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Índices para catálogo sistemático:

“Eu fi co com a pureza 
das respostas das crianças...” 

(Gonzaguinha)



É gratidão que fala, né?

Gratidão a Deus por me incluir no maravilhoso mundo da maternidade, 

transmutando todas as prioridades da minha vida...  

Aos meus filhos amados, Lucca e Marcela,  

por me fazerem descobrir a mamífera que sou,  

vivenciando todo o amor que envolve a amamentação.  

Ao meu marido, Marcelo, a base da minha rede de apoio como nutriz. 

Agradeço pela linda família que construímos juntos!  

Aos meus pais, Rubens e Cleide, e aos meus sogros,  

Antonio Jorge e Rosa Maria, que mesmo morando longe,  

estão sempre presentes e envolvidos com os netos,  

fortalecendo esse lindo vínculo familiar e a transmissão de valores.  

À ilustradora Helena Cortez, por conectar tão bem  

os nossos sentimentos, traduzindo o nosso imaginário  

para um mundo de cores repletas de sentidos e significados.  

A toda equipe de Paulinas Editora,  

por transformar esse sonho em realidade.

Vanessa

À minha esposa, Janice, parceira de quase quarenta anos,  

pelo amor, carinho, compreensão e apoio.  

Aos meus filhos, Renato e Danilo, por serem duas das maiores razões 

de viver e de ser feliz e por me ensinarem tanto, desde recém-nascidos. 

Vocês cresceram e me representam.  

Aos meus pais, Raquel e Szaltyel, e à minha sogra, Regina,  

por serem tudo o que os avós podem representar para os netos.  

A toda minha família, não tão grande, mas plena e barulhenta.  

E não posso esquecer as mamães, papais, bebês e as famílias  

que fazem parte da minha trajetória presencial ou virtual,  

me ensinando, a cada dia, algo novo e especial em cada contato.  

Vocês todos são fonte de inspiração.

Moises

Gratidão à Mãe Natureza, que criou todos nós.  

Ao meu pai e à minha mãe, por terem se amado e me dado a vida,  

e a todos aqueles que vieram antes deles.  

Ao meu marido, Apoena, com quem tive dois filhos maravilhosos  

que me permitiram entender a beleza da maternidade.  

A todos meus amigos e amores que tornam os dias mais coloridos  

e às tintas que me permitem expressar além das minhas palavras.

Helena
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Introdução

Aleitamento materno desde o parto, exclusivo e em livre de-
manda até o 6o mês, complementado até dois anos ou mais. 
Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde e 
de todo o mundo. Amamentação é a base da vida.

Então, por que a amamentação se revela algo tão difícil? Por 
que razão ela não se dá com cada vez mais frequência? O que 
poderíamos mudar?

E se... ao invés de começarmos a falar sobre isso só para 
as atuais e futuras mamães, vovós e famílias, começássemos 
desde cedo, desde o começo...?

E se... contássemos essa história unindo gerações, trocando 
experiências, ensinando e aprendendo, retomando nossas 
mais antigas heranças familiares?

E se... pudéssemos trazer essas informações sob a forma de 
uma envolvente narrativa, juntando ciência, emoções, informa-
ção, recriando laços familiares, revivendo a tradição da “conta-
ção de histórias”?

Será que as crianças estão preparadas para saber onde tudo 
começa? E por que não? Mas como fazer isso?

Então, e se... pudéssemos mudar o mundo contando histórias 
como...
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Era uma vez... 

... um lugar em que existiam muitos animais diferentes, de ta-
manhos diferentes, cores diferentes, formas diferentes, jeitos 
diferentes, com famílias diferentes, que falavam de modos di-
ferentes, que moravam em lugares diferentes, mas que tinham 
uma coisa em comum: logo que nasciam, todos esses animais 
bebês se alimentavam do mesmo jeito, mamando o leite de 
suas mamães.

E,  em razão de se alimentarem do leite das mamães deles, 
alguém deu a esse grupo de seres tão diferentes um mesmo 
nome: MAMÍFEROS.

E sabe como cada um desses mamíferos nasce e mama e se 
alimenta?

É o que vamos contar, para que vocês se lembrem e contem 
a outras pessoas, para elas, igualmente, se lembrarem e 
contarem para outras crianças e adultos que não sabem 
ou não se lembram do porquê, para nós, seres humanos, 

o leite da mamãe é tão importante!

“Hummmm, então... nós... leite... mamíferos... quer dizer...”

Sentem-se aqui, e vamos juntos contar e ouvir essa bela história, 
que, algum dia, pode, como num sonho, mudar o mundo.
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Era uma vez, um menino muito esperto 
que se chamava Lucca.

Certo dia, Lucca estava brincando com a vovó. 
Ele tinha acabado de “ganhar” uma irmãzinha, a 
Marcela, e estava muito feliz em ser, agora, 
o irmão mais velho!

Enquanto brincavam, ele teve uma grande ideia:

– Vovó, que tal preparar aquele bolo delicioso 
que só a senhora sabe fazer? Eu posso ajudar... 
A Marcela, com certeza, vai adorar! Não conhe-
ço ninguém que não goste do seu bolo, vovó!

– Vamos sim, Luquinha! Mas antes vou contar 
uma história para você!

Como vovó era a melhor contadora de histórias 
de todos os mundos, de todos os tempos, Lucca 
amou a ideia. E assim, pegando da 
estante um livro bem colorido, 
ambos, com ar de aprovação, 
leram o título juntos: Mamíferos.


