
  

 Traços e retratos de bebês. 

Introdução 

Este trabalho foi desenvolvido no ano de 2018 com bebês de 6 meses a 1               

ano de idade na Creche e Pré-escola São Carlos USP. Partindo da questão             

inicial: afinal, os bebês desenham? As professoras propuseram interações com          

os bebês e crianças de várias faixas etárias da Creche (1 a 5 anos). Estas               

experiências, associado ao estudo da literatura sobre o tema, proporcionaram o           

entendimento de que os bebês desenham, mancham, rasgam, furam, espalham e           

misturam tintas. Mas sua intenção não é expressiva; e sim, de descobertas            

matéricas. Bebês exploram, não tem preocupação com o produto, o processo é            

que tem valor. (Cunha, Suzana, S. Carvalho, Rodrigo, 2017) Este trabalho           

proporcionou ao espaço do Berçário, um enriquecimento de desenhos reais,          

feitos pelas mãos das crianças e trouxe às educadoras uma reflexão sobre que             

tipo de imagem está sendo apresentada às crianças. As educadoras passaram a            

ter um olhar mais seletivo quanto a livros e brinquedos com desenhos            

estereotipados que estavam fazendo parte daquele espaço. 

  

Desenvolvimento da Proposta 

  

Partindo da questão inicial: afinal, os bebês desenham? As professoras          

indagaram as famílias sobre o que pensavam a respeito do assunto e, em meio a               

várias falas, foi comum o entendimento de que eles rabiscam e têm prazer em              

fazer isso. Em seguida, propuseram vivências interativas com os bebês e           



crianças de várias faixas etárias da Creche (1 a 5 anos), onde estas foram              

provocadas pelas educadoras a observarem os traços e características de cada           

bebê e, em seguida, registravam no papel suas impressões. Enquanto esta           

vivência acontecia, os bebês observavam, admirados, os traços, gestos e até o            

manuseio da caneta pela criança maior. Esses desenhos formaram um painel que            

foi montado na sala, ao lado de espelhos, na altura dos bebês e com fotos desse                

processo. Este se tornou um canto especial para eles, que frequentemente se            

olhavam e falavam seus nomes e os dos colegas. 

Em outros momentos, os bebês também participaram de vivências com o           

desenho, saindo do papel de observadores para o de sujeitos ativos do processo.             

Utilizando giz de cera soft e beterraba cozida em pedaços, eles exploraram os             

objetos e, aos poucos, foram se apropriando deste material e passaram a explorar             

cada vez mais os traços, as manchas e as misturas que podiam fazer no papel. “A                

oportunidade de realizar experiências com a matéria colorida traduz – se num            

momento de admiração, realização e invenção. Fazer imagens, interagir com          

diferentes resistências e consistências permite a criança ampliar, cada vez mais,           

o seu repertório gestual e, consequentemente, extrair e interpretar novos sentidos           

culturais na convivência com outras pessoas, objetos e imagens (Mello, Ana e            

Natacha, Érika, 2006) 

As professoras também ofereceram momentos de interação com oficinas         

de sensações, utilizando fubá, farinha de milho e alimentos cozidos em pasta            

feitos com cenoura, espinafre e beterraba. Ao explorar estes elementos, os bebês            

utilizavam todo o corpo, expressando seus movimentos e, no brincar, deixaram           

muitas marcas que foram documentadas através de fotos e expostas no berçário            

para apreciação. 



Além de fotos dos próprios bebês, outras imagens foram oferecidas no dia a dia              

como os livros com desenhos feitos pelas crianças mais velhas e também um             

móbile de ciranda feito com esses desenhos, livro de fotos de rostos feitos com              

elementos da natureza, imagens de obras de artistas variados, uma tela onde            

aconteceu uma oficina de pasta de alimentos (cenoura, beterraba e espinafre)           

que depois de seca e impermeabilizada ficou exposta do lado da mesa onde as              

crianças se alimentavam e outra opção era deixar no chão onde as crianças             

brincavam de subir podendo sentir o relevo e textura da tela.“A oportunidade de             

realizar experiências com a matéria colorida traduz – se num momento de            

admiração, realização e invenção. Fazer imagens, interagir com diferentes         

resistências e consistências permite a criança ampliar, cada vez mais, o seu            

repertório gestual e, consequentemente, extrair e interpretar novos sentidos         

culturais na convivência com outras pessoas, objetos e imagens (Mello, Ana e            

Natacha, Érika, 2006) 

  

  

  

  

 Considerações Finais 

“[…] é importante entender como adultos e crianças lidam e constroem            

significados em torno do mundo imagético e como construímos nossas          

representações sobre nós e obre outros através dos objetos visuais que nos            

inundam cotidianamente e, lembrando que nossas subjetividades estão sendo         

compostas em grande parte, nos diálogos com as representações imagéticas que           



circundam nossos atos e pensamentos, dos mais banais aos mais complexos.           

“(Cunha, 2006) 

 

 

 

 


