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Notícia anterior Próxima notícia

‘Este corpo não é vulgar’
PRECONCEITO Filha do presidente do Quirguistão é criticada por ‘comportamento
imoral’ ao postar nas redes sociais uma fotografia amamentando seu bebê

Uma fotografia publicada em redes sociais por Aliya Shagieva, filha mais nova do presidente do
Quirguistão, Almazbek Atambayev, levantou intenso debate sobre amamentação e sexualização. Na imagem,
postada em abril no Instagram, Aliya aparecia com o filho no colo, mamando em seu seio direito, com o sutiã
abaixado. Críticos a acusaram de “comportamento imoral”, e Aliya acabou retirando a foto do ar, mas defende
o ato de amamentar e diz que a polêmica se deve à cultura do sexo em relação ao corpo feminino.

— Este corpo que me foi dado não é vulgar — disse Aliya, de 20 anos, em entrevista à BBC. — Ele é
funcional, e seu propósito é preencher as necessidades do meu bebê, não para ser sexualizado.

Na publicação da fotografia, a filha do presidente escreveu: “Eu vou amamentar o meu filho em qualquer
hora e lugar que ele precisar”. Mas não foram apenas os haters das redes sociais que a atacaram. Os pais dela,
Almazbek e Raisa, também não ficaram contentes.

— Eles realmente não gostaram. E isso é compreensível, porque a geração mais jovem é menos
conservadora que seus pais — disse Alyia.

Normalmente, Alyia usa as redes sociais para compartilhar suas pinturas e paisagens do Quirguistão, mas
desde o nascimento de seu filho, o bebê é tema recorrente, frequentemente sendo amamentado.

— Quando eu estou amamentando o meu filho eu sinto que estou dando a ele o melhor que posso dar —
disse ela. — Cuidar do meu bebê e atender às suas necessidades é mais importante para mim do que o que as
pessoas dizem.

O Quirguistão é uma ex-república soviética de maioria muçulmana. O país é conservador, mas a
amamentação em público é aceita, só que, normalmente, as mulheres tentam cobrir os seios. Quando a
fotografia foi publicada, alguns internautas a criticaram por considerar desnecessário expor um momento tão
íntimo.

A fotografia repercutiu em veículos de imprensa da Europa, levantando o debate sobre os resquícios
conservadores que ainda enxergam esse ato como vulgar. Mas ela também recebeu apoio, sobretudo, de
outras mulheres.

“As pessoas me olham. Eu tenho que cobrir o bebê ou deixá-lo com fome”, escreveu uma mãe de Teerã.
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