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Introdução

E u não sei bem em que momento isso virou lei, mas para o pes-
soal lá de casa, ainda está para nascer uma pessoa com capacidade
de reclamar maior que a minha. Já os colegas de trabalho me con-
sideram “superalto-astral, de bem com a vida, para ela tá tudo sem-
pre bom”. Paradoxos que colaboram para conturbar ainda mais
minha conflituosa alma à parte, quando o assunto é gravidez, a una-
nimidade esmagadora dita: grávida não reclama, só agradece.

Comigo foi assim. Por mais que eu estivesse me sentindo acin-
tosamente grata por tudo de bom que estava acontecendo na minha
vida (até pela possibilidade de uma coisa ruim me ensinar uma coisa
boa), se eu abrisse a boca para reclamar de um canto de unha lasca-
do perto de alguém, imediatamente uma nuvem de rejeição esta-
cionava em cima da minha cabeça, fazendo uma sombra macabra.

Eu pude rever também meu próprio preconceito. Antes de en-
gravidar, a grávida que reclamasse perto de mim soava fútil e
desespiritualizada, e a gravidez dela parecia uma tentativa desespe-
rada de salvar o casamento. Hoje eu sei que qualquer reclamação
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Até porque, em nossas reuniões secretas nos parquinhos, nas praças
e nas quitandas orgânicas da vida, não falamos apenas das dificul-
dades, mas principalmente das delícias e da incomensurável felici-
dade que os filhos trazem à nossa vida.

Este livro é assim. Alguns podem achar que eu reclamo, outros,
que estou cheia de razão, como é o meu caso. Meu desejo, porém, é
de que todos possam se divertir lendo, assim como eu me diverti
escrevendo. Ainda não inventaram remédio para enjôo nem para
cólica de nenê, de forma que rir continua sendo o mais barato dos
genéricos.

E já que a gente não pode reclamar...

poderá ser usada contra você mesma quando se está disposta a con-
testar a síndrome de Nossa Senhora.

Da mulher que recebe o resultado positivo, por mais desejado
que ele tenha sido, exige-se apenas os sintomas-padrão de gravidez
no imaginário popular: iluminação imediata, disposição irrestrita,
alegria contagiante etc. E ainda que esses sejam sentimentos que nos
inundam a alma de gestante, há outros tantos que todos conhecemos
de ouvido, mas só temos a dimensão real quando acontecem com a
gente. São aqueles sintomas, físicos ou emocionais, que todo mundo
diz que “é supernormal, é assim mesmo, logo passa”, mas que a
gente, apesar de estar amando cada segundo daquilo tudo, não vê a
hora que passem de uma vez. Neles ninguém se aprofunda, todo
mundo passa meio por cima, são os ossos do ofício, não dá para ter
um sem o outro, depois que passa a gente esquece. Mas... enquanto
eles estão acontecendo, não podemos nem falar sobre eles?

Aparentemente, com os outros não. Mas quanto mais eu conver-
so com grávidas e mães, mais percebo que há, em cada esquina,
uma organização sendo formada à margem dos comerciais de ce-
real, uma maçonaria na qual o segredo mais precioso é a soli-
dariedade. Na maioria das vezes, é pouco o que a gente precisa:
saber que não somos as únicas a vomitar durante 12 minutos segui-
dos, a engordar 28 quilos ou a estar há 18 meses sem dormir. Sem
que isso nos faça parecer mal-agradecidas ou eternas insatisfeitas.
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Tique-taque, tique-taque

A lguns fatores contribuíram para que eu tomasse consciência
do meu próprio envelhecimento: a extinção de uma raça animal, o
cão pequinês, foi uma delas. A meu ver, uma raça só se extinguia
após zilhões de anos, de desastres naturais ou de predadores. Mas o
pequinês não; como uma tendência ultrapassada, uma saia balonê,
ele foi retirado do mercado por não ter mais saída.

Outra ocorrência foram os papéis de parede em consultório de
dentista, com paisagem de bosque. Ainda são fabricados? Porque,
certamente, eles não estão sendo comprados. Então penso apreensi-
va: qual o futuro do poodle?

O mundo está mudando numa velocidade vertiginosa. A gente
nem sempre tem tempo para compreender ou absorver as mudanças.
Tem coisas que estão mudando e eu nem sei o porquê. Alguém sabe
me dizer por que foi que a embalagem do Band-Aid mudou? No
meu tempo era um saquinho de papel com um curativo dentro.
Perfeitamente simples. E genial. Hoje é um curativo embrulhado em
outro curativo. Sim, porque a embalagem agora vem tão justa, prati-
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Então vamos lá

E u nunca me considerei uma garota/adolescente/jovem/mulher
bonita. Não enxergue como autopiedade. Para mim foi a salvação.
Se eu fosse estonteantemente bonita, com certeza não estaria acha-
tando minhas celulites em frente deste computador para escrever
este livro. Eu estaria dourando meu sarado “popozão” em algum pa-
raíso onde a água do mar é quentinha, o sol é ameno e o ar é puro.
Entre uma sessão de massagem com óleos aromáticos e uma agra-
dável tarde repleta de drinques com alguém tão milionário, belo e
desocupado quanto eu. Ah, sim! Porque se eu fosse estonteante-
mente bonita, seria também ladina o suficiente para chegar ao lugar
mais distante que a beleza pudesse me levar: ao topo.

Meus pais desde cedo me ensinaram que, ainda que diferente de
todo mundo, eu era também igual a todo mundo. Que a vida é mais
do que uma “bunda malhada” quando se tem saúde. Na época eu era
muito ingênua, acreditava em tudo o que eles diziam. Hoje eu sei,
por exemplo, que é a minha mãe quem esconde os ovos que o coe-
lhinho deixa na casa dela para a gente. Bem, eu acreditei, e passei a

camente colada no Band-Aid; o desafio de abrir o pacotinho é tão
grande, que o Band-Aid inevitavelmente sai todo desmilingüido ou
rasgado. Você lá com o mertiolate pingando (o mercurocromo foi
proibido), a gavetinha de remédios aberta (eu preciso de qualquer
jeito arranjar um tempo para arrumar essa gaveta porque está impos-
sível essa bagunça). Vira o Band-Aid para um lado e para o outro,
nada de achar a tal da ponta para abrir, rasga no meio do curativo,
que se detona todo, solta o plastiquinho, cola no dedo errado. Que
porcaria de tecnologia é essa? Band-Aid agora é caixa de CD ame-
ricano? À prova de Antrax? Em relação ao computador, então — eu
procuro nem comentar —, minha ignorância é total. O fato de caber
dentro dele um corretor de texto capaz de diferenciar náo de não me
foge à compreensão. Minha professora de português do colégio era
uma sílfide, mas não caberia nele nem se dobrada feito origami.

Há bem pouco tempo eu achava que esse papo de relógio
biológico, como diz meu avô, era “grupo”. Olhando para trás, posso
me lembrar de cada episódio da minha história e saberia explicar
direitinho como uma coisa levou a outra. Coincidência ou não, jus-
tamente quando se aproximavam as doze badaladas e tudo indicava
que eu mesma me transformaria numa abóbora, conheci meu prín-
cipe, nos casamos e, depois de algum tempo, por mais alto que eu
falasse, tudo o que eu podia ouvir era tique-taque, tique-taque...
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É ruim, hein?! Eu desenvolvi uma carreira em vendas e, durante dez
anos fazendo comerciais, vendi de refrigerante a cartão de crédito,
de lasanha congelada a adesivo para parar de fumar. Eu vendi atum
num comercial de posto de gasolina. Eu sou capaz de vender uma
idéia. E este, sim, é um adjetivo importante quando se quer con-
vencer o parceiro de que é chegada a hora do “multiplicai-vos”.

Para mim, as respostas a todas as nossas dúvidas estão na
natureza. O instinto me dizia que eu devia atrair a presa para o assun-
to de maneira especial, seduzi-la de maneira primitiva. Mas não
posso deixar de pensar que uma macaca tem mais sorte. Dificilmente
ela terá de desenvolver a técnica de rebater argumentos contrários e,
apesar disso, permanecer sensual e convidativa. Afinal de contas, o
sexo ainda é o principal meio de se conseguir um bebê. Imagine a
luta das companheiras que têm de convencer seus eleitos a fazer con-
tagem de espermatozóides, depois de muitas tentativas frustradas. A
lábia é um aspecto importante, porém, no meu caso, acaba sempre
sendo fundamental, porque eu não sou muito boa na armação do
circo da sedução; miss simpatia nunca se ateve muito à sensualidade.

Mas eu sou teimosa. Quando tomo uma decisão, é raro que ela
não seja definitiva. E eu digo raro, pois tenho a esperança de que um
dia ela possa não ser. A dificuldade para mim funciona mais ou
menos como uma adrenalina. Se você me disser que eu vou ter difi-
culdade em conseguir uma coisa, eu já terei desaparecido antes de

lutar pelos meus sonhos com tenacidade. Para escrever este livro,
por exemplo, tive a disciplina que não teria em mil reencarnações
para fazer uma hora de ginástica localizada redutora de culotes.

No meu tempo, todas as crianças tinham problemas ortopédicos.
Por um motivo mais leve ou mais grave, todo mundo possuía uma
botinha preta. Isso me leva a pensar que o senhor Ortopé devia ter
algum acordo com aqueles pediatras, que viviam a nos mandar para
os ortopedistas, que viviam a nos receitar botinhas Ortopé para uso
terapêutico. Porque uma dessas todo mundo teve. Eu tive uma que
possuía um ferro no meio, e que, usada de noite para corrigir uma
aparentemente medieval má-formação óssea, forçava-me a andar
pelos corredores da casa feito uma fugitiva de Alcatraz. Preocupada
com a gravidade do meu problema, em comparação aos casos suaves
das minhas irmãs, minha mãe perguntou ao médico quais seriam as
seqüelas que eu levaria para a vida adulta. Ele ponderou:

— Nenhuma relevante, a menos que a senhora queira que a
sua filha seja miss.

Minha mãe respondeu:
— Não, eu desejo coisa melhor para ela.
Foi assim que conquistei todos os títulos de miss simpatia do

ginásio, ano após ano. Para quem não sabe, miss simpatia é aquela
que não ganhou pela beleza. Assim eu fui descobrindo um excelente
jeito de driblar a falta de um predicado. Entreter as pessoas faz com
que elas gostem de você também. Viva! Tem gente que vive disso?
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rando profundamente entre cada palavra, visualizando uma luz azul
que me envolvia e me acalmava por inteiro. Aquela calma me inva-
dia e eu sentia que estava mesmo muito desencanada; eu não esta-
va nem aí, se rolar, rolou. E não rolava. Nem na primeira, nem na
segunda, nem na terceira. Até a hora em que eu não agüentei mais
tanta desencanação e disse:

— Ah, quer saber de uma coisa? Que se f...

Minha mãe sempre disse que quem começa o ano chorando
passa o ano chorando. Talvez para nos convencer a sair de casa toda
madrugada de Ano-Novo carregados de malas, fazendo uma simpa-
tia que, segundo ela, quem faz passa o ano viajando. A julgar por
seu começo atribulado, de grandes decepções com amizades e uma
melancolia com a vida em geral, aquele ano tinha tudo para ser
daqueles que a gente passa chorando.

A primeira vez que eu admiti para mim mesma que talvez
pudesse estar grávida foi ao voltar ao trabalho depois das festas de
fim de ano.A saudade era grande, o abraço foi apertado. Subitamente,
minha vista escureceu, um silêncio desconcentrou meus ouvidos da
realidade e eu jurei estar sendo assassinada por um dos meus mais
queridos colegas. Só me passava pela cabeça: “Onde ele conseguiu
esconder a lança com a qual acaba de perfurar meus seios?”.
Impotente, aguardava apenas que o inimigo me entregasse ao meu
derradeiro crepúsculo, mas ao ser liberta do abraço letal, um breve

você concluir a frase. Já estarei lá, tentando. Para que esperar seis
meses para decidir começar a tentar? Vamos começar a tentar agora!

Eu senti uma forte pontada de decisão no peito; não haveria
argumento capaz de me convencer a começar a tentar mais tarde. Eu
queria agora. Foi preciso muito exercício de poder de persuasão; e
as tentativas começaram.

Em geral, junto com a primeira tentativa, acontece a primeira
frustração. A maioria dos casais que começa a tentar, especialmente
se a mulher tem mais de trinta, encontra dificuldade em conseguir
engravidar logo de cara. Após essa descoberta, o sexo passa a ser
uma missão, cujo único propósito é a procriação. Isso para a mulher,
porque para o homem passa a ser difícil encarar o sexo como ativi-
dade procriativa, que obedece a uma planilha rígida de horários,
posições e freqüência, e começa a ter dificuldade com o sexo em
geral.

Fazer o teste de gravidez é uma faca de dois gumes. A dúvida é:
— E aí, fazemos o teste ou esperamos a natureza agir? Será ver-

dade? Será que conseguimos? Ou será mais uma tentativa frustrada
e estamos apenas adiando o sofrimento? Se for verdade, que alegria!
Mas se não for...

Todo mundo diz que a gravidez só rola quando a gente desen-
cana, então tentei desencanar. Com toda a força do mundo. Eu só
pensava nisso o dia inteiro, eu falava para mim mesma em tom bem
calmo e lentamente: Eu... estou... desencanada. Inspirando e expi-
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alívio da dor permitiu que eu visse a luz no fim do túnel: não, eu não
estava morrendo. Meus seios é que estavam violentamente doloridos.

Aconstatação— ver o resultado positivo com os próprios olhos—
é um daqueles momentos em que, num filme, tudo ao redor fica fora de
foco, a música diminui e o protagonista fica parado com aquele papel
na mão, sem saber qual reação exibir. A gente espera que ele grite:

— Que bom! Que alegria!!
Contudo, podemos ver que outros pensamentos cruzam sua

mente:
— Que medo. Aquilo que antes representava apenas a possibi-

lidade do encerramento de uma era, agora simbolizava o início de
outra. O grande mistério.

Ora, um pouco de mistério nunca fez mal a ninguém.
A maternidade mudou o conteúdo da minha produção mental,

criativa. Tudo começou por causa do cheiro de mofo do carpete do
flat onde eu estava hospedada, que me fez passar três dias na cama
acompanhada de um balde. Eu tive de me mudar para um hotel onde
os quartos tinham piso frio. Numa das minhas fracassadas tentativas
de comer algo nutritivo entre vômitos, o garçom do restaurante me
recebeu com a pergunta:

— Uma pessoa?
—Não, são duas; mas por enquanto nós dividimos tudo, até a

cadeira.
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A maioria dos livros tem no máximo duas linhas para explicar
o que são os enjôos e por que eles ocorrem. Quem me forneceu a
explanação mais elucidativa foi o Aurélio: “Náusea que acompanha
às vezes o estado de gravidez”. Sincero, honesto. Nada de crendices
como “durma embaixo da cama com uma réstia de alho enrolada no
pescoço” ou “evite ver, cheirar ou provar coisas que lhe dão enjôo”.
Como se isso fosse possível.

Abra um livro abrangente sobre sintomas da gravidez. Câim-
bras? Tive. Enjôos? Também. Eu tiquei todos os itens da lista.
Naqueles mês-a-mês, eu era sempre a exceção: “Em algumas mu-
lheres, todos os sintomas podem aparecer simultaneamente”.

Como é que alguém pode sair por aí vibrando com a melhor
notícia do mundo, quando abrir a boca é um ato que vem sempre
acompanhado de um jato de fluidos corporais que lembra a clássica
cena da garotinha possuída de O Exorcista? Para algumas mulheres,
a devastadoramente alegre notícia da gravidez vem sob a forma de
náusea prostradora. Quando você devia estar comemorando, vibran-
do, urrando de alegria, você está urrando com a cabeça enfiada na
privada, vomitando seu esôfago para fora.

Se existe uma coisa que a gente podia passar a vida sem conhe-
cer, e não nos faria a menor falta como experiência, é o ato de
vomitar. Eu nunca sequer considerei a hipótese de virar bulímica,
tamanha a resistência que eu teria para convencer meu cérebro de
que “vomitar é bom pra mim”.

É pra descer no Paraíso?

N ão demorou muito, desde que começamos a namorar, para que
meu marido observasse que a depressão recorrente que eu sentia em
média uma vez por mês, quando eu falava “vou largar tudo, droga de
vida”, era TPM. O constrangimento me obrigou a negar veemente-
mente essa hipótese, fazendo birra como uma garota de onze anos.
Porém, aos poucos, a humilhação me convenceu a ceder; eu admiti o
flagrante e fiz o que pude para me controlar dali para a frente. A
tendência neste mundo de tecnologias é a gente ser contaminado por
tudo de maneira indiscriminada. Mas como manter o controle quando
o mundo entra pelos seus poros e a bomba hormonal, pelo sangue?

Quando engravidei decidi não assinar mais revistas e jornais,
nem assistir a notícias na TV ou na internet. A alienação foi revigo-
rante. No entanto, nem mesmo o fato de eu desconhecer a mais
nova facção radical do Iraque ou a ciência da taxa do lixo da prefei-
ta fizeram com que aquelas notícias fossem menos impactantes.

Não lendo, não vendo e não ouvindo, eu ainda continuava
sabendo. E dentro das minhas veias, o coquetel de hormônios rolan-
do solto.
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Nos quatro primeiros meses de gravidez eu enjoava, em tempo
integral, com tudo: comidas, cheiros, ar... Um dia eu vomitei ao
assistir um comercial do salgadinho Torcida Bacon. Tudo bem, em
perfeito domínio das minhas faculdades mentais eu jamais provaria
o petisco, mas o pessoal na TV parecia estar adorando.

O que mais me surpreende é a medicina, tradicional ou alterna-
tiva, que já evoluiu tanto no último século, ainda não ter encontrado
uma solução para esse problema. Ou será que é porque os farmacêu-
ticos são homens e não padecem desse mal? Os especialistas dizem
que não há cura para os enjôos de gravidez, e que este provavelmente
é um mal que atinge apenas a nós, estressadas mulheres ocidentais
contemporâneas, pois a náusea raramente atinge grávidas orientais
e praticamente não há indícios de casos de enjôos nas sociedades
primitivas. Com base em quê? Na ausência de pinturas rupestres que
retratam mulheres com uma grande barriga enfiando a cabeça num
buraco? Ou agarradas nos chifres de algum bisão enquanto põem os
bofes pra fora?

Entre tantas recordações desse período, cintila um infeliz san-
duíche de espinafre e frango. A mera lembrança faz ecoar a mesma
pergunta que eu fazia enquanto me despedia dele de forma brutal:
Por quê?

Os enjôos vêm com a família: os primos gases e arroto, os ami-
gos de infância. Eles montaram uma holding que detém o monopólio
da região gastrointestinal, o que acaba por completar a figura patéti-
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controlar a manada de gases que se acotovelava dentro do meu ven-
tre, acabei abrindo as comportas, e o que se viu dali por diante
acabaria com a reputação de qualquer moça de bem. Feito uma esti-
vadora, eu não respeitava nada nem ninguém. A crueldade dos
enjôos me garantia passe livre; eu não estava em condições de con-
trolar mais nada. O manobrista de um estacionamento onde parei
meu carro num desses dias que o diga. Nem me dei ao trabalho de
tentar disfarçar.

Mais novidades iam surgindo. Vasinhos de sangue não paravam
de surgir nas pernas, formando agora uma teia complexa, mais pare-
cida com aqueles emaranhados de fio de açúcar usados para enfeitar
sobremesa chique. A tradição que diz que a mulher grávida é ilumi-
nada devia estar se referindo ao óleo que escorre do couro cabeludo
e recobre a testa de um brilho reflexivo. E quando você vê uma noz,
não pode deixar de lembrar de uma barriga cheia de estrias.

Ficou claro para o meu marido, logo na primeira semana após
a confirmação, de que a gravidez envolve alterações abruptas de
humor. Todos os dias milhares de maridos são expulsos de casa
porque, pasmem, queimam uma torrada. Sei de um que teve de
fazer as trouxas quando ousou questionar o tom de lavanda esco-
lhido para o quarto do bebê. Essas pessoas tiveram a sorte de pas-
sar por isso no aconchego do lar. Eu tive um ataque dentro de um
táxi, na Avenida Paulista, porque meu marido estava demorando
para desligar o telefone antes de sairmos para a nossa relaxante
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ca, mulher de Almodóvar: uma mulher em choque, passando mal
sem trégua feito uma bêbada de boteco, com a barriga de sempre mas
uma bunda e uns peitos bem maiores, e que é convidada a demons-
trar nada além de uma imensa felicidade o tempo inteiro.

— Se eu, que não estou grávida, estou tão feliz com a notícia,
como ela pode não estar? — se perguntam.

— Hã? Dá para repetir a pergunta? O barulho da descarga não
me deixou ouvir — diz a grávida.

Essa dificuldade em expressar alegria sem ser considerada
ingrata e blasfema, ajuda a dar uma levantada no astral.

Eu, sem querer bancar a Madre Teresa, fiz um tremendo esforço
para ignorar a força daqueles sintomas ruins, para tentar levar a
minha vida como se eu só tivesse mesmo motivos para comemorar.
Numa tentativa de ser uma boa namorada, sentei no colo do meu
marido enquanto ele estava no computador. Inesperadamente. Eu
estava bem-intencionada. Eis que quando eu estava quase dando um
beijo nele, o arroto foi mais rápido que o esôfago. Nesse mesmo
momento eu senti a queimação da azia na garganta e minha voz
calou-se. Infelizmente isso ocorreu no momento em que ia pedir
desculpas pelos gases que eu acabara de alforriar, me fazendo pas-
sar ainda por grosseira. Justo eu!, que em três anos e meio de casa-
mento, só uma vez! E por acidente. (Eu não sabia que ele estava lá.)
Mas depois de passar dois dias me contorcendo na vã tentativa de
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