forma.

Precisamos desenvolver recursos internos emocionais para

aceitar as coisas como se apresentam nesses dias de pandemia

tão obscuros.

Natal chegando nas propagandas, e no calendário e estamos

em pandemia ainda, fazendo todos os cuidados possíveis para

proteger a nós mesmos e as pessoas a nossa volta. Máscara,

álcool em gel, distanciamento social tudo isso virou rotina nas

nossas vidas. Fotos tiradas com máscara, ressaltando nossos

olhares ofuscados pela incerteza. O que nos deixa alegres aqui

em casa nesse período todo, são os saltos evolutivos das fases

do nosso Francisco, cada evolução que nosso filhotinho

apresenta, nos faz perceber a grandiosidade da vida! Viver em

pandemia não é fácil, porém é da ordem do possível e

adaptável!
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Assim, seguimos, reconfigurando a vida e os relacionamentos, e

sim, é possível sim ter saúde mental no meio disso tudo! O

importante é não desistirmos de nós mesmos como

humanidade, pensando sempre no cuidado coletivo e sermos

caridosos com o próximo tanto dentro da nossa casa quanto fora

dela!

Espero de coração que essa vacina que tanto esperamos,

anuncie a boa nova neste ano novo de 2021 que se inicia ainda

tímido, porem cheio de esperança fazendo que respiremos mais

aliviados, e conscientes para as próximas gerações.
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X.   A chave

Por Caroline Matzenbacher
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“Você está com câncer”, disse a médica ao telefone. Um câncer

de útero decorrente da gestação que não tinha evoluído. Depois

de um silêncio ensurdecedor, tentando absorver a informação

de que meu bebê “tinha se tornado um tumor”, respondi: “Posso

iniciar a quimioterapia amanhã?” Desliguei o telefone e olhei

pelo vidro da minha sala do tipo aquário, minha equipe

trabalhando, andando de lá pra cá apressadamente, pessoas

subindo e descendo as escadas da escola e outras tantas

comendo e bebendo na cantina e rindo de alguma piada

contada pelo colega. Batidas na porta e entra a tia do café, toda

sorridente e disposta me trazendo um cafezinho bem quentinho

recém passado. Aceitei, molhei os lábios sentindo o gosto

amargo da bebida e sorri de volta, tentando esconder a dor que

sentia. E escondi por um longo tempo.

Eu tinha 34 anos e fazia um mês em que tinha feito uma

curetagem para retirada de um embrião que não evoluiu. A

ferida ainda não tinha cicatrizado. O ultrassom mostrando uma

bolsa gestacional vazia e as mães felizes na sala de

recuperação do hospital comemorando a chegada dos seus

bebês e eu a retirada do meu ainda eram lembranças vivas em

mim. Mas meu corpo havia me traído novamente. Por tantas

vezes chorei, gritei, me revoltei e gastei muito tempo me

perguntando “por que eu?”

Com 37 anos eu ainda não tinha tido o privilégio de ver minha

barriga crescer e ter uma miniatura de mim mesma para segurar

nos braços. 
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Durante alguns anos eu li muito, pesquisei e estudei. Me tornei

quase uma especialista em reprodução humana na esperança

de tentar entender por que minha primeira gestação se tornou

maligna e o porquê de eu não conseguir engravidar, mesmo

após diversos tratamentos de fertilização in vitro e mesmo os

mais diversos estudos apontando que as mulheres que tiveram

uma gestação molar engravidam naturalmente depois da

quimioterapia.

Infelizmente não encontrei nenhuma resposta para minha

pergunta. Segui esperando por um milagre por mais alguns

anos.

O estigma das mulheres inférteis é a eterna espera. Esperamos

pela menstruação para início dos exames, esperamos que o

médico possa encaixar nosso ultrassom para exatamente

aquele dia, esperamos os medicamentos chegarem, esperamos

que tenham óvulos para a coleta, esperamos para saber se um

embrião irá se formar, esperamos por um beta positivo e

esperamos, esperamos, esperamos. Essa espera é muito

dolorosa. Não me refiro apenas à dor física das injeções de

hormônio, perdi até a conta de quantas foram, mas sim à dor da

solidão, da angústia, do medo, da frustação, da incerteza e da

culpa.

Após cinco anos de espera, dez fertilizações, 6 perdas, escutei

um coraçãozinho bater no ultrassom. Meu milagre finalmente

aconteceu. Alegria sem tamanho, novos planos sendo feitos. E

mais uma vez o destino me prega uma peça. Com 22 semanas

de gestação meu colo do útero não estava segurando mais

minha bebê. Justo agora que os enjoos tinham ido embora, a

barriga começando a aparecer e o enxoval iria começar a ser

escolhido. Precisei ficar na cama durante todo o resto da

gravidez. 
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Foram 110 dias dependendo de outras pessoas para as coisas

mais simples, como tomar água, me alimentar, escovar os

dentes e pentear os cabelos. Logo eu que tenho dificuldade em

pedir e aceitar ajuda. E quando eu achava que pelo menos

receberia muitas visitas, ficaria na cama jogando baralho com as

amigas, veio a pandemia. Mais um motivo para alimentar meu

medo, minha frustração e minha angústia.

No início eu só pensava que não conseguiria fazer o enxoval,

precisei adiar as tão sonhadas fotos que eternizariam meu

barrigão, o qual, aliás, não poderia mais exibir.

Precisaria enfrentar tudo sozinha, deitada na cama do meu

quarto, 24 horas por dia. Levantava apenas para ir ao banheiro

– o que eu agradecia todos os dia – e duas vezes por semana

tomava banho de chuveiro sentada. Que delícia que eram esses

banhos.

A verdade é que precisamos de um chacoalhão de vez em

quando para darmos valor às pequenas coisas. Vivi um dia de

cada vez, agradecendo no final de cada um. A barriga foi

crescendo e todos aqueles sentimentos negativos foram dando

lugar à força, alegria e gratidão. Na verdade, nunca estive

sozinha. Isadora estava comigo. Minhas filhas de pelo também.

E estive o tempo todo rodeada por pessoas que me deram

suporte, e carinho, mesmo de longe. Aprendi a receber e dar

amor mesmo sem tocar, abraçar e beijar. E com 37 semanas o

quarto da Isadora já estava pronto, as fotos foram tiradas e

minha filha chegou esbanjando saúde. E que encontro mais

lindo! Ainda posso sentir a emoção ao vê-la pela primeira vez.

Não pudemos ter nossa família por perto nesse momento tão

especial. A Isadora nasceu e o vovô e a vovó não estavam na

janelinha da maternidade sorrindo e esperando para vê-la. 
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Mesmo assim o enfeite tão desejado foi pendurado na porta e as

lembrancinhas foram enviadas para aqueles que fizeram uma

visita virtual. Seis meses se passaram e seguimos sem receber

visitas até agora. E, se o puerpério já é difícil, imagina vivê-lo em

meio a uma pandemia. Quarentena dentro da quarentena.

O receio em pedir ajuda ainda maior devido ao risco de

contaminação em um momento em que todo braço é

necessário. Sonhos e planos indo embora mais uma vez.

Poderemos reunir família e amigos para o batizado? E a tão

sonhada festinha de um ano? A falta do toque deixa a

vulnerabilidade ainda mais aflorada. O cansaço em cuidar

sozinha de um ser tão frágil ficou ainda mais exacerbado.

A falta de convivência social e de sorrisos, agora cobertos por

máscaras, dificultando o desenvolvimento de minha filha. Fato é

que a realidade agora é essa e não sabemos quando

poderemos abraçar novamente. Aprendi que não temos o

controle de nada.

Não escrevo com tristeza, muito embora ao revisitar e reviver o

passado nestas páginas em muitos momentos lágrimas

brotaram de meus olhos. Um misto de dor, alívio e alegria por

saber que pelo menos boa parte da lição que me foi dada pelo

universo, eu aprendi. Aceitação, entrega e resiliência. Conto

minha história para que, de alguma maneira, eu possa inspirar

mulheres, que assim como eu passaram pelos mesmos

desafios, e, também, para ajudar todas as pessoas a

despertarem sua consciência a respeito de si mesmas,

compreendendo que todos somos capazes de superar com

leveza as adversidades que sempre aparecerão em nosso

percurso. E que é possível, sim, ser a cada dia uma versão

melhor de nós mesmos, enxergando os desafios como

oportunidade. Comemorando as vitórias diárias.
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Todo mundo tem dentro de si mesmo uma força muito maior do

que acredita. Basta girar a chave. A felicidade existe para todos,

basta mudarmos nosso ponto de vista. Minha jornada com

certeza ainda não acabou. O aprendizado acontece todos os

dias. Espero poder oferecer um momento de insight, o

despertar, a chave, para que mais pessoas possam se

transformar, se reerguer e perceber o que podem fazer com

suas vidas agora mesmo.

Com carinho,

Caroline Matzenbacher, mãe da Isadora (e de mais 6 bebês

anjo).
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XI.   Vódemia

Por Niara Luz

mãedemia

Falar sobre o ano de 2020 é falar de uma eterna esperança e

sufocante resiliência.

Uma vez uma amiga minha me disse que não adiantava planejar

muito uma gravidez, que tudo aconteceria fora da nossa

expectativa. E eu que achei que a expectativa mais frustrada da

minha gestação seria não ter feito nenhum vídeo surpresa

mostrando o teste positivo para o meu marido.

Quando me vi grávida fora do meu próprio país, me senti muito

culpada por viver isso tudo longe da minha mãe. Sonhávamos

juntas com esse momento, desde quando eu ainda era

adolescente. Meu desejo de ser mãe era tão intenso quanto o

dela de ser avó.

No começo eu sentia que precisava compartilhar ao máximo

tudo que se passava comigo para poder preencher esse espaço

que ficava vazio. Por outro lado, a gente sempre se deu bem à

distância, então mesmo sabendo que a minha gravidez poderia

chegar longe dela, eu sabia que a gente ia conseguir curtir esse

momento do nosso jeitinho. A minha sogra já tinha a experiência

de ser avó por duas vezes, mas minha mãe só sabia como era a

maternidade de trinta anos atrás. Foi muito interessante trocar

essas figurinhas, pois quebramos diversos tabus juntas.

Assim que meu bebê começou a mexer, não parava mais. Léo

foi uma verdadeira lontrinha no meu ventre e minha mãe,

preocupada, me dizia para não deixar ele se mexer muito para

não se enroscar no cordão umbilical...
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... e lá vamos nós quebrar mais um tabu!

Meus pais já tinham passagens compradas antes mesmo de

sabermos do bebê.

Me lembro que fiquei super feliz de imaginar nós todos

turistando juntos com a minha barriguinha de seis meses, porém

tudo começou a fugir dos nossos planos.

Depois de anos sonhando com a maternidade, qual a chance

disso acontecer exatamente no ano que resolvemos morar fora

do nosso país e no meio de uma pandemia? Não é por acaso

que foi difícil demais lidar com a realidade.

Esperamos até o final da primeira quarentena para saber se as

fronteiras se abririam novamente. Esperamos até a última

semana da data da viagem para entender que, de fato, seria

necessário adiar a viagem. Planejamos nosso encontro diversas

vezes.

No verão as coisas por aqui pioraram. Passou a ser obrigatório

o uso de máscaras em todo canto, além das notícias do nosso

país não nos ajudavam em nada. Os casos na França

aumentaram absurdamente e mantiveram as fronteiras fechadas

até final de Agosto. Temos mais uma chance então!

Passaram-se semanas acompanhando as notícias e a cada

quinze dias era noticiado quais países teriam as fronteiras

abertas na União Européia, porém pelas notícias contínuas da

situação brasileira, minhas esperanças começaram a

desaparecer.

Assim que entramos no mês de Setembro eu já tinha deixado de

sonhar. 
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Eu quis deixar de pensar nas possibilidades de ver meus pais e

passei a viver mais o momento que eu estava, já com nove

meses e muito irritada com o peso do final da gestação. Já

estava cansada demais de me reinventar.

Com a minha mãe isso não aconteceu, ela nunca deixou a

esperança sumir e isso me doía muito.

Briguei algumas vezes com ela para que parasse de falar que

queria estar aqui comigo, e logo depois pedia desculpas pela

minha falta de sensibilidade. Não, não eram os hormônios.

Estava realmente cansada! Eu precisava me concentrar para o

dia do nascimento do Léo que estava se aproximando. Já não

era mais possível minha mãe me ver grávida... mas será que se

pedirmos eles não deixariam ela passar os primeiros dias de

vida do Léo comigo?

Insistimos mais um pouco com ela de um lado ligando para as

companhias aéreas, tentando encontrar alguma maneira de

chegar até aqui, e eu do outro enviando e-mails comoventes e

quase implorando para os consulados liberarem sua entrada.

“A entrada em cada país depende do controle de fronteiras feito

pelos agentes de imigração nos aeroportos e não dos

consulados.”

A verdade é que nunca deixei a esperança desaparecer, ela

esteve aqui comigo a todo momento e só descobri isso nos

primeiros dias de vida do Léo em que ele conheceu seus avós

por uma telinha de celular. E é assim até hoje.

Meu pai me contou que ela canta e até nina o próprio celular

olhando para uma fotinho do seu neto.
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Não teve um dia que não a vi feliz. Pede para ouvir o choro dele,

conversa um tanto enquanto estamos trocando sua fraldinha e

ama brincar com a gente nos minutinhos que ele está acordado.

Como a gente ama a tecnologia nessas horas.

Seguimos aqui planejando esse encontro para 2021 e

agradecendo cada momento que nos transformou em mulheres

ainda mais fortes.

Sabemos que, se ainda não der certo, continuaremos nessa

eterna resiliência e tomando todos os dias uma dose de energia

a cada sorrisinho do nosso pequeno Léo.
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XII.   Metamorfose

Por Michelle Aliaga
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Olivar, 17 de dezembro de 2020.

Lá pelo ano de 2005 quando o então instrutor de boxe me disse

para respirar como um bebê, jamais poderia imaginar que no

ano de 2019 iria criar o vínculo mais poderoso que pode haver

com um ser humano, a parte ruim é que ainda não sabia nada

de bebês. Me imaginei como as tantas crias que pude

presenciar dentro de casa através de gatas e cachorras,

imaginando sempre que esse advento seria natural e instintivo.

Porém, descobri que nós somos atravessados por cultura e que

muitos fatores nos impedem de ser instintivos, e que ficou claro

quando no dia do meu parto que cheguei com 9 centímetros de

dilatação, e que, por uma série de eventos que não estavam

contemplados na minha fantasia de plano de parto ideal, parei

de dilatar só dando à luz 5 horas mais tarde, depois de

anestesia e algumas manobras de kristeller.

Como minha mãe me amamentou até os 5 anos, e reforçado

pela fala do meu obstetra que havia me dito que a

amamentação era algo natural e instintivo, jamais pude imaginar

que a minha amamentação teria um início tão desafiador. Meu

filho foi internado no seu quarto dia de vida por uma

desidratação que o conduziu à uma icterícia, e com isso, ficou

internado durante 4 dias. Esses dias na neonatologia foram de

muita angústia, tristeza e sensação de choque, pois minha

apojadura havia demorado e saí de lá com a certeza que não

teria como amamentar meu bebê como era do meu desejo.
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Meus meses de puerpério foram concentrados em saber os

porquês não teria leite suficiente, muito estudo, iniciei a terapia,

só de consultoras de lactância foram 3. Com a necessidade de

uma alimentação mista, fizemos uso do relactador por alguns

meses.

Não estava feliz. Mas sentia uma obstinação que jamais havia

sentido antes, aquela derivada da natureza que eclode vulcões

e das tormentas elétricas. E com o passar dos meses, fui

relaxando e pudemos deixar a fórmula. Mas a paranoia não, e

apesar de sempre consultar com pediatras, me atemorizava

pensando: será que está no peso correto? Será que está tudo

bem?

Havia chegado a hora de voltar a trabalhar no mês de fevereiro,

a creche já estava escolhida, rotina de extrações de leite okey,

já ansiava em voltar para o trabalho. Mas quando me

reincorporei, não foi exatamente como imaginei, não me sentia

feliz, um mal estar de estar ali, me questionei profundamente

sobre as motivações versus necessidades da minha presença e

se valeria a pena deixar de desfrutar a companhia do meu filho

para estar lá apenas vendendo meu trabalho. Não sentia prazer.

Passados 45 dias desde que voltei ao trabalho, a OMS declara

uma pandemia e por orientação do pediatra e amigo, nos

isolamos socialmente. Consigo me lembrar claramente daquela

tarde. Aqui no Chile as estações do ano são bem marcadas,

então já dava para sentir o vento fresco do outono.

Os dias que se sucederam tão repletos de alegria que me

lembravam um texto de Hemingway: “Quando a primavera

chegava, mesmo que se tratasse de uma falsa primavera,

nossos problemas desapareciam, exceto o de saber onde se

poderia ser mais feliz. 
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A única coisa capaz de nos estragar um dia eram as pessoas,

mas, se se pudesse evitar encontros, os dias não tinham limites.

As pessoas eram sempre limitadoras da felicidade, exceto

aquelas poucas que eram tão boas quanto a própria primavera”.

Estávamos com nossos 4 cachorros, 2 gatos e a natureza em

volta  me  enebriando,  sentia que  estava onde queria, e parecia

que a vida estava me dando uma segunda oportunidade de viver

o puerpério, agora sem angústias, sem pressões.

Estava finalmente aproveitando a evolução do meu filho como

gostaria. Ele havia acabado de começar a engatinhar e já não

precisaria mais sentir aquela pontinha de inveja das funcionárias

da creche que acompanhavam seu desenvolvimento tão de

perto.

À medida que o inverno se aproximava, chegava o convite para

uma introspecção; o confinamento não permitia ignorar os

vazios e dores tão bem guardadas.  Foi então que decidi

abraçar a minha sombra e mergulhar de cabeça nessa imersão.

E graças à Marcela, que fez sentir uma cumplicidade, que só

poderia ser comparada aos tempos de escola, que me convidou

para dança do Slingar facilitado pela Isa, e que me permitiu

abraçar a minha criança interior iniciando um processo curativo,

no qual me entregava de corpo e alma via Zoom.

Como estávamos isolados socialmente, o mundo passou a ser

visto através das telas. O que permitiu um alcance muito maior

de pessoas. De repente me senti como se morasse em Curitiba,

pois através do grupo terapêutico fui acolhida por  mulheres e

compartilhamos a maternidade em tempos de COVID-19, e a

familiaridade com a rotina de todas foi tanta, que hoje não

consigo imaginar ir ao Brasil e não ir conhecê-las pessoalmente.

Como é linda a união entre mulheres!
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Com a chegada da primavera, a exposição do sol já era maior, e

já podia emanar os primeiros raios da minha característica

alegria, e me sentia pronta para seguir adiante com as minhas

petições internas. Agora pensaria em minha carreira.

Foi então que decidi contratar uma babá, iniciando também o

primeiro estiramento do meu cordão umbilical, afinal, 1 ano

depois do nascimento do meu bebê, haveria outro cuidador que

não fossem seus pais. Essa adaptação me permitiu que

pudesse iniciar outro processo, agora de encontro comigo

mesma.

No final do nono mês que estive afastada do trabalho, percebi

que já era hora de voltar. Havia me encontrado, a mulher que

saiu do trabalho com licença maternidade já estava pronta para

viver fora do casulo.

Apesar de ainda estarmos em pandemia, vivo mais habituada

aos cuidados, e considerando as notícias informando que as

vacinas chegarão nos próximos meses, e mesmo sabendo que

não será de imediato, me permito ter esperanças de que este

pesadelo mundial poderá ter chegado ao seu fim.
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XIII.   A ambivalência de 2020

Por Luana Kessler
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Não vou mentir para vocês. Sou de humanas. Nasci em 1980.

Sempre foi muito fácil calcular quantos anos eu tinha. 1995?

Tinha 15. 2002? Tinha 22. 2017? 37. Então, quando soube que

minha primeira filha nasceria em 2020, não pude evitar pensar:

“Maravilha. Vai ser fácil também calcular a idade dela”.

Brincadeiras à parte, eu tinha grandes expectativas para 2020,

obviamente. Minha filha, tão esperada, tão desejada, nasceria

em fevereiro. E eu não fugia daquela idealização romântica de

como seria maravilhosa minha vida com ela, de quantos

passeios faríamos, idas a parques, visitas de amigos e

familiares, enfim, meus 6 meses de licença maternidade seriam

doces e cheios de cor, e eu aproveitaria ao máximo.

Só o que me assombrava era ter que voltar ao trabalho depois

disso. Eu não tinha planos. Não tinha quem ficasse com ela e

também não gostava da ideia de deixar na escolinha um bebê

tão novinho. Ficava em pânico só de pensar em como seria

difícil me afastar dela.

Ninguém me contou, e ninguém imaginava, que cerca de 40

dias depois do nascimento da minha filha, uma pandemia nos

atingiria, e eu veria todos os meus “planos” irem por água

abaixo. Aliás, está aí outra coisa que ninguém conta: que a

maternidade não está nem aí para os seus planos!

Me vi sozinha com meu marido e um bebê, 
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sem poder contar com ninguém, sem um par de braços extra,

sem um colo para revezar, sem alguém para nos trazer algum

conforto em meio a todo aquele caos que a gente sabe que é a

chegada de um bebê.

Mas, e aí que está a beleza disso tudo, me vi também em um

processo maravilhoso em que não precisei, depois dos 6 meses

de licença, me afastar da minha filha.

Estou desde agosto em home office, sem previsão de retorno às

atividades presenciais.

E não posso negar que estar com minha filha em tempo integral

tem sido um presente maravilhoso. Passo meus dias revezando

entre o trabalho e as mãozinhas apoiadas nas minhas pernas

pedindo colo. Para mim, neste momento, nada é mais prazeroso

do que me jogar com ela na cama, olhar a janela e aproveitar

para brincar de pega pega, ouvindo a gargalhada mais deliciosa

do mundo. Amamentar, colocar para dormir. Aproveitar e dormir

junto com ela, grudadinhas. Fazer tudo de novo, em uma espiral

maravilhosa que, por muita sorte, não tem prazo para acabar!

Hoje ainda li uma pediatra que dizia para não romantizarmos

2020. Como eu poderia não romantizar 2020? Foi, sem dúvida

nenhuma, o melhor ano da minha vida. O mais potente. O ano

em que eu renasci. Mas, paradoxalmente, foi também, talvez, o

ano mais difícil. E o ponto é justamente este: não é a própria

maternidade, também, um grande paradoxo? Não estamos o

tempo todo em ambivalência?

Nesse caso, meu 2020 foi perfeito! Ambivalente como a

maternidade! Maravilhoso e cruel ao mesmo tempo! Igualmente

encantador e assustador!
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Eu sei que vai passar rápido, e vai deixar uma saudade imensa!

Mas vai ficar a certeza de que este tempo foi aproveitado,

usufruído, literalmente, à exaustão!

E por isso, eu agradeço muito a Pandemia! E serei eternamente

grata a 2020, que me trouxe tudo de melhor e mais precioso que

tenho hoje.
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XIV.   O sol

Por Luana Lopes Oliveira
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O tempo estava passando muito rápido, meu corpo

amadurecendo, os cabelos ficando brancos cada vez mais, o

corpo já não era mais o mesmo, com isso, planos e sonhos

guardados estavam ressurgindo, eu estava ficando mais velha,

e com medo, medo de não sentir o maior amor do mundo, medo

de não ter ninguém comigo, medo de não poder ser mãe, medo

de ficar sozinha e muito medo da minha história ter um fim.

A decisão foi tomada. Incisiva, persistente, chata, um pouco

louca e sozinha as vezes, pois só assim eu teria meu sonho

realizado, a mudança seria enorme, nem imaginava o que teria

por vir, e realmente não tinha noção do que viria. Num piscar de

olhos, aquele dia tão sonhado chegou, deu positivo, caramba,

era mesmo verdade? Sim, escutei seu coraçãozinho e eu sorria

de nervoso, agora mãe, mesmo ainda não acreditando que

estava ali dentro de mim.

Semana a semana acompanhando sua evolução, a minha

evolução, desconfortos foram inúmeros, estresse e nervosismo

vários por conta do trabalho, ansiosa, já não dormia mais como

antes, corpo ia se modificando todos os dias, e junto com toda

essa transformação, você ia crescendo, suas roupinhas, seu

quartinho foram aparecendo e, alegria tomava conta de mim,

seu nome, uma decisão difícil, pois eu não queria apelidos, tinha

que ser curto e com representatividade, Ravi, meu sol.

Naquele domingo à tarde nascemos, um mix de emoções,

quando  te  vi  pela  primeira vez chorei muito, mas  muito,  acho
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que mais que você, são segundos de êxtase intenso a hora do

parto, e agora você estava comigo, nos meus braços. E ali

começava nossa jornada juntos de verdade. Tão pequeno, tão

frágil e tão estranho para mim, a amamentação com começo e

final difícil, muitas vezes dolorosa, privação de sono durante

muito tempo, puerpério ali, e logo seria só nos dois em casa

tentando ter uma rotina, rotina?

E quando você estava com 4 meses tudo iria mudar, aqueles

planos que a mamãe tinha idealizado para nós iria tomar novos

rumos, um rumo tão difícil e assustador, onde o mundo estaria

passando por coisas que jamais pensei que pudesse acontecer

um dia, e justamente no nosso ano juntos tudo mudou de um

jeito avassalador, e uma pandemia nos afastava da nossa

família, dos nossos amigos, dos lugares que iriamos juntos, dos

parquinhos, amiguinhos, das brincadeiras, de um mundo de

descobertas para nós dois, e o mais difícil de tudo dos abraços e

beijos que deixaríamos de ter e de poder dar.

Mamãe nesse novo tempo perdeu uma tia muito querida e

amada por conta da pandemia, mamãe chorou, mamãe ficou

muito tempo perdida, mamãe pediu socorro muitas vezes,

mamãe ficou com medo, mamãe sentia culpa, mamãe queria

poder contar com mais ajuda, mamãe perdeu o trabalho, mamãe

não podia sair e consequentemente você estava ali, só

precisando de mim e a mamãe estava cansada. Mas a mamãe

mesmo assim sempre estava com um sorriso no rosto, sempre

otimista e sempre procurando novas formas de se transformar

junto com toda essa mudança do mundo, se reinventando

diariamente, para que você também não sentisse toda essa

pressão do mundo.

Hoje filho, te falo que eu não teria aguentado sozinha todo esse

sufoco  que  é ser  mãe  em  uma  pandemia, pois  a mamãe  se
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perdeu e se encontrou inúmeras vezes nesse novo tempo,

gratidão por estar ao meu lado, gratidão por me ensinar a se

reinventar na quarentena, gratidão por me dar e me trazer

esperanças a cada novo dia que passa e estamos bem, com

saúde, quero dizer também que me transformei em uma mãe

que jamais pensaria em ser um dia, e obrigada por me fazer

aprender mais por você, e te dizer ainda que é  o sol que ilumina

todos  os  meus  dias  desafiadores ainda de pandemia, que não

tem dia e nem hora para acabar, mas confiante de que tudo

passe para que nós possamos retomar aqueles sonhos que

tanto planejei para nós dois.

Obrigada por não me deixar sozinha,

te amo cada dia mais.
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XV.  Perdida e achada

Por Renata Jarillo de Restrepo
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Eu tive a mais feliz das gestações. O Nicolas foi muito desejado,

e não podíamos conter a alegria ao longo de todo o período da

gravidez. Durante os nove meses, sonhei com a maternidade, fiz

planos, tive grandes expectativas.

No dia 11/02, o Nicolas veio ao mundo, num parto bem diferente

do que eu havia imaginado. Mal sabia eu que aquele era só o

começo do início inimaginável da minha história como mãe.

Um mês depois, foi decretada a pandemia. O medo tomou

conta. Ainda em meio à dor para amamentar, à privação de

sono, ao cansaço extremo, à perda de identidade, nos vimos

obrigados a ficar isolados em casa. Os avós e tios paternos não

puderam vir de outro país para conhecer o neto. As amigas não

puderam ajudar e servir como rede de apoio. O jantar de

aniversário de casamento teve que ser na varanda de casa. Os

banhos de sol no parque mais próximo foram cancelados.

Na enxurrada de hormônios e no isolamento severo, eu me

perdi. Passei meses muito brava com Deus por ter me colocado

nesse seleto grupo de mulheres que se tornaram mães durante

uma pandemia. Encontrei na terapia as razões científicas e

emocionais para o que eu sentia e pensava. Aos poucos, fui

percebendo como o puerpério é um processo transformador e

absolutamente necessário. Deus, em sua infinita sabedoria,

criou um mecanismo de comunicação super eficaz que garante

a sobrevivência do bebê: o choro. Ele é insuportável para a

mãe, é perturbador. 
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A mãe é obrigada a reagir a esse apelo, deixando de lado o

egoísmo que a faria ficar na zona de conforto, e atender às

demandas do bebê. Já a privação do sono tem o poder de nos

colocar em contato com nossos piores fantasmas. Não há

alternativa a enfrentá-los. Cada aspecto do puerpério tem seu

lugar nessa transformação.

Com o tempo, fui encontrando Deus nesse processo. E me

encontrando na minha fé em um Deus que controla a História,

cujo cuidado posso sentir no peito do meu marido, no abraço da

minha mãe, no cheiro do meu filho, na terapia, no grupo de

mães que me acolheu.

Não foi fácil passar pelo puerpério em plena pandemia. Penso

que nenhum puerpério seja fácil. Mas a pandemia não nos tirou

tudo. Ela pode ter tirado a rede de apoio presencial, mas trouxe

a virtual. Pode ter tirado a visita dos avós, tios, primos, amigos,

mas transformou o momento do encontro na realização de um

grande sonho.

2020 ficará marcado na História como um ano trágico. Muitos se

lembrarão desse ano com pesar, angústia e até raiva. Quantas

vezes escutei alguém dizer: “Que ano, hein?!?”. Sim, que ano!

Um ano cheio de desafios, mas repleto de memórias! Quero me

lembrar do parto, do cheirinho e da textura da pele do meu bebê

quando o toquei pela primeira vez, da música que tocava

naquele momento. Quero lembrar dos sorrisos, das trocas de

olhares, dos beijinhos babados. Dos primeiros gritinhos, do

dedão do pé na boca, da primeira gargalhada, do primeiro

dentinho. De quando meu bebê se sentou, engatinhou, ficou em

pé. Da farra no banho. Da alegria no reencontro, depois de cada

breve separação. Das mãozinhas pedindo para eu cantar a

música do tralalalá mais uma vez. Da risadinha cada vez que

proponho lermos um livro.
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Quero me lembrar das pessoas que fizeram a diferença, de

perto ou de longe. Do marido sensível que, mesmo tendo

perdido a identidade ele mesmo, esteve ao meu lado todo o

tempo. Da mãe sábia e generosa que enxergou a minha

angústia e cuidou incansavelmente de mim. Da prima e da

amiga, que, de outros países, perguntaram todos os dias como

estávamos, com genuína preocupação e vontade de ajudar.

Das mulheres do grupo de mães, que, em meio às próprias

angústias, doaram tanto de si para confortar outras mães.

E, mais do que tudo, quero me lembrar de que, ainda que eu me

perca, Deus nunca me perde. Ele conhece as minhas

necessidades, me sustenta e me encontra onde eu estiver. Que

eu possa me lembrar do Seu cuidado ao longo de todo este ano

de 2020.

“Quero trazer à memória o que me pode dar esperança.”

Lamentações  3:21       
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XVII.   Expectativas, medo e equilíbrio

Por Francielly Deodato Piolli

mãedemia

Se eu pudesse definir o que é ser mãe em apenas 3 palavras,

essa seria a minha tríade imperfeita do maternar. Muitas

expectativas, o medo do desconhecido e uma tentativa

incansável de encontrar o equilíbrio e tomar decisões, pelas

quais você sempre será julgada. Na maioria das vezes o

julgamento vem de você mesma, e se eu pudesse me dar um

conselho diretamente do futuro seria “Pegue leve com você

menina”!

É muito complicado admitir nossas vulnerabilidades durante

todo o processo da maternidade, eu diria que é ainda mais difícil

e que consiste em um ato de coragem falar sobre suas

angústias num tempo de maternidade “perfeita” de rede sociais.

Reconhecer o que te deixa triste e ao mesmo tempo feliz é um

exercício desafiador, que requer muito amor-próprio, compaixão

e muitaaaaaaa terapia.

Após o diagnóstico de um Câncer de colo de útero, 2 cirurgias e

alguns anos de biópsias e tratamentos eu descobri que o que

não me mata, me fortalece. Em contrapartida me faz abandonar

velhas expectativas, crenças e sonhos daquela maternidade

vendida nos comerciais de propaganda de margarina.

Eu comparo a minha maternidade com aprender a dirigir. Há

exatamente 10 meses quanto mais eu pratico, melhor eu fico. 
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Eu não sei vocês, mas as vezes tenho a impressão de que meu

instinto maternal foi tirar férias em alguma praia paradisíaca do

caribe e esqueceu de voltar. Desculpa se eu te desapontei, e se

eu não trago aqui um manual colorido e ilustrado da

maternidade, mas eu preciso te dizer que eu também sou nova

por aqui, e que em muitos momentos eu não faço ideia do que

eu estou fazendo. Eu só queria que você soubesse que a coisa

mais importante que eu fiz por mim, nesses últimos meses, foi

desistir  da  minha  necessidade  de  perfeição,  pois   abandonei

minhas expectativas e me convenci de que não estou em um

campeonato de mães.

Desde que minha filha nasceu, minha pequena recém-nascida

me deu uma aula gratuita de humanidade, que faculdade

nenhuma me ensinou ao longo da vida. Aqueles olhinhos

pequenos me fizeram compreender que, acertando ou errando,

para ela não faz diferença alguma. O amor e a confiança dela

por mim não tem medida, mesmo quando eu erro. Deve ser por

esse mesmo motivo que a ansiedade e culpa me fizeram

abraçar as tarefas do mundo e a rotina exaustiva de ser mãe

com um sorriso estampado no rosto.

Como tudo tem um começo, minha trajetória materna começou

mais ou menos assim…

Desde menina eu sempre fui uma escorpiana, extremamente

perfeccionista, e apaixonada por rituais, como me descreveria

minha terapeuta. Contar sobre a minha gravidez após tantos

desafios para engravidar foi um evento cuidadosamente

organizado, eu consegui inclusive guardar segredo de que

estava grávida por uma semana, quando meu coração

transbordava de amor e a minha vontade era em gritar em um

megafone todos os sentimentos que eu estava sentindo.
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O planejamento para contar pro papai incluía uma surpresa no

dia Namorados, para eternizar esse momento nas nossas vidas!

Tudo milimetricamente planejado, os balões, o primeiro par de

sapatinhos, o body com a frase caricata “Advinha quem está

chegando” e o famoso teste clearblue que contava

aproximadamente com quantas semanas eu estava. Se eu

pudesse descrever em algumas palavras esse momento seria

perfeição de expectativas atingidas com sucesso!

No entanto, ingenuamente mal eu sabia, que essa perfeição

pouco importava no dia-a-dia de uma mãe.

Ao contar para uma grande amiga que já era mãe, que eu

estava grávida, recebi junto com um chocolate quentinho alguns

conselhos de mãe para mãe. Ouvi seu relato de parto e recebi a

indicação de alguns perfis de pediatras, doulas e de uma

psicóloga chamada Nicole do @acolhedoramente que estava

para iniciar um projeto com outras mamães gestantes.

Curiosamente eu me inscrevi no curso, mas não criei

expectativa nenhuma sobre como seriam esses próximos 3

(três) encontros. Nossa primeira reunião aconteceu no dia

11/09/2019, com o tema: “as emoções na gestação”.

Teve tanto amor, tanta empatia que aquelas gestantes ainda

desconhecidas, durante os próximos meses ganhariam

identidade, afinidades e se transformariam na minha principal

rede de apoio. Elas foram tão fundamentais quanto minhas

amigas de infância. Doses homeopáticas de empatia deixaram

minha gestação mais leve. Elas agora lendo esse relato vão

saber que em vários momentos de choro e solidão suas

histórias e força foram o bálsamo e a fonte de inspiração para

eu enfrentar meus principais medos e voltar a encontrar

equilíbrio.
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Hoje, com 36 (trinta e seis) anos eu posso dizer que tive uma

gestação tranquila, saudável e feliz. Uma barriga redondinha do

jeitinho que minhas expectativas me permitiram sonhar. Com

quase 7 (sete) meses e no limite da maternidade consegui viajar

e fazer o enxoval da minha pequena. Posso dizer que antes da

pandemia chegar eu consegui realizar muitos sonhos de uma

mamãe de primeira viagem.

Uma das minhas últimas festas com toda a família e amigos

reunidos foi o meu chá de bebe, exatamente a um ano atrás em

dezembro de 2019 (Escrevo essas linhas olhando essas fotos e

recordando um tempo incrível sem COVID-19). Um dia antes da

minha princesa chegar, tivemos um lindo chá de bençãos. Que

coroou minha gestação com muito mais do que eu podia

almejar.

No dia 07/02/2020 as 3h15 da manhã Eu cheguei na

Maternidade Santa Brígida com 10cm de dilatação. Nesse

momento eu me perguntei em qual momento da vida aquele

plano de parto perfeito no papel, se confundia com essa

sensação de que eu não sabia quais eram os próximos capítulos

daquela cena. Passei praticamente 10 (dez) meses apavorada,

achando que eu estava preparada emocionalmente e

psicologicamente para ficar horas em trabalho de parto, e minha

filha nasceu exatamente 1hora e 5 minutos após eu chegar na

maternidade.

Bella nasceu de um lindo parto humanizado e sem analgesia, foi

tudo tão rápido, intenso, que por uma  fração de 20 minutos a

fotógrafa conseguiu chegar, e registrar nossos primeiros

momentos juntas! Ainda consigo sentir o cheirinho da sua pele,

o quentinho do seu corpo em cima do meu, e o abraço do seu

pai nos envolvendo. Nós 3 éramos um só!
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Desde que eu fiquei grávida, eu sonhava com aquele registro

tirado no vidro do berçário, com todos os familiares conhecendo

minha filha. Mas não deu tempo de ninguém chegar! A primeira

visita que recebemos já no quarto, foi da minha mãe as 5h30min

da manhã. Durante dois dias lindos recebi muitas visitas na

maternidade, cuidei pessoalmente da entrega de cada

lembrancinha, tirei muitas fotos e recebi calorosos abraços!

Vi também, sem me importar tanto, no noticiário da TV poucas

informações sobre a situação da pandemia na China, a qual

parecia tão distante de nós! Achei que a pandemia talvez nem

chegasse no Brasil. Ainda bem que eu não tinha noção de como

seriam os próximos meses.

O enxoval perfeito, o chá de bebe maravilhoso, ou o meu parto

feliz não foram garantias para eu produzir tanto leite, quanto eu

gostaria. Depois do nosso primeiro mês, minha bebezinha

perfeita durante umas 3 ou 4 noites começou a chorar

copiosamente de “cólica”, um choro desesperador que me

deixava atordoada, mas que passava, todas as vezes que eu

dava pra ela o milagroso “Colic Calm”.

Após esse primeiro mês de muita dor e lágrimas para

amamentar e depois de procurar 2 consultoras de

amamentação, minha obstetra me ajudou a descobrir que eu era

portadora da síndrome de Raynauld.

Nessa semana trágica, em que eu descobria a síndrome, a

pediatra constatava a perda de peso da minha bebê e eu

descobria da pior forma possível que aquele serzinho

completamente dependente de mim chorava de fome e não de

cólica. E quando eu dava o remédio para cólicas ela parava de

chorar, pois isso alimentava ela.
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Esse com certeza foi o pior dia da minha vida, pois as minhas

expectativas de amamenta-la exclusivamente com leite materno

eram tão grandes, que eu não enxerguei os outros sinais,

certamente meu instinto materno ainda estava de férias viajando

e, confesso que essa ferida demorou bastante tempo pra

cicatrizar.

A primeira mamadeira com fórmula foi dada pelo papai, e eu

confesso que não tive forças para ver, eu chorava tanto que me

deitei na minha cama e adormeci, pois, doía demais não ter o

leite suficiente pra alimentá-la. Tive tanto medo. Aos poucos eu

fui descobrindo que vínculo não é apenas de aleitamento

materno, vínculo é amor! E por aqui, amor nunca faltou e nem

nunca faltará para a Bella.

No meio dessa bagunça do aleitamento, o vírus da COVID-19

chegava com violência no Brasil e em Curitiba, o número de

mortes diárias aumentava exponencialmente. O medo, a

desinformação, nos aprisionava dentro de casa. Socorro!!!

Eu me preparei para tantos desafios na maternidade, mas em

nenhum momento imaginei a possibilidade de viver uma

pandemia durante o meu puerpério.

Novamente foi tempo de abandonar as expectativas, lidar com

os medos e tentar reequilibrar os novos planos. Eu tinha

planejado tantos encontros, tantos abraços, tantas viagens e

tantos lugares que eu gostaria que minha filha conhecesse, e

agora minha única tentativa era mantê-la segura e longe desse

vírus terrível que nos assola.

Sofri por todas as minhas amigas que não tiveram a mesma

história que eu, que não puderam receber visitas e abraços na

maternidade, e que viram seus sonhos e expectativas de

maternidade se transformarem da noite para o dia.
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Literalmente, o mundo parou devido a pandemia em conjunto

com o terrível puerpério, a mudança de cidade, a reforma na

casa nova, o trabalho remoto, as responsabilidades enquanto

síndica, e a certeza de que nada sabemos. Que o hoje é agora e

que o amanhã pode nem existir.

Infelizmente muitas famílias entraram para a estatística,

perderam entes queridos e assistimos tudo isso através das

janelas das nossas casas. Ressignificamos o conceito de

família, aprendemos a ter ainda mais empatia com o próximo e

nos unimos em orações. Não importando as nossas religiões ou

crenças.Hoje 9 (nove) meses depois do início de tudo isso,

lidamos agora com expectativas em relação a vacina para que

possamos voltar a viver na “normalidade”, se é que isso será

possível.

Ainda bem que sonhar é de graça, e eu, sonho todos os dias

com a possibilidade de ver a Bella, no ano que vem, indo pra

escola ou brincando e sorrindo com os filhos das minhas

amigas. Foi muito difícil apresentar para ela esse novo mundo

de máscara.

Com certeza, o ano de 2.020 foi um ano atípico, difícil, mas foi

também o ano mais importante da minha vida, afinal de contas

ela nasceu e fez renascer em mim uma outra mulher ainda mais

forte e mais apaixonada pela vida.

Escrevo essas linhas, vendo meu bem mais precioso arriscando

seus primeiros passinhos e falando “mamãe” no tapete da sala.

Olhando pela sacada como se esperasse o dia que poderemos

todos juntos voltar a andar livremente pelas ruas e parques da

cidade em segurança.
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XVIII.   Help!

Por Sarah Scholz Dias
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Já comecei a escrever este texto umas cinquenta vezes.

Começo, lembro, viajo nos pensamentos, choro. Leio tudo o que

escrevi e tento escrever de novo. E me perco. E choro mais uma

vez. E fico naquela de tentar fazer algo que nunca fiz, escrever.

Em pensar e refletir sobre todos os acontecimentos deste ano, e

não me conformar que não vou conseguir colocar tudo o que

sinto em palavras e em apenas duas páginas.

Ainda é tudo confuso. E este ano foi grande.

Foi grande de tantas coisas que vivemos e que quando paramos

para pensar, quando conseguimos olhar para elas, não

acreditamos.

Parece que colocamos uma lupa sobre nossas vidas cotidianas

e tivemos a oportunidade de analisar como cada coisa acontece.

Como se fosse uma pesquisa científica da vida. E quando se

tem um bebê em casa, esta observação acontece com mais

facilidade. É notável o desenvolvimento, a aprendizagem, as

transformações que eles passam dia após dia.

Quando esta pandemia começou, meu pequeno engatinhava. 

 Nestes nove meses, ele completou seu primeiro ano, começou

a andar, ganhou novos dentes, começou a escalar os moveis.

Me chamar pela casa, a brincar de esconde-esconde, a dormir

cinco horas seguidas. De um bebê, tornou-se criança.

Essas transformações todas, me deixaram orgulhosa,

sorridente, grata por ter a oportunidade de estar vivendo com

ele.
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Mas também me deixaram louca.

Estar em casa vinte e quatro horas todos os dias.

Realmente estar em casa. Sem sair. Vivendo a experiência de

criar um ser humano. Pela primeira vez. Em plena pandemia. A

dois.

Help, I need somebody

Help, not just anybody

Help, you know I need someone, help!

As transformações não foram apenas dele.

Os desafios, enlouquecedores: trabalho, casa, criança, mulher,

homem, sono. Parece uma lista simples, mas a simplicidade

esquece que crianças de um ano não seguem regras, que

trabalhos são rotulados como urgentes de uma hora para outra,

que executar estes trabalhos da forma que queremos, significa

que não vamos dormir enquanto o bebê dorme, que comida não

se faz sozinha. E que não existe pausa para respirar.

A pausa tão necessária para entender os nossos limites. Limites

que se não os tínhamos claros antes, agora precisam aparecer.

Limites meus, limites da minha família. Limites que quando

observados nesta lupa da pandemia, mostram suas

imperfeições, seus medos.

And now my life has changed in oh so many ways

My independence seems to vanish in the haze
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But every now and then I feel so insecure

I know that I just need you like I've never done before

Chora. Respira. Recomeça.

Que medos? O medo de não dividir essa descoberta toda do

seu filho com os familiares. O medo de perder familiares. O

medo de não se sentir reconhecida. O medo de estar obsoleto

para o seu trabalho. O medo do mundo incerto onde estamos

vivendo.  A tristeza por ter um ser humano tão puro crescendo

em uma sociedade tão caótica. O medo por não se sentir seguro

nas ruas. O medo por perceber que podemos gritar, mas nem

sempre isso será suficiente para o mundo mudar.

Pronto. Já parei para chorar de novo.

Quando vemos uma vida crescer, queremos mudar o mundo.

Queremos mudar o que somos. Usamos a lupa para enxergar

mais lá no fundo dos nossos medos. At´´ chegar em um ponto

onde o medo é só medo mesmo, e não dando para ser outra

coisa, passamos a rir e a ressignificar. Meu marido olhou nos

meus olhos, eu olhei nos olhos dele.

Help me if you can, I'm feeling down

And I do appreciate you being round

Help me, get my feet back on the ground

Won't you please, please help me?

Dançamos. Nos abraçamos. 
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Olhamos parra o nosso tempo juntos. Olhamos para nosso

tempo sozinhos. Pedimos ajuda. E pedindo ajuda, sinto que

fomos ajuda também. Que juntamos fragmentos deste medo

que a pandemia trouxe, que a maternidade trouxe, que a

parentalidade trouxe, que a evolução traz.

Que nos fortalecemos em nossas escolhas e assim

ressignificamos as lagrimas, as angústias, as reviravoltas, os

sorrisos.

Essa escrita para mim é um lembrete de que ainda serei

ressignificada e reconstruída muitas vezes.  Que nem sempre

conseguirei ordenar meus pensamentos com minhas vontades,

mas que a música pode me ajudar a me expressar e me

equilibrar. Que brincando posso encontrar espaço para minhas

emoções. E que se esses meus parágrafos não encontram

sentido, ok o mundo também não encontra. E que aqui dentro o

sentimento pulsa e se permite pulsar porque é um constante

experimento do viver.

Now I find I've changed my mind and opened up the doors.
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Mãedemia: crônicas maternas de um ano pandêmico 
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                                                                                        é uma

obra coletiva pensada, gestada e parida em meio à pandemia

do covid-19. Este é um livro terapêutico, fruto do trabalho

desenvolvido no grupo online puérperas na pandemia, mediado

por Nicole Cristino e ativo desde março de 2020. 
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