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1- INTRODUÇÃO 

 

Carregar no pano está cada vez mais difundido no nosso meio e vem sendo um recurso 

bastante utilizado por mães, pais e cuidadores de bebês. Os carregadores de pano já existem há 

séculos! A maioria de nossas avós, que trabalhavam no campo, se utilizava de carregadores de 

alguma forma para colocar suas as crianças às costas.  

O babywearing “moderno” como o conhecemos agora, começou a ser disseminado pouco 

depois dos anos 50, e veio, ao longo dos anos se aperfeiçoando e se aumentou a preocupação com 

a ergonomia do bebê e de quem carrega. Viu-se também aumentar a variedade de padrões, cores, 

tecidos e materiais utilizados, proporcionando mais segurança em carregar. Alguns estudos 

comparativos de formas de carregar bebês em porta-bebês ou no colo através dos braços 

evidenciaram que o uso do porta-bebê diminui muitos riscos e sintomas de desconfortos 

recorrentes (coluna, braços, mãos, etc.) devido à melhor distribuição do peso e menor sobrecarga 

das estruturas corporais do adulto que carrega, assim como uma melhor postura do bebê quando 

se respeita sua fisiologia e seu desenvolvimento. 

Considerando a freqüência diária e a duração prolongada de se carregar um bebê desde o 

nascimento até os primeiros anos de vida, surgiu a necessidade de verificar e orientar aspectos 

importantes envolvidos nessa tarefa. Aspectos estes que vão desde as necessidades do adulto-

bebê, onde os bebês mudam o tempo todo ao longo do seu desenvolvimento, adultos apresentam 

particularidades específicas (pós parto, patologias, gestação…), diversidade de porta-bebês, 

amarrações, tecidos, até situações de uso. 

Diante disso, é possível verificar a complexidade da ergonomia no babywearing, pois envolve 

diversos aspectos e conhecimentos específicos de cada fase do bebê e do adulto envolvido, assim 

como as características do porta-bebê (tecido, distribuição do peso...) e a forma de utilização 

desses. Assim, fica evidente a importância de aprofundar e conhecer as especificidades envolvidas 

no carregar bebês de forma que se ofereça e promova as pessoas um carregar ergonômico que seja 

baseado em conforto, segurança e eficiência. 
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2- OBJETIVO 

 

Divulgar por meio de infográficos via redes sociais, informações para um carregar seguro, 

ergonômico e seus benefícios para quem já carrega ou quer começar a carregar. 

Transmitir dicas de segurança e ergonomia apresentando os benefícios do carregar para o 

bebê e para quem carrega.  

Salientar as diferenças entre carregadores ergonômicos e não ergonômicos, mostrando os 

diferentes tipos de porta-bebês ergonômicos, a aplicabilidade de cada um, seus benefícios e 

limitações e como improvisar um carregador com algum tecido que tenha disponível em casa. 

Divulgar o grupo “Bem Carregar Bebê Brasil”, o grpo “Babywearing Portugal" e o “Mapa de 

Assessoras Bebê no Pano” no Brasil e Portugal, para que os interessados possam ter um suporte de 

assessoria constante. 
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3- JUSTIFICATIVA 

 

Apesar dos inúmeros benefícios do babywearing para o bebê e para quem carrega, esse 

conhecimento ainda não é amplamente difundido. Como resultado, temos um baixo número de 

famílias que carregam os seus bebês em porta-bebês e muitas, quando carregam, acabam fazendo 

de maneira ou com carregadores não apropriados. 

É certo que, conteúdos que contém fotos, gifs, memes e vídeos têm maior alcance de 

visualizações na internet. Sabemos também que a rotina de quem tem filho ou bebê em casa é 

corrida e muitas vezes sem tempo para leituras densas. Portanto, imagens com textos resumidos 

seriam uma maneira de alcançar essas pessoas que buscam informações sobre um carregar seguro 

e ergonômico. Um carregar baseado em informações de qualidade que também potencializa a 

formação do vínculo afetivo entre mãe e bebê e atua como um facilitador na rotina com o bebê. 

Dessa forma, essas informações importantes estarão disponíveis para milhões de usuários, 

sendo acessíveis a todas as pessoas interessadas. 
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4- METODOLOGIA 

 

Este Projeto consiste em um trabalho informativo constituído pelas participantes do curso 

“Bebê No Pano Básico 2018/1”.  

Foi confeccionado uma série de infográficos com imagens ilustrativas e textos sintéticos 

contendo informações de segurança, benefícios do carregar e tipos de carregadores.  Utilizado 

materiais existentes no Carregar Ergonômico Ilustrado, informações já disponíveis na rede social 

Facebook no grupo Bem Carregar Bebê Brasil, em seu álbum “Tipos de Carregadores” e no grupo 

“Trapos e Mamãs – Babywearing e Amamentação", no álbum “Os porta bebés ergonómicos 

(babywearing)”, além do conteúdo das aulas e artigos fornecidos durante o curso Bebê no Pano 

Básico 2018/1.  

Através de reuniões realizadas via online, definimos detalhes sobre o serviço de fotografia, a 

padronização das fotos de cada infográfico, definição de textos que acompanharam cada foto, 

montagem e aprovação dos infográficos. 

Os diferentes tipos de carregadores que foram utilizados nas imagens tiveram como fonte o 

acervo pessoal das integrantes do grupo e empréstimos de pessoas conhecidas. Uma fotógrafa 

profissional fez as imagens apenas solicitando auxílio na divulgação do seu trabalho como 

profissional. As integrantes do grupo estiveram responsáveis pelo desenvolvimento do conteúdo, 

diagramação, postagem, divulgação na página do projeto e avaliação do alcance do material 

divulgado.  

Uma página de rede social (Facebook) foi criada no dia 12 de junho de 2018 nomeada “Vem 

Carregar”. Desde então informações desenvolvidas foram postadas. Alguns dias depois e 

respondendo as solicitações de quem nos seguia no facebook foi criado também uma conta de 

Instagram com o mesmo nome. Utilizamos hashtags nas postagens de divulgação respondendo os 

comentários mais relevantes. Nosso público alvo foram mães, pais, cuidadores e a todos que 

apresentavam interesse em carregar.  

Para medir e avaliar o alcance dos resultados esperados foi utilizado contagem das curtidas,  

compartilhamentos e alcance dos informativos publicados apenas no Facebook. 
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5- CONCLUSÃO 

 

Os infográficos desenvolvidos, ao todo 11 (onze), foram postados pela página de rede social 

(Facebook) “Vem Carregar”, desde o dia 02 de agosto de 2018 até o dia 12 de agosto de 2018. 

Sendo que, desde o dia 04 de julho de 2018 vínhamos postando fotos de chamada para aguçar a 

intenção de verificação da página por parte daqueles que já haviam aceitado curti-la.  

Observando as avaliações contabilizadas pela página de nosso trabalho de conclusão “Vem 

Carregar”, foi possível notar alcance nas publicações de 11,6 mil usuários (Ilustração 1 e 2). Vale 

ressaltar que, nem todos que acessam a página, curtem, comentam ou compartilham. Por isso 

ponderamos que a página possa ter abrangido mais usuários do que demonstrado na imagem 

abaixo. Entretanto, consideramos que houve grande quantidade de pessoas que curtiram, 

compartilharam, seguiram a página e continuam visualizando e marcando pessoas. 

Isso nos mostra que há interesse no assunto carregar ergonômico e seguro, por parte 

daqueles que já fazem uso de carregadores ou os que estavam desejosos em aprimorar uso, ou 

conhecer novos carregadores ou espalhar o bem carregar. 

Nos infográficos desenvolvidos, apresentamos as opções de carregadores disponíveis e que se 

apresentam ergonomicamente seguros e o alcance dessas publicações encontra-se na Ilustração 3. 

Além dos carregadores, também mostramos através dos infográficos dicas de 

segurança/ergonomia, de benefícios do carregar para o bebê e para quem carrega, de posição 

fisiológica, bem como a justificativa para não se carregar bebês de frente para o mundo (Ilustração 

4). 

Concluímos que com a criação da página e a divulgação do conteúdo demonstrado, criamos 

um ótimo veículo de informação de qualidade para quem deseja conhecer mais sobre carregar no 

pano. Nossa página “Vem Carregar” agora mostra-se ser uma das referências de busca em auxílio 

para consultar e espalhar a prática ancestral de se carregar. 
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Ilustração 1 

 

 

Ilustração 2 
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Ilustração 3 
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Ilustração 4 
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7- ANEXOS 

Infográficos partilhados:
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