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er mãe é algo realmente divino e, por isso, indecifrável. 
O amor de mãe é puro. Algumas vezes, sereno, outras, indomável, mas 
sempre intenso e verdadeiro. Chega a ser transgressor, porque o ser 

“mãe” contraria a física, a ciência, a matemática, a lógica humana e, até 
mesmo, a religião. 
 

A física, porque a gestação permite que dois corpos ocupem, ao 
mesmo tempo, o mesmo espaço. 

 
A matemática, porque quando se gera um filho o “um” passa a ser 

“dois”, ou “três” ou até mais que isso. 
 
A ciência, porque colo de mãe, voz de mãe, carinho de mãe, oração de 

mãe, curam até os males para os quais não há remédio. 
 
A lógica, porque a gravidez, ao tempo em que pesa, engorda, por vezes 

traz dores, tira o sono, provoca enjôo, dá varizes, câimbra, dormência, 
inchaço, modifica o corpo, o apetite, mancha a pele, etc., possibilita, 
sobretudo, um prazer indescritível, um estado de graça, de plenitude, 
perseguido pela grande maioria das mulheres que alimentam o sonho, o maior 
de suas vidas, de ser mãe. E quem haverá de negar que a gravidez torna a 
mulher mais bonita, mais serena, mais doce, mais leve, enfim, mais feliz? 

 

S 



Finalmente, a religião, porque Deus, em Seus ensinamentos, nos diz 
para amar o próximo como a nós mesmos. Mas, qual mãe não ama o filho mais 
do que a si mesma? 

 
Só posso concluir que a maternidade é subversiva por natureza. 
 
Interessante é que, quando estamos grávidas, queremos que os 

nossos filhos tenham olhos, ouvidos, cérebro, olfato, pernas, braços, 
coração, tudo perfeito,  para que possam gozar de todos os 
sentidos e responder, por si só, a todos os estímulos do 
mundo extra-uterino. Daí, eles nascem. Então, começamos a 
temer por eles, a agir por eles, a pensar por eles, a falar por 
eles, a ouvir por eles, a caminhar por eles, a sentir por eles, 
mesmo quando já cresceram o suficiente para perceber o 
mundo sozinhos. Só que para a mãe, o filho nunca está 
plenamente preparado para viver de forma independente e 
fazer suas próprias escolhas. Sentimos que eles precisam de 
nossa ajuda sempre, mas não é verdade. Nós é que 
precisamos deles, afinal, eles nasceram de nós, são parte de 
nós, algo que nos completa e, portanto, que nos faz falta 
sempre. Eles são parte de nós e, ao mesmo tempo, indivíduos 
completos que precisam de vida própria. Nós é que não teremos 
mais uma só nossa. Não somos mais as mesmas. Nossos corações 
não pulsam mais no mesmo ritmo. Nosso sono não repara mais o 
cansaço. Passamos a enxergar melhor aquilo que não vemos e a 
ouvir o que na verdade não se diz. Começam, então, a pensar 
que estamos loucas. É que os filhos aguçam o nosso sexto sentido. 
Passamos a viver um pouco em nós, um pouco neles. Pensamos que eles vão 
ter as nossas limitações e os nossos sonhos. Mas que bobagem. Eles se 
superam, nos superam e mostram-se capazes, até que um dia, tornam-se pais 
ou mães. Começam a entender o ciclo da vida, a força do amor, a 
imortalidade do sentimento. Passam, assim, a perceber que, de fato, o 
coração do filho também pulsa na gente, que a dor dele em nós se 
intensifica. Compreende como é difícil, embora necessário, deixá-lo crescer, 
viver e partir. Sim, partir. É que sempre soubemos, desde o primeiro 
momento, que não somos nós, as mães, as donas dos filhos. Aliás, muito longe 
estamos disso. Somos, na verdade, inquilinas de Deus que, na Sua infinita 
bondade, nos permitiu, por certo tempo, ou melhor, por tempo certo, 
compartilharmos do dom da criação. Podemos imaginar que Deus nos 
permitiu a escolha de ser mãe e o momento em que teríamos os nossos 
filhos, confiando a nós a decisão da chegada, e tão-somente dela. 



Esquecemos, por vezes, que o momento da partida do filho não cabe a nós, 
mas a Ele, e unicamente, a Ele. Ao gerar um filho, não lembramos que Deus, 
nas entrelinhas do processo da criação, estabeleceu a condição de que, uma 
vez nascidos, os filhos viverão apartados de nós e, a partir daí, nós é que 
viveremos, irremediavelmente, atreladas a eles. Só não entendo por que, na 
hora do parto, é o filho quem chora e não a mãe. 

 
* A autora é servidora do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (Analista 
Judiciário) e mãe de dois filhos. 

 
 


