SEMANA MUNDIAL DE
ALEITAMENTO MATERNO
Um chamado a toda a sociedade
E o que vejo a cada momento
É aquilo que nunca antes eu tinha visto,
E eu sei dar por isso muito bem...
Sei ter o pasmo essencial
Que tem uma criança se, ao nascer,
Reparasse que nascera deveras...
Sinto-me nascido a cada momento
Para a eterna novidade do Mundo...
Fernando Pessoa
De 1º a 7 de agosto acontece a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), uma iniciativa realizada no Brasil,
desde 2007, pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), com a qual a Aliança
pela Infância vem se juntar.
Para nós é um chamado à reflexão: mais do que nutrir o corpo, a amamentação alimenta os sentidos, os vínculos, o que
é anímico, o que vem do sensível da vida. Acreditamos que a infância é um tempo da vida que fica guardado na
memória e na criança interior de cada um – e essa construção do ser começa já na primeira mamada.
Amamentada no seio da mãe a criança vive uma permuta de afetos e energias difícil de trocar por palavras porque é
única. É um momento de acalanto de sonhos, de paz e de segurança que vai alimentar seu futuro.
Para a Aliança pela Infância e seu ABCD Encantado - A de aprender; B de brincar; C de comer; e D de dormir – a
primeira infância é um tempo de se encantar com o mundo e de encantá-lo, um tempo de devaneios, de reconhecer
sabores, cheiros, cores... De dar sentido à experiência dos sentidos, de aprender, de ter mais comunhão com as coisas
da vida.
Contudo, por razões diversas impostas pelo mundo moderno, o aleitamento materno está deixando de ser uma
prioridade. Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que somente 40% das crianças têm
amamentação exclusiva nos seis primeiros meses de vida.
Por isso, a campanha da Semana Mundial de Aleitamento Materno é “Capacite as famílias e permita a amamentação,
agora e no futuro!”. A mobilização propõe que este ato, tão sublime e importante para a saúde de mães e filho, seja
também um compromisso de todos. De toda a sociedade que tem como obrigação facilitar e dar condições para que a
criança se nutra adequadamente.
Os argumentos estão colocados – é sabido que o aleitamento materno é reconhecido como o método mais
recomendável de alimentação do bebê, nutrindo-o, de corpo e alma, além de garantir seu desenvolvimento e oferecer
proteção contra infecções, alergias e doenças crônicas. E, para nós, da Aliança, cabe o chamado:
Vamos todos, como sociedade, como nação, proteger a infância e garantir o direito de toda criança à nutrição e à vida
saudável. Vamos todos celebrar e promover o aleitamento materno.

A Aliança pela Infância é um movimento pelo respeito à essência da
criança e ao tempo da infância. Existe para dar luz ao encantamento
da infância, inspirar e oferecer experiências que mobilizem a
amorosa atenção dos adultos sobre atos cotidianos das crianças,
como o aprender, o brincar, o comer e o dormir.
aliancapelainfancia.org.br

