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MÁRCIA CARNEIRO
Escrevo, porque escrever me ajuda a pensar, a sentir, a integrar. Escrevo o que me vem à

mente, sem filtro nem censura e sem certo ou errado. Escrevo para mim, para me
conhecer, perceber, encontrar. E partilho porque acredito que a descoberta de quem

somos, da nossa essência, do nosso verdadeiro eu, passa indubitavelmente pela aceitação
do nosso ser como um todo, sem nada renegar e pelo ato carinhoso, vulnerável e corajoso

de assim nos mostrarmos aos outros.

QUEM SOU

O meu nome é Márcia e sou mãe de gémeas: a Ana
Sofia, com 4 primaveras, e a Ana Margarida, que
escolheu não nascer. Licenciei-me em Ciências
Farmacêuticas ainda no século XX e trabalhei em
Farmácia durante quase 20 anos. Vivi uma gravidez,
parto e pós parto traumáticos e um dia dei por mim a
questionar tudo, até a própria razão de ser. Nada
parecia estar certo e viver era sinónimo de sofrer. Foi
então que decidi largar tudo o que antes conhecia
como verdade absoluta e atirar-me para o
desconhecido, numa viagem sem retorno. Mudar de
vida, mudar de mente. Eternamente apaixonada pelo
estudo, investiguei tudo e qualquer coisa sobre
parentalidade, gravidez, desenvolvimento infantil e
crescimento pessoal. Fiz-me Coach de
Parentalidade, Conselheira de Aleitamento Materno,
Doula, Blogger e muito mais. Aprendi, testei, aprovei,
reprovei, desaprendi e voltei a experimentar. Morri
mil vezes e mil vezes renasci. E um dia descobri-me
do outro lado. Hoje vivo como nunca antes vivi, hoje
sinto o que nunca antes senti. Hoje o presente é
suficiente. Hoje amo ser Mãe e Mulher, com todos os
seus desafios, lutas e incertezas. Encontrei as
minhas respostas e espero poder ajudar-te a
encontrar as tuas.
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O DESAFIO DA MATERNIDADE: ESTA É A
MINHA HISTÓRIA

 

 

Quando a minha filha nasceu o meu mundo mudou. Mas não como tinha sido anunciado.
 
Quando a minha filha nasceu eu percebi que nunca na minha vida me tinha sentido tão incompetente,
tão desadequada, tão fora do meu elemento. Nunca na minha existência tinha tido tanta vontade de
fugir. Nunca na minha presença na terra tinha sentido tanto medo.
 
E não era um medo qualquer, não era o habitual medo de não ser boa mãe, de não ser capaz de
amamentar, de não ser capaz de tomar conta dela. Era um medo mais profundo, mais visceral, era um
pavor e um terror que me invadiam a alma, vindos não sei bem de onde, mas que preenchiam todos os
poros do meu ser e me paralisavam a mente e o corpo ao mesmo tempo.
 
Talvez tivesse sido a gravidez traumática que eu tinha sofrido, talvez tivesse sido o parto com direito a
transfusão de sangue e dois dias sem ver o meu bebé. Não sei, só sei que me sentia menos, menos que
as outras mães naquele hospital, menos que todas as mães do mundo, menos que todas as mulheres do
universo.
 
Lembro-me bem da primeira vez que vi a minha princesa, mas não pelas melhores razões.
As enfermeiras dos diferentes serviços em que nos encontrávamos internadas tiveram a gentileza de
nos levarem a um corredor comum, onde deitaram o meu bebé no meu colo, ainda incapaz de me
levantar da cama. Olhei para o rostinho dela à espera de sentir aquele amor incondicional e para sempre
transformador que tantas mães relatam. E nada. Tudo o que eu sentia eram os olhos do meu marido e de
todas aquelas enfermeiras à espera da minha reação.
 
Fiz um esforço enorme por não chorar, estupidamente pois o meu choro teria sido entendido como
emoção e eu sempre teria descarregado um pouco o stress. Fiz um esforço enorme por não gritar
“Tirem-me daqui! Tirem-me daqui!” e beijei aquele rostinho frágil, aquele corpinho de apenas 1.800 Kg
que parecia tão incomodado por estar no meu colo como eu por o ter lá.
 
E assim começou o meu percurso como mãe.
 
Na sabedoria das minhas 3 décadas de existência eu sabia que a vida tinha de continuar, que a única mãe
que aquela criança alguma vez haveria de ter era eu, apesar de me parecer que ela merecesse bem
melhor, e que eu tinha de me chegar à frente, eu tinha de ser capaz. Gostava muito de poder dizer que
este foi um momento de mudança, um instante de clarividência. Mas não, foi apenas um momento de
conformismo, porque a vida às vezes é o que é e não há nada a fazer.
 
E assim começou a minha luta pela sobrevivência. É claro que eu gostava daquele bebé, é claro que eu o
amava profundamente. E é igualmente claro que eu não desfrutava minimamente da sua tão preciosa
existência. 
 
Eu acordava de manhã a pensar na hora de me deitar. E ela chorava, chorava, chorava. Ela só queria colo,
e eu também. Ela só queria a mãe, e eu também. Ela sentia-se imensamente assustada no seu intenso
mundo novo, e eu também.
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O DESAFIO DA MATERNIDADE: ESTA É A
MINHA HISTÓRIA

 

 

Mas lá nos fomos desvencilhando, um dia após o outro, um choro após o outro, dela e meu. Contava
religiosamente os dias que faltavam para os tão afamados três meses, o fim das cólicas. Chegou esse
tempo e nada mudou.
 
Toda a gente tinha uma solução para o meu problema, toda a gente sugeria algo, mas tudo o que eu
conseguia fazer era esperar e desesperar. Chegaram os quatro meses e nada mudou.
 
Chegaram os 5 meses, e embora eu me sentisse como um pedaço de farrapo a ser arrastado ao sabor do
vento, fiquei feliz por ir trabalhar, por estar um pouco longe dela. Feliz e culpada.
 
Chegaram os 8 meses e o que restava do meu mundo, a frágil ponte de madeira que ainda me ligava a
um pouco de sanidade, parecia que ia finalmente desabar. Tudo que a minha bebé queria comer e beber
era o meu leite, que eu tirava religiosamente com a bomba desde que ela nascera, numa tentativa
teimosa e desesperada de algo controlar.
 
E tudo o que eu escutava era que tinha que a obrigar a comer sólidos, que tinha que a obrigar a comer a
sopa. Lembro-me perfeitamente de alguém que me disse, com ar de quem diz que o tempo é capaz de
mudar, que se a minha filha não começasse a comer sopa rapidamente provavelmente iria sofrer um
atraso mental, alguém em cuja opinião eu confiava.
 
Como que num último fôlego de energia, movida por puro desespero, comecei a pesquisar, a procurar
soluções no que sempre havia sido o meu maior apoio: os livros. Numa rápida pesquisa pela Internet
encontrei uma referência a um pediatra espanhol, Carlos González, que havia escrito um livro: Meu filho
não come. Li-o quase num impulso. E a minha vida nunca mais foi a mesma.
 
De livro em livro, de autor em autor, uns referidos pelos outros, outros descobertos por pura sorte,
entrei em contacto com o que se passa em outras sociedades, culturas onde os bebés quase nunca
choram, culturas onde não existem cólicas, culturas onde a introdução dos sólidos é feita de acordo com
indicações dadas pelas crianças e não segundo a idade.
 
Percebi que qualquer mulher é capaz de amamentar, independentemente das dificuldades com que se
depara no início da sua jornada como mãe. Percebi que educar um filho é muito mais do que conhecer
um conjunto de técnicas ou seguir uma filosofia de parentalidade.
 
Mas mais importante do que tudo, percebi que precisava de nascer de novo. Eu tinha vivido adormecida
por mais de três décadas e estava na hora de finalmente acordar. Eu tinha entregado o meu poder, a
minha vida, aos outros e estava na hora de tudo recuperar.
 
E a minha filha? Quando eu finalmente percebi que quem tinha de ser criada e educada era eu, a minha
princesa desabrochou como uma flor do deserto que há tanto tempo esperava por água.
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PARA TI, ANA MARGARIDA, QUE
ESCOLHESTE NÃO NASCER

 

 

Para ti, Ana Margarida, que escolheste não nascer. Obrigada por preencheres o meu ventre, por me
escolheres como mãe, por me ensinares uma nova forma de amar.
 
Para ti, Ana Margarida, que escolheste não nascer. Bem hajas por finalmente me acordares, me
despertares, me teres feito renascer.
 
Para ti, Ana Margarida, que escolheste não nascer. Esta é a história de como parei de ignorar a tua fugaz
presença nesta vida e de fingir normalidade. Esta é a história de como sofri a tua perda, aceitei a tua
decisão, abri o meu coração e compreendi que era seguro para sempre amar-te.
 
Sempre quis ser mãe de gémeos, sempre tive esse sonho. A vontade era bem superior ao medo. Mas
quem era eu para alguma vez receber o que realmente desejava?! Quando engravidei logo imaginei 2
seres pequeninos a crescer dentro de mim. 2 óvulos libertados, 2 fecundações simultâneas. E eu com os
meus gémeos num abraço.
 
O desejo deve ter sido tão profundamente sentido que o único ovo já criado se dividiu em dois, como se o
corpo fosse comandado por uma vontade bem superior aos desígnios da carne. Na primeira ecografia só
se vislumbrava um bebé. Eu nada disse, mas continuei a imaginar-me em gravidez gemelar. “Devaneios
hormonais” pensava eu na altura, “intuição de mãe” interrogo-me agora. “Pura coincidência” grita a
minha mente cientista, aferradamente agnóstica, que tu e a tua irmã não desistem de afrontar.
 
Não tinha nome para rapaz, e grandes dúvidas no de rapariga. E quanto aos padrinhos? A escolha estava
feita, mas fazia-me duvidar. E de repente, como um puzzle que se completa num instante de pura magia,
imaginei-me mãe de meninas a dobrar. E os nomes e padrinhos logo se definiram, como se nem tivesse
de pensar. Coincidência? Intuição de mãe? Quem sabe em que acreditar!
 
E depois a hemorragia. Um desconforto na mesa do restaurante. “Não é nada, já vai passar”. Levantei-
me, senti-me molhada. Era noite, entrei no carro. Toquei a roupa que vestia, estava mesmo encharcada.
Não queria acreditar! A confirmação que era sangue, a corrida para o hospital. O choro, o desespero, a
esperança que ressurgia e logo desvanecia. A médica, a ecografia, as palavras que tanto queria ouvir, “a
sua bebé está bem, ouça só o coração”, e a continuação: “Há algo estranho aqui no útero, algo que não
percebo o que é, vamos ter de investigar”.
 
Não sabia a médica, mas sabia o meu coração de mãe: era o meu sonho de gémeos a ser-me dado e no
mesmo exato momento retirado. Duas consultas mais tarde a confirmação da minha intuição: “É outro
bebé que aqui está, mas não é de todo viável”. E a temida continuação: “Sendo gémeos verdadeiros e a
deformidade de cariz cromossómico, é certo que a hão-de partilhar.”
 
Acreditei que a anomalia seria outra e um dos bebés iria vingar. Quando a médica se interrogou: “Mas se
isso acontecer como se aborta de um sem afetar o outro?” Apeteceu-me gritar: “Não se aborta, não se
aborta, deixa-se nascer! Já percebi, quando nascer vai morrer, mas eu não quero saber, eu não me
importo, não me incomodo. Eu abraçarei esse bebé por uma hora, um minuto, um segundo, eu não quero
saber, deixem nascer”.

https://mundodeparentalidade.com/
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ESCOLHESTE NÃO NASCER

 

 

Mas nada disse, logo reprimindo todo o meu sentir com a minha afirmação de eleição: “Que ridículo
Márcia Susana.”
 
O tempo passou, negociei com Deus, mas finalmente acreditei que era mesmo para abortar. Deixei de
sentir que ia ser mãe, deixei de sentir quase tudo, só funcionava. Reneguei o meu ventre que ainda
carregava vida, escondia-o, não o olhava nem tocava, separei-o de mim.
 
E quando ia marcar o aborto a brutidão de um ser que me diz que um bebé está bem e o outro a agonizar,
sem nunca em mim pensar. Não batia certo, não dava para acreditar. Tentei entender mas ele nada
queria explicar. Não compreendia, não percebia, não queria mais sonhar. Chorei a esperança, a
reviravolta, a incerteza. Não queria ser eu, não queria mais ser mãe, só queria parar e um rio de lágrimas
chorar.
 
Um novo médico, uma nova opinião, um anjo descido do céu para a tua irmã salvar. Cinco minutos a
ecografar e logo vê o que a todos antes tinha escapado. Finalmente um diagnóstico, uma explicação, e
uma possível solução. “Márcia, tudo está bem com o seu bebé, com o gémeo que é viável. Mas se o quer
realmente salvar tem que ir a Londres e o outro eliminar. E tem que ir para ontem, pois a qualquer
momento tudo se pode modificar”.
 
Sabes, Ana Margarida, tu já tinhas escolhido partir, mas a tua irmã não te queria deixar ir. Então deu-te o
coração que devia ser só dela. Partilhou-o contigo. E, assim, tu continuavas a crescer e a, de certa forma,
a sobreviver.
 
Menos de uma semana depois, após muito choro, cansaço e bilhetes de avião comprados para o mês
errado, chegamos a Londres e a um atendimento carinhoso e personalizado.
 
Menos de uma semana depois cortaram a ligação, já não mais a tua irmã podia partilhar o coração.
De novo um jantar, um restaurante, um desconforto no fundo do ventre. E o líquido a jorrar como se não
fosse mais parar. Teria perdido o bebé que ainda tinha? Teria a tua irmã desistido de viver sem ti?
Levantei-me, dirigi-me para o quarto. Não olhei para trás, não vi a cadeira encharcada. Quem me dera
tê-lo feito! Era um “pedaço” de ti. Era o teu mundo a abandonar-me.
 
E a tua irmã? Ficou de luto e protestou. Fechou-se no útero, na sua caverna. Usou a placenta como porta
e recusou-se a alguma vez a abrir. Mas felizmente escolheu não te seguir, ficou comigo, não quis partir.
E eu? Foquei-me em nada sentir. A tua irmã ainda podia ir, a cada momento abandonar-me para a ti
seguir.
 
Quem era eu para sonhar? Com gémeos ou um só bebé que fosse? Quem era eu para ser mãe ainda
ansiar?
 
Ergui um castelo de defesas, foquei-me em nada sentir e desejar. E assim reneguei a tua existência. E
abandonei a tua irmã quando ela mais precisava de amor e conforto, quando ela mais precisava de
chorar!

https://mundodeparentalidade.com/
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AMO-TE ANA MARGARIDA, QUE
ESCOLHESTE NÃO NASCER

 

 

Filha, tive que parar de escrever, sentia-me culpada. Estava a escrever sobre mim e não sobre ti, estava-
me a focar em mim e não em ti.
 
Parei, respirei, pensei em ti, só em ti. E senti a dor a aparecer. Tímida, com medo, preparada para fugir.
“Vem dor, podes vir, eu quero sentir, eu agora sei que o caminho não passa por reprimir. Vem dor, podes
vir, eu agora tenho colo, o melhor de todos, o meu próprio. Vem dor, podes vir, eu quero conhecer-te,
escutar o que tens para me ensinar e transmitir.”
 
E ela veio. O peito apertado, o choro preso, a raiva borbulhante. E a tristeza, sempre a tristeza, a
espreitar, a imobilizar, a desestruturar. Sabes filha, a tua irmã será sempre um espelho de ti, mas
eternamente um retrato incompleto. Por mais que eu olhe, analise, espreite os cantos nunca te vou
conseguir ver, sentir, conhecer.
 
Não é justo, não é assim que devia ser!
 
Tu não estás cá, ao lado dela, a brincar, a rir, a gritar. Tu não estás cá, ao lado dela, para podermos beijar,
mimar, acarinhar. Tu não estás cá, ao lado dela, e sentiremos para sempre a tua falta, eu e ela, para
sempre sem te abraçar.
 
Não é justo, não é assim que devia ser!
 
E os gémeos que não param de se mostrar. A cada canto um carrinho duplo, a cada esquina um par de
iguais. O meu coração parte, o meu corpo paralisa e a minha mente grita em silêncio:
 
Não é justo, não é assim que devia ser! Eu nunca conhecerei a tua maneira de ser, o teu sorriso próprio,
as tuas marotices, os teus desgostos, o que te dá prazer.
 
Eu nunca saberei de que sobremesa mais gostas, se és tímida ou sociável, rebelde ou sossegada e se
também adoras chocolate.
 
Não é justo, não é assim que deveria ser! Porquê? Para sempre porquê? Se um dia me amparou saber
que pode ter sido escolha tua não nascer, hoje não me ajuda mesmo nada, hoje sinto-me revoltada.
 
Porquê filha? Porquê? Porque escolheste este fim? Foi algo que eu fiz? Desististe de mim? Porquê, filha,
porquê?
 
Porque partiste assim?
 
Foi porque sentiste que eu não era capaz? Porque cedo percebeste que eu sou fraca e preciso demasiado
de sossego e paz? Porquê, filha, porquê?
 
Porque fugiste de mim?

https://mundodeparentalidade.com/
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Eu sei que depois de a tua irmã nascer eu chorei de culpa e alívio, por não ter duas, apenas uma, pois
com gémeos não iria certamente sobreviver.
 
Mas amor eram só loucuras de dor, cansaço e solidão. Insânias de desespero por uma bebé perder e o
luto da outra não conseguir compreender.
 
Fui eu que te fiz não nascer? Fui eu que te levei a neste mundo não viver? Porquê, filha, porquê? Para
sempre porquê?
 
Esquece meu amor, não me escutes, não me ouças. São apenas devaneios de dor, momentos de raiva e
insegurança.
 
Não é sobre ti, não é tua responsabilidade aplacar meu pesar, é apenas sobre mim e a minha dificuldade
em te libertar.
 
Tu fizeste a tua escolha, tu tiveste as tuas razões. E a mim só me cabe respeitar e aceitar.
 
Voa, meu amor, voa com as asas que Deus te deu e o Mundo não teve tempo de vergar. Voa, meu amor,
voa e sê feliz onde quer que escolhas poisar.
 
Voa, meu amor, voa, sabendo que tens sempre um ninho para onde voltar, uma casa segura onde podes
sentir-te amada e descansar.
 
Vou cuidar de mim, das raízes da árvore que tenho que ser, para ti e para a tua irmã. Vou cuidar de mim,
das minhas feridas antigas, das minhas partes por crescer.
 
Vou cuidar de mim porque só assim posso cuidar verdadeiramente de vocês.
 
Eu sei, amor, eu sei, minha filha, na verdade eu sempre soube porque escolheste não nascer. Porque eu
precisava de acordar, porque era eu quem carecia renascer. E porque almejavas que a tua irmã tivesse
como mãe a melhor versão de mim e não apenas uma criança imatura e que não sabia como viver.
 
Eu sei, meu amor, minha filha querida, eu percebo, eu entendo… e eu hei-de conseguir aceitar.
 
Amo-te Ana Margarida, minha filha linda que escolheste não nascer. Vou-te amar continuamente, sem
medos nem porquês.
 
Amo-te, Ana Margarida, para sempre e mais além. 
 
E vou amar-te eternamente.

https://mundodeparentalidade.com/
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PARA TI, ANA SOFIA, QUE ESCOLHESTE
NASCER

 

 

Para ti, Ana Sofia, que escolheste nascer.
 
Obrigada por teres ficado, obrigada por teres lutado, obrigada por não me teres abandonado.
 
Para ti, Ana Sofia, que escolheste nascer.
 
Bem hajas por me preferires, bem hajas por não desistires, bem hajas por a tua irmã não seguires.
 
Para ti, Ana Sofia, que escolheste nascer.
 
Esta é uma história de respeito, admiração e dor pelos desafios, pelas batalhas, pela guerra que um ser
tão pequenino, ainda nem sequer nascido, travou ferozmente pelo direito de viver.
 
Não sei que te espera neste mundo, não sei que gostos e desgostos nem que amores e desamores. Só
sei que é suposto aqui viveres. É um direito teu, foi uma vitória tua, uma liberdade duramente
conquistada.
 
Quando vejo as tuas fotos de bebé, pequenina, entubada e numa incubadora quase aprisionada, nada
disso se salienta, nada disso é o que me capta. Mas sim tua enorme força de viver.
 
Já me tinha esquecido do teu olhar alerta, dos teus rápidos reflexos, do teu sorriso raro e do teu choro
desesperado.
 
Já não me lembrava de como eras sôfrega a comer, de como deitavas fora mais leite do que conseguias
beber e de como tinhas medo que o biberon pudesse desaparecer.
 
Como não havias de estar atenta, vigilante, desperta e com medo de adormecer?
 
Como havias de não chorar, gritar e espernear? Como havias de confiar que era seguro viver?
 
Tu nasceste do trauma, com trauma e para o trauma. E mesmo assim tiveste coragem em o fazer.
 
Obrigada, Ana Sofia, por teres escolhido nascer.
 
Nem imagino a tua saga, a tua luta, a tua construção primária do que seria neste mundo viver. Perdida
num lago hostil, no interior de alguém que precisava de te ignorar, consciente do stress experienciado e
sem independência para teu caminho escolher.
 
Vendo a tua gémea querendo partir, desesperadamente tentando-a segurar, sentindo um laser a invadir
o vosso mundo e, na tua inocente perceção, a matar a tua irmã.
 
Meu Deus, Amor, que saga, que luta, que início de vida.

https://mundodeparentalidade.com/
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PARA TI, ANA SOFIA, QUE ESCOLHESTE
NASCER

 

 

Fechaste-te no casulo e recusaste-te a nascer. Usaste a placenta como portão e quiseste lá dentro para
sempre viver.
 
E de repente a espada a invadir a tua morada. Mãos enormes, quais monstros, a querer te agarrar. O
puxo rápido e sem cerimónia, um mundo novo, frio, duro. E a necessidade de respirar.
 
Nenhuma voz conhecida, muita agitação. A caixa de plástico que era agora tua nova casa, o transporte a
correr, e alguém a te radiografar.
 
Meu Deus, amor, como não desististe? Onde encontraste forças para lutar?
 
Meu Deus, amor, que início de vida, que saga, que luta. Que vontade de ficar!
 
Uma sala estranha, outros bebés a chorar, barulho, luzes, mil vozes estranhas e o desespero que parecia
nunca te querer largar.
 
Da mãe nem sinal, nem voz, nem cheiro, nem toque. Será que estavas sozinha, sem ninguém para te
abraçar?
 
De repente uma ponta de esperança, um oásis, uma constante no meio do caos: o colo do pai. Finalmente
alguém para te aconchegar.
 
Seria possível que alguém ficasse? Seria real que alguém te amasse? Seria seguro confiar?
 
Não, não era. Uma semana depois o fim da licença, a partida para Lisboa e a perda de peso de tanto
chorar.
 
E a mãe que tinha voltado. Mas era um caco, uma inconstante, um farrapo, um fantasma a esvoaçar.
 
Choravas, choravas, choravas. Nada nem ninguém te conseguia consolar. E mesmo assim escolheste
ficar.
 
Obrigada, Ana Sofia, por teres escolhido nascer.
 
Bem hajas, amor, por não desistires, por tua irmã não seguires, por teres decidido viver!

https://mundodeparentalidade.com/
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"É COM O CORAÇÃO QUE VEMOS
CLARAMENTE; O QUE É ESSENCIAL É

INVISIVEL AOS OLHOS."

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, O Principezinho
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E-BOOK GRATUITO: DO TRAUMA À CURA

A IMPORTÂNCIA DE PEDIR AJUDA E
APOIO: LEAN ON ME

 

 

Para mim, ouvir música sempre foi muito mais do que unicamente desfrutar da sua melodia. Para mim,
escutar uma canção é viver uma vida, ou pelo menos uma parte dela.
 
Para mim, ouvir música é escutar a sua letra e nela reencontrar os meus sonhos, o meu passado, a
minha esperança, a minha desilusão.
 
É viver de novo ou simplesmente pela primeira vez.
 
Esta semana, num dos meus grupos online de parentalidade, reencontrei uma paixão antiga: “Lean On
Me” de Bill Withers.
 
Hoje decidi começar o meu dia embalada pelo seu som. Tinha acabado de me levantar. Precisei de me
sentar de novo. As pernas falhavam-me e as lágrimas corriam-me pelo rosto.
 
Chorei copiosa e compulsivamente. Chorei de raiva, de desilusão, de tristeza. Chorei o verdadeiro choro
do luto. Mas mais do que tudo, eclipsando todo e qualquer outro sentimento, chorei de gratidão.
 
Estávamos nos primeiros dias de 2013.
 
No rádio escutava-se uma versão atualizada de “Lean On Me”. A minha prima debatia-se com a vida… e
com a sua capacidade de pedir ajuda. Enviei-lhe um link desta música e lembro-me claramente de
escrever:
 
“Lean on me, when you're not strong
And I'll be your friend
I'll help you carry on
For it won't be long
'Til I'm gonna need
Somebody to lean on”
 
E assim aconteceu. Num piscar de olhos passou um ano e estávamos agora no início de 2014. Sentada
num cadeirão da sala de Neonatologia telefonei-lhe, lavada em lágrimas. Estava tão sufocada que nem
conseguia falar.
 
Desliguei a chamada sem dizer nada e preguei-lhe um susto de morte. Há uma semana que era mãe, e
há uma semana que sentia viver um pesadelo.
 
Agora, naquela sala que se havia tornado a minha casa recebia a notícia que a minha princesa de apenas
1, 800 Kg havia perdido 50 gramas.
 
Na noite anterior o meu marido tinha partido para Lisboa e só voltaria daí a uma semana. Sentia-me
sozinha, perdida, a sufocar.

https://mundodeparentalidade.com/
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E-BOOK GRATUITO: DO TRAUMA À CURA

A IMPORTÂNCIA DE PEDIR AJUDA E
APOIO: LEAN ON ME

 

 

Quando finalmente consegui falar com ela percebi que também eu tinha problemas em pedir ajuda: “Por
favor, posso ir a tua casa tomar banho? O chuveiro daqui é um cubículo tão pequeno que me sinto a
sufocar e morrer lá dentro.”
 
Caminhamos juntas para casa dela, e eu literalmente apoiei o meu peso no seu.
 
Ajudou-me com o banho, e enquanto a sua água lavava as minhas recém-feridas e nódoas negras, o seu
carinho e compreensão acolhiam as minhas lágrimas e lavavam a minha alma então negra de dor.
 
Voltamos para o hospital e lembro-me de precisar de parar e apoiar-me nela para respirar numa dor
física que ia e vinha. Pensava que era normal, pensava que fazia parte das mazelas do parto.
 
Não cheguei a voltar a casa dela para novo banho pois no dia seguinte fiquei internada de novo e precisei
de voltar ao bloco cirúrgico.
 
Todos os fins de tarde ela me visitava. E eu chorava e desabafava. Todos os fins de tarde ela me visitava,
e era esse o ponto mais alto do meu dia.
 
Por isso, quando recomposta e uns anos mais para a frente ela voltou a precisar de um apoio, nem parei
para pensar, fi-lo por puro instinto, numa ligação de almas que tinha começado em criança e nada nem
ninguém há-de quebrar.
 
Hoje crescemos fortes, ela e eu. Vidas separadas, mas sempre uma canção, um convite, uma ligação de
almas nos momentos de necessidade.
 
E hoje, anos passados, voltei a escutar esta canção. E chorei de gratidão. Porque a vida pode ser
madrasta e cruel, mas enquanto tivermos pessoas em quem nos apoiar nada é verdadeiramente
invencível.

https://mundodeparentalidade.com/
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"A PRINCIPAL TAREFA DO HOMEM É DAR À
LUZ A SI MESMO."

ERICH FROMM
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E-BOOK GRATUITO: DO TRAUMA À CURA

O FIM DE UM SENTIMENTO DE
INCAPACIDADE

 

 

É o despertar da segunda noite passada no hospital. A minha filha está internada. Diagnóstico:
pneumonia.
 
Sentada no cadeirão que me serviu de cama tiro um momento para reconhecer o que me vai na alma. 
 
Não é tristeza, não é medo, não é revolta. É simplesmente paz e gratidão.
 
Foi um longo percurso para chegar até aqui. Foram 5 dias de vómitos e febre intensa, foram 15 dias de
tosse persistente, foi 1 mês de constipações que iam e vinham.
 
Foram três anos, 9 meses e 17 dias de maternidade.
 
Aqui nasceu a minha filha. Aqui ela viveu os 13 primeiros dias de vida. E aqui aprendi a acreditar que não
era uma mãe suficientemente capaz.
 
Ainda neste mesmo hospital comecei a desejar um segundo filho. Logo após a minha filha nascer, penso
que mesmo antes de me conseguir sequer levantar após o parto. E parte desse desejo, talvez não todo
mas seguramente uma grande fatia, era simplesmente uma vontade imensa de começar de novo.
 
Ansiava por uma nova maternidade, uma nova gravidez, uma nova oportunidade. Mas o que eu
realmente desejava era voltar atrás e refazer tudo o que pensava ter feito de errado.
 
Ansiava por provar a mim própria e a quem me rodeava que afinal era capaz, que aquela que chorava e
parecia um caco não era realmente eu, que tinha superado, que afinal era tão boa mãe como qualquer
outra que me rodeava.
 
Tentei curar minhas feridas. Deus, como eu tentei! Procurei psiquiatra e psicóloga. Fiz curso de
conselheira de aleitamento materno, doula, e massagista de bebés.
 
Perdi o número aos cursos de parentalidade que frequentei e até coach desta área me tornei. Abri os
meus horizontes a terapias alternativas, eu que sempre fora uma cientista racional. Nada excluía, tudo
validava.
 
Contava a minha história a quem a quisesse escutar. Os olhares de compaixão e as palavras de
admiração enchiam minha alma por um minuto, por alguns segundos faziam-me sentir que talvez as
circunstâncias da minha gravidez e parto fossem os responsáveis pelas minhas dificuldades na
maternidade. E não uma mera incapacidade inata.
 
Criei um blog, recebi validação e pedidos de ajuda. Auxiliei quem me procurava. Tudo isto ajudou, tudo
isto me reergueu, tudo isto me fez sentir mais capaz. Aprendi a conhecer a minha filha, dei por mim a
quebrar tabus e a confiar cada vez mais na minha forma de a criar. Aprendi a ser mãe e a amar o ser.

https://mundodeparentalidade.com/
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O FIM DE UM SENTIMENTO DE
INCAPACIDADE

 

 

Mas nada disto me fez sentir menos defeituosa quanto à forma como havia entrado na maternidade.
Continuava a desejar uma segunda oportunidade, um novo começo, uma nova gravidez. E agora com
cada vez mais mágoa.
 
Porque também agora eu percebia com certezas que eu não desejava um segundo filho, mas sim voltar
atrás no tempo e mudar a minha experiência.
 
Eu queria sentir que noutro contexto, noutras circunstâncias eu teria sido capaz. Eu queria recuperar a
experiência que sentia ter-me sido roubada.
 
E de repente, num dos momentos mais difíceis da minha vida, após 5 dias de febre e vómitos intensos, de
5 noites sem dormir, de inúmeros momentos de tristeza e impotência perante uma filha que chora e
geme nos nossos braços sem que saibamos mais o que fazer para ajudar, de um sem número de
telefonemas ao pediatra e idas ao hospital, com o marido longe e sem poder auxiliar, eu senti-me em
paz.
 
E de repente, de volta ao hospital onde a maternidade se tinha iniciado, deitada no mesmo cadeirão,
vendo o mesmo corredor, experimentando a mesma burocracia, eu percebi que tudo era diferente.
 
Olhei para trás, para um passado representado pela sala de neonatologia mesmo ali ao lado, e amei a
mulher que um dia fui.
 
Amei a mulher que ali chorara, perdida num sentimento de impotência e desespero, sem perceber o que
lhe estava a acontecer.
 
Abracei a criança perdida que um dia me tinha sentido, a criança que era mãe sem se sentir capaz de o
ser. Amei-me como nunca antes o tinha conseguido fazer. E percebi que já não era quem um dia fui, tinha
crescido, amadurecido.
 
Eu tivera a minha segunda oportunidade e desta vez eu fora capaz.
 
Sozinha, com a roupa vomitada e uma filha que gemia sem parar eu fora capaz de ser a sua guardiã, de
encontrar a minha voz, de vencer o cansaço e a vontade de colapsar, de confiar em mim própria, de não
desejar ceder o meu lugar de mãe e responsável e de nos fazer chegar a bom porto.
 
E agora, sediada neste hospital onde um dia senti perder-me, percebo que finalmente me encontrei.
 
E enquanto a minha filha cura as mazelas do corpo eu, finalmente, curo as da minha alma.

https://mundodeparentalidade.com/
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"A LOUCURA NÃO TEM QUE SER UM
COLAPSO TOTAL, TAMBÉM PODE SER UM

AVANÇO."

R. D. LAING
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Esta página foi pensada para ajudar todas as futuras mães antes, durante e depois do parto, sendo a sua
única intenção informar, esclarecer e, se possível, despertar a curiosidade pela maravilha do
nascimento. A gravidez para qualquer mulher é um momento único da sua existência e, por isso, mesmo
é vivido tantas vezes com apreensão, medos, transformações e emoções por vezes inexplicáveis.
 
Na verdade, o corpo na gravidez está em constante transformação para possibilitar as condições
necessárias à formação e desenvolvimento do bebé. E saber como ocorre essa evolução permite gerir as
alterações e evitar incómodos para viver a gravidez de forma esclarecida e informada.
 
A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda que os bebés realizem um regime de aleitamento
materno exclusivo até aos 6 meses de idade, ou seja, não devem ingerir outro alimento ou bebida para
além do leite da mãe. A partir dessa idade, a entidade indica que as crianças devem começar a ter uma
alimentação diversa, apesar de manterem o leite materno em regime complementar até finalizarem 2
anos de idade. A fase da amamentação pode ser mais ou menos fácil, gerar dúvidas, receios e convicções
muito variadas em todas as mães, mas é sem dúvida um período especial durante o qual a mulher e o
bebé vivem sensações novas numa constante adaptação. É também muito importante que as mães
terem cuidado consigo próprias de modo a poderem amamentar de maneira conveniente e aproveitar ao
máximo a fase da amamentação.
 
Por tudo isto, encontra aqui em baixo alguns dos livros, filmes e lojas que me ajudaram a entender,
assimilar e encontrar uma ajuda suplementar na minha gravidez, parto e amamentação. Espero que
desfrute desta lista e aproveite ao máximo cada uma das minhas recomendações.

CLIQUE AQUI PARA VER PÁGINA GRAVIDEZ E AMAMENTAÇÃO

https://mundodeparentalidade.com/gravidez-e-amamentacao/
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Esta página foi concebida para ajudar todas as mulheres casadas, companheiras ou namoradas a
perceberem melhor os seus parceiros, a si mesmas e as dinâmicas próprias de um relacionamento
amoroso. Partilhar a vida com alguém é receber uma segunda oportunidade de amadurecer, de crescer
as partes de nós ainda retidas na infância. Vários especialistas defendem que geralmente o que nos leva
a apaixonar por outra pessoa é exatamente o mesmo que nos leva ao divórcio posterior. Amamos no
outro o que anteriormente renegamos em nós. Mas como existiu uma razão na nossa infância para essa
renega, quase sempre relacionada com uma sensação de perigo iminente, o que um dia amamos parece
agora ameaçar-nos e queremos recalcá-lo de novo. E assim criticamos os nossos companheiros porque
tudo isto é inconsciente até que façamos um esforço por o tornar consciente. É premente encararmos o
nosso casamento como um relacionamento entre adultos, com as mesmas responsabilidades e direitos
e que cuidam um do outro alternadamente. Não como crianças desesperadas por receber o amor que
lhes foi negado em criança.
 
A autorresponsabilização pelo que acontece na nossa vida em geral e no nosso relacionamento amoroso
em particular é algo que a maioria de nós não desenvolveu em pleno e que precisa ainda de trabalho.
Paralelamente não sabemos estabelecer os nossos limites pessoais. Tentamos limitar os outros,
nomeadamente os nossos companheiros, acreditando que são eles os responsáveis pela nossa
felicidade e, assim, entregando-lhes as rédeas da nossa vida. Dizem os estudos que um casamento
saudável tem por base duas pessoas que conhecem, respeitam e atendem às suas próprias
necessidades e limites pessoais. Pois só estes indivíduos são realmente capazes de amar, cuidar e
perdoar. Para uma maior compreensão de tudo isto, ou para quem possua um desejo de aprofundar
estes tópicos, partilho em baixo alguns livros, filmes e lojas com os quais me identifico. Espero que
desfrute desta lista e aproveite ao máximo cada uma das minhas recomendações.

CLIQUE AQUI PARA VER PÁGINA DESAFIOS DE ESPOSA

https://mundodeparentalidade.com/desafios-de-esposa/


DESAFIOS DA
MATERNIDADE

 

Blog Mundo de Parentalidade

5

24

https://mundodeparentalidade.com/

Esta página foi desenhada para ajudar todas as mães e pais que se debatem com as dificuldades de
educar um filho no contexto social, económico e cultural atual. O objetivo é informar, esclarecer e, se
possível, despertar o interesse por uma nova forma de criar os futuros adultos de amanhã.
 
Os pais de hoje, particularmente os que cresceram no mundo e sociedade ocidentais, perderam o
contacto com os seus instintos e confiança naturais, deixando de acreditar que são a resposta para o
que os filhos precisam. Procuram então respostas fora, em livros, sites e especialistas de parentalidade.
Mas a grande questão que aqui se coloca é: quem conhece melhor as suas crianças do que você mesmo?
Como pode alguém saber melhor o que eles precisam do que o pai ou mãe que os amam
incondicionalmente?
 
Acredito que os pais atuais carecem de alguma orientação exterior no exercício da sua parentalidade.
Alguma ajuda na descoberta do rumo de volta aos seus próprios instintos e soluções e não respostas
universais que não respeitam a individualidade de cada ser humano nem fórmulas sobre o que fazer ou
como educar desprovidas de conhecimento sobre o desenvolvimento humano.
 
Quando os filhos são nossos devemos ser nós a envergar as rédeas que dirigem a vida, deles e nossa,
por muito que nos custe e assuste o assumir de tal responsabilidade. Por tudo isto partilho em baixo
alguns livros, filmes e lojas que considero essenciais conhecer e fazerem parte da jornada mais
importante da nossa existência: a parentalidade. Espero que desfrute desta lista e aproveite ao máximo
cada uma das minhas recomendações.

CLIQUE AQUI PARA VER PÁGINA DESAFIOS DA MATERNIDADE

https://mundodeparentalidade.com/desafios-da-maternidade/
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Nesta página quero sobretudo celebrar o facto de cada mulher é um ser humano único e com desejos e
necessidades próprios antes de ser mãe ou esposa. Considero essencial festejarmo-lo e não apenas
relembramo-lo, pois só na sua celebração muitas mulheres percebem que é tão importante tratar delas
próprias como dos filhos, companheiro e restante família.
 
É nos relacionamentos que amadurecemos, que continuamos a crescer. E é nos desafios colocados pelo
criar dos filhos e desenrolar de um matrimónio que muitas vezes descobrimos ou aprofundamos um
pouco mais quem somos. Mas para isso precisamos de estar dispostas a assumir a nossa
responsabilidade em cuidar de nós, em amarmo-nos, mesmo quando erramos, e em aceitarmos que
somos pessoas de valor.
 
Para mim tem sido no meio da tempestade que só a vida consegue ser que tenho encontrado quem sou e
do que preciso para caminhar alta. A roupa que envergo e os acessórios que escolho usar ganham um
novo significado nesses instantes, como se fossem uma segunda pele, uma expressão de quem
verdadeiramente sou, uma ajuda essencial na descoberta de quem quero ser. Os livros e filmes que
exploro nesses tempos ajudam-me a pensar, a refletir e a encontrar a minha verdade.
 
Por tudo isso partilho em baixo alguns livros, filmes e lojas que têm sido essenciais ao meu crescimento
e acredito que serão ao seu também. Espero que desfrute desta lista e aproveite ao máximo cada uma
das minhas recomendações.

CLIQUE AQUI PARA VER PÁGINA SER MULHER

https://mundodeparentalidade.com/ser-mulher/
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