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REDAÇÃO

A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua
formação, redija TEXTO DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVO, em norma-padrão da língua portuguesa, sobre o seguinte
tema “A importância do incentivo à amamentação no Brasil” Ao desenvolver o tema proposto, procure utilizar os
conhecimentos adquiridos e as reflexões feitas ao longo de sua formação. Selecione, organize e relacione, de forma
coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, sem ferir os direitos humanos.
TEXTO I

Durante o mês de conscientização, “Agosto Dourado”, a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo tem realizado uma série
de atividades com o objetivo de chamar a atenção para a importância do leite materno na vida do bebê e das mães.
Uma iniciativa que tem acontecido por todo o Brasil é o “mamaço”. A ação mobiliza gestantes, mães que amamentam,
doadoras de leite e profissionais da área buscando incentivar e orientar a população sobre o ato de amamentar.
Uma recomendação da Organização Mundial da Saúde diz que a sociedade tem o papel de tornar as comunidades mais
acolhedoras com a amamentação. Neste ano, as atividades do “Agosto Dourado” buscam incentivar a participação dos
pais e familiares em todo esse processo, com o tema: “Empoderar mães e pais, favorecer a amamentação hoje e para o
futuro!”
De acordo com a Subsecretária de Atenção Básica de Saúde, Ariadna Heringer, “esse tema surgiu a partir da necessidade
de estar se discutindo a importância do envolvimento do pai, da mãe, do companheiro, da companheira, nesse ato de
amamentar.”.
Liberdade na hora de amamentar
A amamentação é essencial na prevenção de futuras doenças e alergias, por exemplo. Porém, a ação que deveria ser
algo natural, é, em determinadas situações, vista com olhares reprovadores.
No Brasil, o artigo 9° da lei 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à lactante “o direito de amamentar
a criança em todo e qualquer ambiente, público ou privado, ainda que estejam disponíveis locais exclusivos para a
prática”.
Todavia, em casos de discriminação, proibição, repressão ou constrangimento, um projeto de lei que pune atos como
esses, segue em tramitação na Câmara de Deputados.
Disponível em https://tvzoom.com.br/mamaco-ato-busca-incentivar-a-importancia-da-amamentacao/
TEXTO II

ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências.
Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida privativa de liberdade.
§ 1o Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas,
visando ao planejamento, à implementação e à avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento
materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
§ 2o Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de
coleta de leite humano. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)
Disponível em https://tvzoom.com.br/mamaco-ato-busca-incentivar-a-importancia-da-amamentacao/
TEXTO III

Disponível em:
http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2019/julho/31/Amamentacao-Cartaz-64x46-Casal.pdf

