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Foi assim que comecei este prefácio. Afinal, é tão 
difícil escrever algo importante para alguém, mas ao 
mesmo tempo o assunto está tão presente que basta eu 
olhar para a sala bagunçada depois de um dia cheio de 
brincadeiras que as palavras vão surgindo – desordem 
de filho é a mais linda que já vi.

A maternidade pode ser tudo aquilo que você 
imagina, mas sem filtros, fotos “instagramáveis” ou 
frases de efeito. Sabe aquela hashtag “maternidade 
real”? Então, ela é mais próxima do que você imagina e 
não é mimimi. Para muitas mulheres ela vem sem que-
rer e para outras demora e é muito esperada. Porém, 
o caminho que vem depois é igual para todas, diria 
que é meio que um caminho sem volta! A gente vai se 
modificando, por vezes se perdendo, e todas nós, ver-
dadeiras leoas, vamos nos encontrando e arrancando 
forças para dar “conta do recado”. 

Maternidade é aquela montanha russa com loo-
pings sem fim. Ninguém te conta que é difícil, que por 
muitas vezes você vai se sentir sozinha mesmo estando 
acompanhada e se cobrar para ser uma boa mãe, exem-

PREFÁCIO
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plar, incrível, mesmo já sendo tudo isso. Talvez porque 
você se olhe no espelho e veja aquela moça com olhei-
ras fundas e cabelo desalinhado e nem se reconheça e 
que, muitas vezes, tem ao lado um “PAI de selfie” e não 
um “PAIticipativo” que deixa tudo mais difícil. 

MÃE não é Mulher Maravilha, você pode falhar, 
ok?! – ouvi essa frase do pediatra da minha filha quan-
do achei que a minha bateria acabaria sem direito a 
carregador compatível. Não somos heroínas, mas mui-
tas vezes somos, né?

Neste livro você vai encontrar relatos de mães que 
se reinventaram, que se descobriram, que não queriam 
a maternidade, largaram o emprego, que não tiveram 
a tão sonhada “rede de apoio”, sofreram, amadurece-
ram, chegaram a exaustão e se anularam. Personagens 
de diferentes idades, classes sociais, regiões do país que 
têm algo em comum: o AMOR. Maternidade é o mais 
puro amor. Só por amor que a gente aguenta a fome, 
a privação de sono, um xixi que espera há horas, um 
mal estar, um dia com 24h sem fim. Ah, se não fosse 
esse tal amor…

Quantas tardes no auge do meu cansaço olhei 
pela janela e pensei: quantas mães devem estar assim 
mortas como eu? E eram muitas, tenho certeza disso. 
E a gente colhe forças lá do umbigo e voilà. Afinal, a 
história não pode parar de ser contada.

Falando em contar, a autora deste livro não pre-
cisou ser mãe para mergulhar nesse universo. Sabe por 

quê? Porque pra ser materno só precisa de sensibilida-
de, enxergar o outro, ajudar e reconhecer! Difícil falar 
da Mábily sem pensar em algo doce e ouvinte. Mães 
precisam ser ouvidas e ela o fez com maestria, como 
quem acolhe cada personagem no colo e faz um cafuné.

Meu nome não é mãe… Neste livro você vai en-
tender o que é a dor e a delícia de ser mãe – e que 
delícia participar dele, querida Mábily. Um livro para 
mães, para quem deseja ser mãe, para quem nem sonha 
com isso, para os pais (ah, os pais), para quem quer se 
reconhecer em Sônias, Valdetes, Creuzas, Bias, Iaras, 
Agathas, Jéssicas, Jaquelines, Patrícias…

Então, respira e vai… é só virar a página!
 

Karina Godoy, jornalista e, por opção e 
orgulho, pode me chamar também de  

mammy da Maitê!
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AQUELA QUE 
NÃO QUERIA  
SER MÃE



“Odeio a maternidade com todas as minhas forças, 
mas eu amo o meu filho”.
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Bia Oliveira nunca quis ser mãe. Na altura dos 
seus 25 anos, terminar a graduação em Pedagogia e 
emendar um possível mestrado eram os únicos planos 
para o ano seguinte, 2013. Penúltima de cinco filhos, 
ela cresceu com a referência de uma mãe dedicada à fa-
mília, mas sem tempo – e espaço – para si. A presença 
do pai, considerada um privilégio para quem cresce na 
periferia de São Paulo, exercia função quase recreativa. 
Passeios, o lazer e toda a parte divertida eram providos 
por ele, Sr. Edinho. As broncas do dia a dia, a educa-
ção e o cuidado com a casa ficavam sob o comando da 
mãe, Dona Val. 

A injusta distribuição de tarefas nunca pareceu 
atraente para Bia. A pele negra e tatuada no peito de-
nuncia sua origem e personalidade afrontosa pela qual 
é conhecida. No seio esquerdo, o continente africano 
marca a ascendência de sua família. No direito, traços 
grossos e pretos formam o espelho de Vênus – símbolo 
do feminino. Estas não são as únicas tatuagens do seu 
corpo. São mais de 40 desenhos que trouxeram outro 
significado às cicatrizes deixadas pela vida. Sempre há 
espaço para mais. 

Debaixo dos cachos pretos volumosos há um ros-
to arredondado com traços firmes e ressaltados por 
piercings. Os olhos castanhos delineados com lápis pre-
to não dão o menor sinal de quão violenta foi a gravi-
dez indesejada. 

O ano era 2012 e, segundo interpretações da pro-
fecia maia, deveria ser o fim do mundo. Uma série de 
eventos catastróficos supostamente encerrariam toda a 
vida na Terra. A teoria se mostrou errada, no entanto, 
esse ano de fato foi marcado pelo término da única 
vida conhecida por Bia – em que a única pessoa que 
dependia dela era ela própria. 

Em uma manhã comum do mês de agosto perce-
beu que não menstruava há mais de um mês. Consul-
tou o aplicativo do ciclo menstrual: nenhuma anota-
ção recente. Só restava comprar um teste na farmácia. 
Acompanhada da mãe, com quem dividia tudo, adqui-
riu o famoso palitinho na drogaria mais próxima. Fez o 
exame assim que retornou.

"Mãe, tô grávida".
Dona Val não pôde conter a felicidade em saber 

que ganharia mais um neto. Até então, só tinha uma 
neta de seu outro filho. 

"Mãe, eu não vou ter, não vou ter esse filho. Vou 
tirar, vou tirar, vou tirar”.

Perto de terminar a faculdade e presa em um re-
lacionamento por comodidade, ter um filho não era 
uma opção. O namoro, apesar de durar alguns meses, 
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foi um escape para poder ficar reclusa sem julgamen-
tos. "Se você tem um namorado ninguém julga. Você 
pode ficar em casa e ninguém vai falar nada", conta, 
um pouco arrependida por ter entrado em uma relação 
por esse único motivo. Nunca gostou de M. da mesma 
forma como ele a amava. Emotivo demais, ele era puro 
sentimento enquanto ela era o oposto. 

Conheceram-se na Rua Augusta em uma noite de 
bebedeira com os amigos. Ele queria namorar e ela que-
ria ser deixada em paz no conforto de casa. Foi o bas-
tante. Nos meses de relacionamento que se seguiram, 
Bia tentou terminar tudo algumas vezes. M. recorria ao 
choro e à manipulação para reverter a situação ao seu 
favor – o que funcionou muito bem até então.

Depois de enxergar os dois risquinhos no palito, 
colheu o exame de sangue. O resultado indicou que 
a gestação estava com quase três meses. Foi a única 
razão para não ter interrompido a gravidez. O aborto 
demanda não só um valor considerável em dinheiro, 
mas tempo hábil para executá-lo. Descobriu que es-
tava grávida tarde demais para arcar com essa decisão. 
Cogitou comprar os comprimidos de uma conhecida 
droga abortiva. O remédio não é vendido no território 
nacional, por isso só teria acesso a ele com a ajuda de 
alguém que pudesse importá-lo. Desistiu, não havia 
tempo para isso. No Brasil, esta prática é considera-
da um crime contra a vida, conforme o artigo 124 do 
Código Penal. 

Com apenas essa opção ao seu dispor, Bia seguiu 
com a gravidez. Carregar uma vida indesejada em seu 
ventre era algo que ela não tinha controle. Manter o 
namoro infeliz com M., porém, era uma decisão que 
estava ao seu alcance. Não teve choro que a fizesse mu-
dar de ideia.

§

Sete meses de gestação passaram até Bia estar em 
coma no hospital Santa Marcelina, zona leste de São 
Paulo. O estresse e a ansiedade a colocaram lá. Esta-
va se preparando para apresentar um artigo científico 
sobre educação em um evento, um prestígio na área 
acadêmica. Dependendo do seu desempenho poderia 
até receber uma boa quantia em dinheiro para conti-
nuar com a pesquisa. Na noite anterior à apresentação, 
passou a madrugada acordada revisando os últimos 
detalhes. Além do cansaço, estava nervosa à beça pela 
última discussão com M.

Insatisfeito com o término e a recusa de Bia em 
elevar a relação ao nível do matrimônio, M. fez da vida 
dela um inferno. Espalhou boatos sobre os dois terem 
se conhecido em um site de acompanhantes profissio-
nais, chegando a sustentar essa história até para a ex-
-sogra. Em paralelo, ligava para Bia e pedia para reata-
rem. Quando descobriu, ela chegou ao ponto máximo 
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do estresse durante a discussão com M. 
Um pouco zonza, deitou na cama para descansar. 

O relógio marcava 5h. Estava com sono e a dor de 
cabeça queimava. Dormiu. Enquanto isso, dona Val 
cuidava das tarefas domésticas. Achou estranho quan-
do recebeu uma ligação do filho, perguntando de Bia. 
Ela devia estar no Congresso naquele horário, mas não 
apareceu. Eram 16h quando a mãe entrou no quarto 
de Bia e a encontrou desacordada. Chamou pela filha e 
a acordou. Um pouco desnorteada, Bia disse não estar 
se sentindo bem – sua pressão marcava 24 por 7, altís-
sima, já que o normal é 12 por 8.

Dona Val ligou para o filho, precisava da sua aju-
da para levar Bia até o hospital. Enquanto isso, a jovem 
tateava o quarto à procura do cartão do pré-natal e seus 
documentos. Não enxergava nada. Até hoje não sabe 
como desceu as escadas de casa para chegar até o carro 
do irmão. No caminho até o hospital, convulsionou 
mais de uma vez. Estavam na Avenida Jacu Pêssego 
quando precisaram parar para socorrer Bia. O SAMU 
e os Bombeiros chegaram a tempo de imobilizá-la e 
mantê-la estável até chegar ao hospital. 

A causa disso foi a eclampsia, uma doença provo-
cada pela liberação de proteínas do feto na circulação 
materna. Como resposta imunológica, o corpo tem 
aumento da pressão arterial e convulsões. Somado ao 
fato de ser a primeira gestação e o alto nível de estresse 
em que estava, Bia ficou com a pressão tão elevada que 

foi preciso um parto forçado para salvar a sua vida e a 
de Benjamin, seu filho.  

Bia não se lembra de ter chegado lá. O último 
lapso de memória foi numa sala de emergência do San-
ta Marcelina, com os médicos inserindo o hormônio 
ocitocina em suas veias e vagina para estimular as con-
trações. O hospital é conhecido por priorizar o parto 
normal, sendo um dos cinco que mais realizam essa mo-
dalidade na capital, de acordo com a Prefeitura de São 
Paulo. No Santa Marcelina do Itaim Paulista, 73,5% 
dos partos são normais, uma taxa altíssima comparada 
aos 48% dos partos normais em todo o município. Em 
todo o Estado, as cesáreas são dominantes: 59% dos 
partos são feitos por meio desta cirurgia. Os números 
seguem uma tendência nacional, já que o Brasil tem 
uma taxa de cesáreas de 55,6%.  

PARTO MUNICÍPIO ESTADO BRASIL

Vaginal 81953 249786 1294034

Cesárea 87340 361923 1627302

Total 169299 611803 2923535

Fonte: DATASUS, 2017
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Com a pressão alta e as doses de ocitocina, a pres-
são de Bia chegou a um estado alarmante. O parto 
normal não era mais uma opção. Abriram o seu ventre 
de ponta a ponta e tiraram o filho às pressas em uma 
cesárea. A cirurgia tardia causou complicações. Perdeu 
muito sangue por causa de uma hemorragia. Os médi-
cos recomendaram a Dona Val ir à capela rezar porque 
Bia não acordaria. 

Benjamin pesava 1kg quando nasceu, no dia 1° 
de dezembro de 2012, aos sete meses. O seu tamanho 
não passava dos 23 cm. Os órgãos não estavam com-
pletamente formados e tampouco conseguia respirar 
sozinho. Foi dali direto para a UTI neonatal. A incu-
badora era o que o mantinha vivo. Enquanto recebia 
os cuidados intensivos, Bia recuperaria os sentidos ape-
nas dez dias depois. 

Em um quarto cinza do hospital, os fios e o moni-
toramento dos batimentos cardíacos não traduziam o 
que de fato a tinha colocado ali. Nenhuma enfermeira 
apareceu. Ninguém disse onde estava o seu filho ou se 
ele sequer estava vivo. Horas se passaram até que ela 
soubesse da eclampsia, da cesárea e do seu bebê pre-
maturo que lutava há alguns dias para viver. Apesar da 
dor dos 17 pontos em seu ventre, caminhou até a ala 
onde Benjamin estava. Alguns andares os separavam, 
mas a distância era irrelevante comparada à ânsia em 
saber do filho.

Assim que o viu, ficou aliviada. Estava vivo. A 

primeira coisa que reparou foram as mãos. Queria ter 
certeza que todos os dedos estavam ali. Depois que o 
filho de uma colega nasceu com os dedos grudados, 
teve medo que Benjamin tivesse o mesmo destino. 
Fora os outros problemas de saúde, os dedos estavam 
separados.

“Era muito feio, parecia uma tartaruga. E eu sabia 
que ele tinha todos os dedos, mas toda vez que eu ia 
lá na incubadora e podia colocar a mão, eu contava os 
dedos. Será que não caiu nenhum?”.

O menino tinha o tamanho equivalente a dois 
palmos de mão colocados um na frente do outro. Usa-
va um terço de fralda cortada ao meio. Ficava dois mi-
nutos no colo da mãe e já voltava ao berço, tão frágil 
era a sua aparência. 

§

É de senso comum que a maternidade não vem 
com manual de instruções. Para quem acabou de acor-
dar de um coma e está com o filho prematuro na UTI, 
entretanto, é esperado que exista uma orientação. Não 
foi assim com Bia. Já se passavam 15 dias desde o parto 
quando ela sentiu os primeiros sintomas da mastite, 
uma inflamação na mama que pode causar dores no 
peito, febre e mal estar. Por mero acaso, uma enfermei-
ra mais velha, com cabelos grisalhos e pele enrugada, 


