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Amamentar é um ato de amor. 
Conheço essa frase há pelo menos vinte anos. 
Quando a li pela primeira vez, julguei, como a maioria de meus colegas de 
faculdade, que se tratasse de um slogan em favor da amamentação. 
A vida, entretanto, cuidou, com seus argumentos incontestáveis, de me 
mostrar o contrário. 
A definição que ela traz em seu conceito revela ao mesmo tempo a 
grandiosidade quase inatingível do amor e um pedacinho da história de seu 
relacionamento com o homem. 
E assim como o amor, que por sua grandiosidade encontra no homem um 
manejador inábil, capaz de, em nome dele, cometer desacertos e deslizes 
perigosos, também a amamentação, gesto nobre, representante natural desse 
amor grandioso, por tão perfeita e delicada que é, encontra no homem um 
manipulador inapto, um perguntador contumaz e um questionador incansável, 
incapaz de conduzi-la sem tropeçar nas dificuldades que cria e nas 
invencionices de um modernismo que adota. 
Mais que um ato de amor, então, amamentar revela-se, nas mãos desse homem 
frágil, como um elemento revelador da sua pequenez diante da imensidão de 
Deus. 
Somos meninas e meninos afoitos diante de um grande instrumento cujos 
botõezinhos não sabemos apertar. 
Amamentar é um ato de amor. 
Mais do que um slogan, esta afirmação é um retrato da dimensão humana 
diante da obra de Deus. 
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Há um conceito muito comum entre os acadêmicos da área de saúde que 
considera muito complicadas as ciências pediátricas por tomar como 
verdadeira a premissa de que criança não sabe falar. 
De alguma forma este conceito tem sua lógica, mas de outro modo é possível, 
instigante e compensador, embora nem sempre fácil e simples, o hábito de 
compreender a linguagem das entrelinhas, a que o poeta certa vez chamou de 
o som do silencio. 
O estudo cauteloso desta linguagem é capaz de revelar desejos, necessidades, 
preferências e humores alem de inseguranças e protestos desses 
mamiferozinhos que não sabem falar. 
Mesmo sob o jugo de uma ciência baseada em evidencias, a compreensão da 
linguagem silenciosa dos bebes tem se tornado um habito imensamente 
cativante. 
A ciência chama este som de nomes como estados comportamentais, sinais de 
aproximação, estados de consciência... 
O olhar da mãe compreende o olhar do filho sem a necessidade dessas 
cartilhas técnicas e cada vez mais academicistas da modernidade. 
Quem, senão uma mãe, em algum momento da história do Aleitamento 
Materno, determinou que seu leite era o melhor alimento para seu filho? 
Quem, senão as representantes naturais da maternidade, conferiu a esta 
afirmação qualidades instintivas e espontâneas prontamente compreendidas 
pelo olhar e pelo toque do filho? 
Embora as técnicas de amamentação estudem sua padronização, milhares de 
mamíferos alheios a roteiros experimentam este momento de modo natural, 
delicioso e impar. 
A ciência moderna gasta gigabites de teorias tentando compreender e 
normatizar o que os olhos da mãe explicam: nenhuma voz fala mais forte que 
este silencio bom.    
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A mecanização da vida moderna tornou-nos dependentes habituais dos chips e 
das placas. Viciados em WWW, acabamos por nos transformar em aficcionados 
por leds e teclas on-off. Desestruturamos nossa personalidade e desarrumamos 
nosso comportamento de modo absolutamente ameaçador ao adotarmos um 
mundo de cards, seriais, downloads, megapixels e números. Números que 
aprisionam nossa vida humana e livre a RGs, CPFs, CNPJs, IRPFs, Conselhos 
Profissionais, contratos, carnês, agencias, contas, senhas e centenas de outras 
combinações alfanuméricas... 
Não é complicado concluir a partir daí a dimensão do confinamento a que 
submetemos nossas emoções nesta penitenciária mecânico-alfa-numérica da 
vida moderna. 
Esta imensa prisão engloba toda a vida contemporânea. Da criação à aquisição 
do conhecimento, do crescimento ao desenvolvimento da personalidade, do 
nascimento à morte... 
O sistema de saúde transforma seus usuários em números de prontuários, cria 
direitos e restrições, estabelece limites e determina a vida e a morte agindo 
assim. 
A qualidade do atendimento é o resultado dessa mistura fria e cruel de 
dígitos. 
Isso explica e quase justifica acompanhamentos pré-natais ineficazes e 
desatentos, partos predominantemente operatórios e nascimentos 
irremediavelmente prematuros bem como sua dependência à tecnologia e às 
técnicas da vez. 
Desumanizamo-nos. 
E fizemos isso em nome do que chamamos evolução. 
Sonhar com a caminhada até um tempo onde o homem se basta, não se 
escraviza, e é dono do seu próprio destino pode ser um longo percurso, mas 
certamente é dos mais seguros para se conseguir enxergar o mamífero homem 
livre das algemas que o descaracterizam. 
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A universalização da aplicabilidade dos recursos tecnológicos trouxe avanços 
inquestionáveis para a espécie humana. As palavras sobrevida e prognóstico 
ganharam novos volumes. A popularização de seu uso fez nascer uma nova 
família de seres vivos: os sobreviventes. Aqueles que a seleção natural 
eliminaria, tornaram-se, sob efeito de uma tecnologia cada vez mais refinada e 
cara, seus sobreviventes e essencialmente dependentes dela em alguma época 
do curso de suas vidas. 
O dado admirável na história da aplicação da alta tecnologia em cuidados de 
saúde é que ela é tanto mais perfeita, complexa, cara e inacessível quanto mais 
fielmente mimetiza a fisiologia humana que é única, ampla, sem custos e 
extremamente simples. 
Quando, por absoluta impossibilidade, não consegue imitar seus efeitos, a 
tecnologia apela para o sobrenatural e chama para si qualidades que 
definitivamente não possui, como faz quando chama tubos plásticos com bicos 
iatrogênicos de mamadeiras quando eles nada tem a ver com a mama, ou como 
fez por muitos anos quando usurpadoramente andou chamando formulas 
lácteas modificadas de leites maternizados, quando nada jamais possuíram de 
maternos. 
Não há tecnologia que substitua a voz de uma mãe, segundo os dizeres da Dra 
Natalie Charpack. 
Mas o progresso continua e não deve surpreender muito se num futuro nada 
distante que Julio Verne não previu, incubadoras e ventiladores trouxerem 
acoplados em suas engenhocas fontes sonoras que, similando a voz materna, os 
tornem igualmente maternizados. 
Enquanto o futuro não apavora o homem simples com sua inventividade 
extremada, recuemos nosso olhar para a natureza. 
Há lírios do campo no leite materno, na vida que ele alimenta, no efeito que ele 
produz. 
Olhemos com mais respeito estes lírios, cuja delicia tecnologia alguma, com 
toda sua riqueza jamais e em tempo algum conseguirá imitar.  
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O gesto simples e diário de amamentar transborda a olhos vistos sinais 
inequívocos e comprovadores de sua grandiosidade sutil e muitas vezes 
inaparente ao perceber descuidado do observador desatento. 
A mãe toma seu filho no colo. 
É uma atitude gentil e espontânea. 
Ninguém a pediu que o tomasse. 
Ninguém prescreveu a hora exata deste gesto. 
É instintivo este pegar o filho e levá-lo ao colo. 
Inclina ela sua cabeça em direção ao filho. 
Busca, sem perceber que o faz ou porque o faz, com seus olhos os olhos dele. 
Não sabe que seu filho enxerga melhor as formas circulares que as quadradas 
e as cores escuras que as claras. 
Não imagina que os objetos colocados a 20 centímetros dos olhos de seu filho 
são mais nitidamente visualizados por ele que aqueles outros postados em 
outras distancias. 
Não conclui que esta busca entre seus olhos e os olhos de seu filho permite 
que ele a enxergue da melhor maneira que seus olhos de bebe podem enxergar . 
Por que não qualificar este encontro impar de olhares únicos como sendo uma 
das vantagens indeléveis do aleitamento materno? 
Há falta de cientificação em olhar o amor além da pega, o vinculo além da 
postura e a delicadeza além do ato? 
A amamentação natural e espontânea, guarda em seu universo caminhos e 
revelações surpreendentes. 
Como um baú de velhas novidades que o homem descobre que sempre 
estiveram do seu lado ainda quando ele não percebia... 
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Observe a amamentação. Estude-a cuidadosamente, com zelo e sem pressa. 
Descreva as normas do bem-mamar e chame a isso Técnica de Amamentação. 
Intensifique seus estudos. 
Estabeleça as vias neuro-humorais que a determinam e os microelementos que 
dela participam. 
Avalie as interferências da emoção em seu funcionamento. 
Faça uma interseção entre ela e o meio sócio-cultural-temporal em que ela se 
insere. 
Tente compreender o funcionamento do que você passará a chamar sistema 
estomatognático dentro do grande engenho que é a amamentação. 
Admire-se com a forma única e absoluta com que o ato simples de amamentar 
interfere no equilíbrio músculo-esquelético do corpo humano, e com a 
violência grosseira como esse equilíbrio é quebrado quando ela falta. 
Familiarize-se com o papel das amas-secas e das amas-de-leite e compreenda sua 
importância para a história da sobrevivência da raça humana através dos 
séculos. 
Contabilize os vírus, fungos, bactérias, fármacos, estados psíquicos e posturas 
maternas que a entravam e a entrevam... 
Conheça de perto o aconselhamento que não é feito de dar conselhos. 
Instrumentalize-se com Bancos de Leite Humano e chame-os de alta tecnologia 
necessária e cara. 
Empreste aos bebes prematuros a alcunha de canguruzinhos e aprenda com 
eles que prematuro também mama na mamãe...  
Deslumbre-se com a participação do pai e da família na amamentação... 
Maravilhe-se com a apojadura. 
Apaixone-se pela ocitocina. 
E faça poesias. Quantas vierem. Quantas chegarem. Quantas quiserem ser. 
Observe a amamentação. 
E conclua que ela é tudo isso, mas principalmente muita coisa além do que 
pode perceber o pensamento humano. 
Faça isso. Você estará apenas no inicio da grande estrada da vida. 
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Somos mamíferos. Não há o que discutir. Não há argumentos capazes de 
mudar nossa classe no reino animal. Pelo menos é o que vale até aqui. 
Inconformados, talvez, ou talvez insatisfeitos com essa semelhança incomoda 
com orangotangos, cangurus, morcegos e ratos, tratamos de maquiar nossa 
condição mamífera com pinceladas, disfarces e camuflagens inusitadas. 
Antes da massificação do uso da mamadeira (mamadeira é palavra derivada de 
mama) e da chupeta (que os americanos chamam pacifier), engenhocas foram 
inventadas para permitir que a mãe amamentasse sem expor os seios (expor os 
seios, afinal, para o homem obtuso, é sinônimo de tornar publico um órgão 
intimo, constranger os mamíferos em torno e envergonhar a nutriz). 
Imaginemos um soutien conectado a tubinhos que conduzem o leite do seio 
(escondido sob a roupa) até o bebe que o aguarda fora dela e amamenta 
através de um bico conectado à ponta deste tubinho. 
Soutiens com canudinho. 
É incrível, mas este aparato já existiu um dia. 
Esta camuflagem esconde na verdade um moralismo falso e uma 
descaracterização perigosa da condição humana. 
Somos mamíferos e no momento em que tratamos essa condição biológica com 
pudor inexplicável, acabamos comprovando nossa fragilidade diante desse 
universo sem fronteiras que é a amamentação. 
O tempo fez a espécie humana perder-se em suas referencias naturais. 
Não é difícil concluir que esta descaracterização gera inúmeras reações que, 
antes de causas, são frutos desse afastamento. 
Cada vez mais o não ter leite retrata o não ser mamífero ainda que o sendo. 
É necessário ao homem recuperar sua condição natural antes da hora em que 
esse retorno se tornará impraticável, inconsistente e irremediável... 
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A intercorrência atual mais dolorosa para uma nutriz é ter seu filho admitido 
numa Unidade de Cuidados Neonatais. 
O isolamento a que este bebe é submetido associado à sua condição clinica, 
acompanhado das inúmeras intercorrencias no equilíbrio emocional dos 
familiares são fatores decisivos para o sucesso da amamentação. 
Embora amamentar seja um direito e não uma obrigação da mãe para com seu 
filho, o apoio à sua condição e os recursos de atenção e cuidado aplicados ao 
bebe durante este período de afastamento serão fundamentais para aquelas 
mães que desejam amamentar, vivenciando sua maternidade de forma plena. 
O recém-nascido confinado aos aparelhos e metodologias utilizados para sua 
cura sofrem ataques intensos durante sua passagem pela unidade. 
O uso abusivo e indiscriminado de chupetas e bicos, a falta de critérios 
clínicos aceitáveis para iniciar a sucção ao seio nos serviços que não contam 
com o recurso da fonoaudiologia, o descaso quanto a necessidade da 
aplicação de cuidados individualizados de tratamento a estes bebes, acabam 
por estressá-lo, confundi-lo e deseducá-lo, enquanto mamífero, de sua 
vocação natural. 
É possível que este desacerto seja um dos fatores determinantes das primeiras 
neuroses destes bebes em suas vidas. 
A mãe, por suas vez, além da maternidade roubada pela dor do afastamento e 
da ameaça da perda, encontra na frieza do tratamento a ela dispensado pela 
maior parte das nossas Unidades um grande vilão. São normas, termos 
técnicos, informações passadas de modo formal, profissional e frio, nada 
amigo, além de informações sobre resultados de exames completamente 
desconhecidos e a ameaça constante do que chamamos imponderável, inexato, 
imprevisível e imprevinível. 
 A ocitocina é capaz, entretanto, de superar a dor da guerra, do exílio, da 
prisão e do abandono. 
Há que se ter, entretanto, compreensão e respeito pelas vidas da mãe e do 
bebe. 
É essa compreensão e esse respeito às suas necessidades a base real da 
sobrevivência com qualidade e da superação com alegria. 
 
 
 



 10 

 
 

Felizmente a tecnologia, com seus avanços e inacessibilidade, tem mostrado ao 
homem caminhos alternativos que, em ultima análise, são caminhos pelos quais 
ele deveria ter seguido antes de se maravilhar pela tecnocracia cara e fria. 
Este é o caso do Método Mãe Canguru, originado na Colômbia em finais dos 
anos 70. 
Mamíferos como o homem, os cangurus levam seus filhos em bolsas localizadas 
em seus ventres, onde são amamentados e aquecidos, ganhando consistência 
para os necessários saltos da vida. 
Trazer pequenos prematuros com pouco mais de um quilo junto ao seio, 
aquecendo-os e preparando-os para mamar, tratando seu desequilíbrio térmico 
com o calor da mãe, seu isolamento com o amor da mãe e preparando seu 
crescimento com o leite da mãe é uma experiência quase incomparável.  
Nascido numa Colômbia pobre, crescido num mundo pobre e hoje em dia 
atingindo com perfeição os países mais desenvolvidos e as unidades neonatais 
mais abastadas através do chamado k-vent, que é a aplicação dessa 
metodologia em bebes sob ventilação mecânica. 
Pela primeira vez, ao experimentá-lo, a mãe tomará parte essencial no 
tratamento de seu filho. 
A frieza da Unidade se eliminará. 
A relação mãe filho, interrompida com o nascimento prematuro inesperado, 
ganhará vinculo extra, porque fruto de doação consentida e desejada. 
Confundir a metodologia Mãe Canguru com a posição canguru é tão 
inadequado quanto confundir a amamentação com a pega, ou Cristo com 
pedacinhos de metal. 
Considerar esta metodologia que interferiu definitivamente na história da 
neonatologia moderna como uma tecnologia simples é no mínimo 
descaracterizar o amor, o calor e o leite materno e roubar-lhes o brilho e o 
valor, insuperáveis na história de todos os mamíferos.   
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Somos mamíferos 
Do mesmo modo que o são 
O cão e o gato, 
A ovelha, o coelho, o lobo, 
O lince, a vaca, 
O canguru, a paca, 
O leão, 
O chimpanzé e o rato... 
Mamíferos, 
Dependentes dos ductos lactíferos 
Do mesmo modo que o são os dromedários, 
Nossos irmãos de hábitos mamários, 
Como também o camelo, 
O leão-marinho, 
A anta, 
O mico-leão-dourado, 
A onça parda, 
A onça pintada, 
O quati, 
O tamanduá 
E o leopardo... 
Que coisa boa: 
Mamíferos como a leitoa 
E os bacurinhos, 
E quase, como eles, tão lindinhos... 
Somos mamíferos 
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Como o elefante africano, 
Da mesma forma que o rinoceronte... 
 
 

 
Alimentamo-nos da mesma fonte 
Que o texugo mama 
E onde também a lhama... 
Dependuramo-nos na mesma mama... 
Irmãos da mesma livre demanda 
Da ratazana, 
Da jaguatirica, 
Da onça pintada 
E do urso panda... 
E embora apaixonados por teorias, 
Por técnicas, controvérsias, prós e contras, 
Somos mamíferos 
Como são os lobos, quem diria, 
E os hipopótamos, 
Os javalis e as lontras... 
Como o morcego lanudo  
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E o ratinho caseiro, 
Somos da mesma forma atraídos pelo cheiro 
Do leite de peito. 
E não tem jeito: 
Somos mamíferos. 
Alimentamo-nos das mesmas mamas cheias 
Do modo como se alimentam as baleias 
(e, porque não, gnomos e sereias?) 
E da mesma maneira 
Que alimentam-se a toupeira 
E o mentecapto, 
E o rato-do-campo-de-rabo-curto, 
O tatu-peba, se não me engano, 
E ainda o tigre siberiano, 
Do mesmo modo que eles 
Nós mamamos... 
Mesma atração instintiva por mamilos 
 

 
Que possuem os veados e os esquilos, 
E da mesma forma que a baleia anã, 
Nossa irmãzinha, 
Somos os filhos da apojadura 
Como o arminho, 
Como a doninha, 
Como a fuinha... 
Somos os donos da próxima mamada 
Como os sacarrabos, 
Como os gatos bravos, 
Como a onça bastarda... 
Somos mamíferos, 
E como nossos irmãos de peito 
Sobrevivemos aos milênios do mesmo jeito: 
Ninho, aconchego, calor, 
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E leite quente, 
Naturalmente... 
E muito embora 
Aparentemente 
Mais inteligentes, 
Nós, homo-sapiens, 
Não nos enganemos: 
Do mesmo modo que os irmãos que temos, 
Que mamam da mesma forma que o fazemos, 
E crescem do mesmo modo que crescemos, 
A mesma mama, 
A mesma sucção, 
Por que é que ainda não nos convencemos? 
Somos mamíferos... 
Por que é que tanta gente acha que não? 
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O Autor 
 
Espécime comum de mamífero, apresentou os primeiros reflexos de rotação, 
sucção e deglutição bem no inicinho do dia 6 de setembro de 1959 quando, 
através de parto normal, conheceu este planeta pelo qual se apaixonou. 
Mamou, cresceu, fez bagunça à beça e por fim resolveu estudar o 
funcionamento dos mamíferos humanos e graduou-se em 1984 pelo Curso de 
Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde se especializou no 
tratamento de pequenos mamiferozinhos de até 12 anos... 
Mora, trabalha, escreve poesia, fotografa, bloga, orkuteia, escuta Chico, le 
Drummond, estuda e se diverte em Campos dos Goytacazes, cidade onde 
nasceu, cidade que ama e onde enterrou seu cordão umbilical. 
Publicou algumas palavras em formas de rimas, mas há sempre mais rimas a 
serem ditas que aquelas outras poucas, descobertas por acaso.  
Descobriu por esses dias que o homem foi feito para ser feliz e que a 
felicidade consiste em não apressar a correnteza do rio.  
Aprendeu que há o dia do colostro e o dia da apojadura. 
Viver é uma questão de compreender a vida e não tentar viver amanhã o ontem 
nem hoje o amanhã. 
Cada gota de uma vez. 
Como o leite materno... 
 


