
coração de Anais pulsava vibrante na mi
nha barriga de cinco meses de gestação. 
Numa lanchonete, enquanto quase cega 

via o frenético vaivém dos carros ao entarde
cer, recebi uma ligação de uma médica chamada 
Betânia, de um conceituado laboratório de Belo 
Horizonte (MG). Afirmava que tinha uma boa 
notícia, então ouvi a explicação de que a síndro
me neurológica e severa da minha filha, desco
berta há poucos dias, era um "acaso genético". 
A informação, da qual tratava com estranha efu-
sividade, ganhou comentário extra: "Pense nos 
outros filhos que terá". 

Não sei como tive voz para responder à cita
da senhora, que nem chegou a pronunciar meu 
nome. Disse-lhe que o prognóstico da Síndrome 
de Edwards era ruim, assustador. Contudo, isso 
não lhe daria o direito de encurtar o tempo de 
Anais. Dali por diante, vi que teria de descobrir 
como lidar com o tempo. Convivi com ela oito 
meses de gestação e mais 111 dias. Todos da sua 
vida. E, então, Anais se foi. 

Durante o luto, peguei-me pensando uma, duas, 
três, várias vezes: "O período que tive o prazer de 

estar com a minha filha foi suficiente? Não, não 
foi. Queria mais? Sem dúvida. Foi bem aproveita
do? Muito, a se tirar pelos mensários de oncinhas 
e pelas lembranças íntimas e felizes partilhados 
com ela na Unidade de Terapia Intensiva. 

Em fevereiro, exatos dois anos da partida de 
Anais, descobri que estava grávida. Dois bebês. 
Meses à frente, outra surpresa: duas meninas. E 
aqui estou eu esperando Anita e Pilar. Aguardan
do quando vou conhecê-las. A barriga pesada das 
gêmeas já exige que eu ande com mais lentidão, e 
me força a teorizar sobre o tempo do ser humano, 
de ser mãe, de ser mulher, de ser profissional. 

Enquanto repórter, as dúvidas sobre o tempo 
que dispomos para escrever também me ron
dam nos últimos anos. Aos meus ouvidos, ficou 
comum escutar a ligação quase obrigatória entre 
quantidade de tempo e qualidade. No discurso 
dos cafezinhos e nas conversas diárias (reais e 
virtuais) sobre produção e espaço editorial é re
petitivo o uso da lógica "sem tempo, não há ma
téria de excelência". Creio que nem o tempo em 
abundância é garantia de excelência, nem a ex
celência só se faz com tempo em abundância.É 
natural que o tempo que dispomos não seja o 
desejado — a gente sempre quer mais, é da na
tureza humana. Mas será que nosso tempo é 
bem aproveitado? Que aquela pauta, que um 
dia encheu os olhos de prazer e estímulo, teve 
a dedicação merecida? Será que a gente vem in
vestindo o suficiente para dar vida a um projeto 
(de pauta) considerado grandioso? Uma vez por 
mês. Ou por ano, que seja? 

Amplio o universo das questões: "Será que a sa
bedoria do repórter está no uso do (pouco ou mui
to) tempo que lhe ofertam? E será que as semelhan
ças entre matérias e filhos vão além das metáforas 
de final de expediente nas redações?". 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 283, p. 51, out. 2012.




