
 A Culpa é da Mãe!       Onde está o Pai?  
 
 
BEBÊS NO CARREGADOR/COLO 
 
DENISE:  
Carregar um bebê no colo pode deixá-lo mimado? Posso deixá-lo deitado, de 
frente ou de costas no carregador? No carregador, os pés do bebê têm que 
ficar para dentro ou para fora do pano? Quanto tempo o bebê pode ficar no 
colo? Essas são questões que podem gerar conflito. Qualquer questão 
conflitante pode ser entendida por cada pessoa envolvida a partir de uma 
verdade única, embora distinta dependendo de quem afirma. A razão de cada 
um é entendida como fato único. Nesses casos, diante de um 
fato/acontecimento conflitante, cada pessoa que participa faz seu recorte. 
Cada recorte de cada pessoa, apesar de não ser a verdade absoluta, pode 
representar partes de um processo maior. E esse processo maior é a 
composição de processos biológicos, culturais, sociais, históricos, 
ideológicos, religiosos, tanto coletivos como singulares. Vejam, não quero 
dificultar as coisas, mas a busca pelo sempre simples, muitas vezes, dificulta 
as interações, interrompe a convivência, exclui as diferenças e os diferentes. 
Entendo serem necessárias as ações que nos orientam para a convergência 
nas diferenças. No caso, o colo e os temas que cercam o assunto passam 
pelo conflito. 
 
CACÁ:  
Como população urbana, não temos a cultura de carregar bebês sequer no 
colo, quanto mais em carregadores de pano. Emprestamos de culturas 
ancestrais essa possibilidade. Observá-las me parece sensato como forma 
adequada do seu uso. Além disso, as várias questões que surgem sobre a 
postura de um bebê e da criança ficam misteriosas nas populações urbanas 
a partir da perda de conexão com o próprio corpo e com a natureza que está, 
de certa forma, artificializada. O fato é que se aceita no mundo todo (nas 
populações ancestrais) que bebê que não anda é de colo e o facilitador 
desse colo pode ser os carregadores, visto que, para a maioria dessas 
mulheres, os afazeres diários são os mesmos após a maternidade. Uma 
condição para que uma mulher possa ter um bebê de colo e fazer suas 
tarefas diárias parece ser a existência de um entorno social que apoie e 
auxilie nos seus afazeres. Quando esse entorno gera dúvidas e inseguranças 
por ditar regras de certo e errado sem poder observar sua singularidade 
mãe/bebê, o uso dos carregadores fica ameaçado e dar colo fica ameaçado. 
A valorização das regras de certo e errado compete com a naturalidade do 
uso de carregadores e da prática de oferecer colo. A artificialidade fica 
valorizada. A divergência impede o convívio em diferenças. 
 
DENISE:  
Excelente colocação! Pessoas distantes da sua natureza corporal podem 
transformar-se em “seguidores”, mesmo quando acham que estão 
escolhendo fazer algo de determinada forma. Afastados de si, não sabem 
reconhecer e nomear as próprias sensações corporais e sustentar ações na 
sua direção. Na tentativa de favorecer as ações que cercam o tema 



carregador/colo, vamos abordar de modo mais objetivo possível o tema sobre 
desenvolvimento da articulação do quadril do bebê que aflige pais e mães. 
Vamos tentar entender algumas alterações que podem levar ao desencaixe 
da articulação do quadril, numa tentativa de iluminar o posicionamento das 
pernas do bebê nos carregadores e, principalmente, sem espalhar a cultura 
do medo. A principal discussão, me parece, gira em torno da DDQ, displasia 
do desenvolvimento do quadril, que é um termo abrangente que inclui 
algumas alterações na formação da bacia da criança: 
· A luxação congênita pode acompanhar a displasia, que acontece quando a 
articulação está fora do lugar assim que o bebê nasce; 
· A instabilidade articular pode ser outra consequência, nesse caso, usando 
uma manobra específica feita pelo médico, o exame pode evidenciar o 
desencaixe articular; 
· O quadril imaturo ocorre quando o bebê apresenta uma cobertura articular 
ainda não tão bem desenvolvida para seu nascimento. 
Essas alterações podem ser verificadas pelo médico logo ao nascer e 
podem, também, ser detectadas somente ao longo do desenvolvimento. 
Resumindo, casos graves e moderados poderão ser notados durante o 
nascimento ou nas primeiras consultas médicas; casos leves podem ser 
percebidos ao longo do desenvolvimento do bebê, como no caso de uma 
cobertura articular não desenvolvida de modo comum ao nascimento do RN. 
Parece-me, os casos leves são aqueles que podem preocupar pais, mães e 
cuidadores de bebês, levando em conta a dificuldade em diagnosticar o caso. 
Baseados nessa instabilidade articular do quadril, podemos refletir sobre a 
posição das pernas no uso de carregadores que poderiam favorecer a 
luxação de quadril e, caso isso ocorra, a consulta médica periódica resolveria 
o problema encontrando a lesão. No caso de a articulação do quadril 
apresentar uma cobertura articular menos desenvolvida que o esperado, a 
questão parece mais complexa e de difícil acompanhamento médico. Embora 
a maioria dos casos de quadril imaturo tenha boa evolução sem tratamento, 
como saber quais são esses casos? O médico, para fazer seu diagnóstico 
em casos leves de DDQ, pode ficar atento à presença de outras condições 
que, quando associadas, podem apresentar-se como fatores de risco: bebê 
em posição pélvica, torcicolo congênita, gestação gemelar, história familiar. 
Diante da confirmação da DDQ, o tratamento é feito com o uso de um 
suspensório que mantem firme o encaixe articular; com as coxas, pernas e 
pés do bebê separadas e com os joelhos dobrados. Nos casos 
diagnosticados e com acompanhamento médico, pais, mães e cuidadores 
devem seguir as orientações médicas no uso do suspensório e no modo de 
carregar o bebê, seja no colo ou no carregador: a posição conhecida como 
“rã”, com o corpo do bebê aberto. Desse modo, o bebê é retirado da posição 
de enrolamento na qual a coluna fica enroladinha, na forma de “C”. 
Vamos refletir sobre o outro lado, o lado dito normal. Qualquer articulação do 
quadril saudável guarda certa instabilidade anatômica, assim como a 
articulação do ombro. Explico: o encaixe articular ocorre entre uma superfície 
esférica e com grande amplitude de movimento dentro de uma concavidade 
rasa. Aquilo que possibilita movimentos em várias direções, a articulação 
rasa e esférica, é o que “fragiliza” a articulação. Outras articulações 
presentes no corpo restringem um pouco mais as orientações de movimento 
do osso no espaço. O desenho dos ossos e suas faces articulares promovem 



ambientes com mais e menos possibilidades de ação no espaço. Vejam o 
exemplo do tornozelo que mexe com maior amplitude na flexão e extensão 
anteroposterior, mas quando ocorre movimento muito amplo para os lados já 
ocorre lesão articular. Para a articulação entre a cabeça do fêmur e o 
acetábulo na bacia, importa uma pequena rotação externa do fêmur e já 
garantimos mais o encaixe articular. A posição é parecida com aquela que o 
RN permanece dentro do útero, com a diferença de que fora do útero tem 
mais espaço para soltar as pernas para os lados e o corpo recebe a pressão 
provocada pela ação da gravidade. 
Uma boa posição no carregador, durante os 1ºs 4 meses: 
· Pés mais próximos; 
· Coxas separadas; 
· Joelhos dobrados; 
· Coluna enrolada; 
· A cabeça/rosto com as vias aéreas livres. 
Uma boa posição no carregador, durante os meses seguintes: 
· Pés próximos ou separados, porém mantidos, de perfil, um pouco à frente 
do tronco; 
· Coxas separadas, 
· Joelhos dobrados; 
· A coluna enrolada; 
· A cabeça/rosto com as vias aéreas livres. 
Principalmente, é importante lembrar-se de mudar a posição do bebê de vez 
em quando, evitando que o peso do corpo, somado à ação da gravidade, 
fique achatando os mesmos lugares no corpo molinho dele. Além disso, 
pressão demais no mesmo lugar pode alterar o fluxo sanguíneo. É 
fundamental orientar o bebê, no carregador, para a posição do tronco 
enrolada que é importante nos 1ºs meses de vida porque segue ativando 
uma cadeia muscular e articular anterior e mediana que prepara o corpo do 
bebê para ficar bem em pé. Podemos pensar em um grupo de músculos e 
articulações que dão suporte para outro grupo de músculos e articulações. 
Além disso, existem questões importantes no desenvolvimento do bebê que 
partem do corpo vivo que chega ao mundo externo, extrauterino, mas que 
ainda não funciona tão bem nele. O bebê precisa “trabalhar pesado” para 
desenvolver a ação das suas vísceras, formar o seu próprio corpo. Nos 4 1ºs 
meses precisa ficar às voltas consigo mesmo, e seu corpo dirigido para si, 
ensimesmado, contribui com essa etapa de desenvolvimento. 
 
CACÁ:  
A imagem dos joelhos dobrados e do corpo em C me parecem muito boas 
para entender o que se fala sempre sobre a organização postural de um 
bebê. Entender que, no início, a postura semelhante à da vida intrauterina é 
onde o bebê se fecha em si mesmo e, depois, o despertar para o mundo 
acompanha os braços e pernas que vão se abrindo, e o coração vai se 
expondo para viver as suas relações afetivas com mais presença. Esse 
despertar de um corpo para o mundo externo me parece uma linguagem bem 
poética do desenvolvimento. Neste gancho, me pergunto onde fica o olhar 
desse bebê diante das possíveis posturas. Aleitamento, o colo e o uso de 
carregadores deveriam ter essa mesma preocupação. A possibilidade do 
encontro dos olhares desse bebê com sua mãe ou cuidador. A 



permeabilidade das vias aéreas seria naturalmente mantida quando a 
possibilidade do encontro de olhares estivesse garantida. Apesar da postura 
global, no início, se aproximar à do feto, na necessidade de respirar, nasce 
uma postura inicial que é sustentada na troca de olhares. Algumas culturas 
não vão por este caminho e carregam seus bebês nas costas, mas o 
interessante é poder perceber que o bebê irá olhar primeiro para seu pai/mãe 
e, depois, para o mundo, enxergando mais longe quanto mais tônus muscular 
tiver. 
 
DENISE:  
Mamar, respirar e trocar olhares são ações do bebê em direção ao mundo 
externo, e, na sensação despertada no encontro dos corpos, o bebê segue 
buscando fora o que falta dentro; o bebê inicia o seu senso de existência. O 
colo com a voz, o calor, o olhar, a vibração podem agitar, aquecer, 
tranquilizar o bebê. O olhar, nesse sentido, pode gerar um ambiente de 
extensão/flexão corporal para o bebê. O olhar para o outro, para cima, ativa 
um corpo físico que inicia a sua extensão e exploração; o olhar para si 
mesmo, para baixo, favorece um ambiente de aproximação e intimidade com 
as próprias partes. Experiências de diferenciação! 
É determinante para o desenvolvimento do bebê perceber o seu corpo 
diferenciado dos outros corpos; nesse sentido, deve ser garantida a 
motilidade corporal do bebê. Quero dizer que a vitalidade própria do bebê 
passa pela expressão do seu corpo livre, e ficar o dia inteiro no colo ou 
carregador não contribui com essa expressão de vida. Vale a regulagem 
entre colo e não colo. 
Depois de tudo isso, devo dizer que o seu bebê pode não concordar em 
muita coisa com a gente, e, nesses casos, devemos negociar corpo a corpo. 
Quero dizer que podemos tomar este texto como referência e ajustar as 
posições ENTRE as orientações aqui dadas e as preferências do seu bebê e 
as suas. Esquecendo o TUDO ou NADA podemos gerar melhores formas 
para a vida que pulsa constantemente na impermanência. 
 
CACÁ: 
Deixo aqui esta pergunta: Adultos com corpos sensíveis e maior consciência 
corporal poderiam fazer uma leitura melhor do bem-estar de um bebê na sua 
postura? 
 
Denise E Cacá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


