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Dança, música e movimento 
estimulam olhar De bebês  
e crianças para o munDo

“antes de uma criança falar, ela canta. antes de escrever, 

ela desenha. no momento que consegue ficar em pé, ela 

dança. a arte é fundamental para a expressão humana.”

– phylicia rashad

A descoberta da
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por Karen acioly

importância da arte já é conhecida na história da huma-
nidade. A grande novidade, no entanto, é a descoberta 
da arte na e para a primeira infância. No mundo todo há 
um grande movimento nesse sentido. Espanha, França, 
Suíça, Dinamarca e Alemanha promovem há mais de dez 
anos festivais internacionais e exposições sensoriais que 

propiciam o primeiro contato dos bebês com a arte. Música, artes 
visuais, dança, teatro, cinema e vídeos no YouTube apontam a ur-
gente necessidade de enriquecermos de conteúdo tudo aquilo que, 
direta ou indiretamente, chega ou chegará aos nossos bebês.

Karen acioly  
é atriz, escritora, 
diretora e autora de 
peças de teatro 
infantojuvenil
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Neste artigo, reuni entrevistas de importantes 
artistas brasileiros, de comprovada excelência 
nacional e internacional, que se valem das mais 
variadas linguagens artísticas para pesquisar 
a descoberta da experiência da arte para bebês. 
Muitos começaram suas pesquisas após terem 
se tornado mães ou pais. Foi o que aconteceu 
comigo em 2003, quando criei “Bagunça, a 
ópera baby” e o FIL – Festival Internacional 
Intercâmbio de Linguagens (que em 2019 che-
gou à sua 17ª edição). De lá para cá, acompanho 
o trabalho de cada um desses profissionais e 
suas ramificações. 

Clarice Cardell, da Companhia La Casa Incier-
ta (DF); Luiz André Cherubini (SP), do Grupo 
Sobrevento, pioneiro do desenvolvimento do 
teatro para bebês no Brasil; Marcella Terry, 
expoente da música cênica; Andrea Jabor, 
pesquisadora do movimento e da dança para 
bebês; Sonia Coelho e Leandro Malman, do 
Grupo Eranos (SC), responsáveis pela pesqui-
sa do hibridismo de linguagens para bebês, 
compõem um rico painel do que tem sido a 
arte para os bebês na última década no Brasil.

Bagunça, a ópera baby

“tiotiônhatialtianhenhémnhunpõi, nhenhémnhunpõi, 

nenhémnhunpõi, mai nenhéinfei. nhá tialtia. nenhém-

feititititiônhatialtia.”

– Dora de azevedo acioli lutz barbosa,  

2001, 1 ano de idade

Interessada em descobrir novas linguagens e 
narrativas, resolvi escrever em 2003 uma ópe-
ra para bebês chamada Bagunça. Convidei 20 
atores para a etapa inicial da pesquisa de fon-
te primária: os próprios bebês. Então eu es-
crevia as cenas e os atores experimentavam o 
processo criativo com a presença dos bebês, 
evento ocorrido no Centro de Referência Cul-
tura Infância, no Teatro do Jockey, na ocasião.

Percebemos vários erros e, após notar as reações, 
reescrevi diversas vezes. Uma das descobertas 
desse processo criativo nos levou ao “bebelês”, 
“língua milenar” inventada pelos bebês quando 
começam a entender que há uma linguagem em 
que podem se comunicar. A história começava 
então num berçário e as primeiras cenas eram 
todas cantadas em bebelês. Uma inversão acon-
tecia a partir daí: os bebês compreendiam, an-
tes dos adultos, o que estava sendo dito; e os 
adultos tinham de fazer o mesmo esforço (que 
os bebês normalmente fazem) para decifrar.

Dos tantos momentos marcantes que experi-
mentamos com os bebês, lembro-me de dois 
absolutamente inesquecíveis: partíamos da 
ideia de que uma cena com uma boneca seria 
importante para os bebês. Dessa forma, resol-
vemos trabalhar minuciosamente na constru-
ção da cena em que a atriz reproduzisse os 
gestos, as falas e as possibilidades de uma 
“boneca viva”. Os bebês entraram na sala, 
sentaram-se calmamente. Tudo corria bem 
até o momento em que a linda e alta atriz, 
bem-vestida e maquiada, começou a se mo-
vimentar e a soltar sons suaves, os bebês de-
sataram a chorar forte, assustadíssimos.

A relação entre um bebê e seu brinquedo passa 
pela possibilidade de que o bebê possa ser maior 
do que o brinquedo, e não o contrário. Ou seja, 
somente a pesquisa nos deu a percepção exata 
do olhar do bebê para o “objeto”. Foi preciso 
observarmos melhor, nos colocarmos no lugar 
dele, imaginarmos o porquê de sua perplexi-
dade diante do que considerava assustador para 
reescrever a cena e reinventar bonecos que 
coubessem nas mãos pequeninas de um bebê.

A partir daí, reescrevi os textos e as músicas ao 
perceber que havia, naquela experiência, uma 
nova descoberta de dramaturgia, a qual batizei 
de “dramaturgia pontilhada”. Nela, a escrita 
narrativa se daria de uma outra forma: através 
do tempo de observação do bebê, no campo 
imagético e sonoro, sem a linearidade da nar-
rativa das histórias com início, meio e fim, pois 
cada segundo traria em si a complexidade do 
olhar minucioso de um bebê. 

Marcela Terry:  
música cênica para bebês

em música, por ter nascido em ber-
ço musical, conseguia proporcionar 
vivências de encantamento nesses 
encontros. Gradualmente, comecei 
a assumir mais o fazer artístico, a 
me sentir mais feliz; e os grupos 
Cirandinhas, que inicialmente ti-
nham sido pensados como uma 
proposta de educação infantil, fo-
ram se transformando em vivências 
de música e movimento para os 
bebês e acompanhantes.

Poucas iniciativas eram voltadas 
para esse público. Comecei a pes-
quisar e encontrei no Museu de Arte 
Naïf uma proposta, ainda iniciante, 
de visitas mediadas ao museu para 
bebês – o Naïf para Nenéns. Do con-
tato com esse projeto lindo, nasce-
ram os primeiros “Saraus para Be-
bês”, que eram apresentados 
mensalmente no Museu Naïf e dia-
logavam com a obra escolhida para 
as visitas mediadas. Com um grupo 
de musicistas de primeiro time, bus-
cava-se um repertório bem brasi-
leiro no tema e organizavam-se os 
saraus, que aconteciam nos salões 
do museu, em meio às obras de arte, 
com grande qualidade musical, di-
nâmicas sensoriais, brincadeiras. 
Sempre com a participação dos adul-
tos que acom-
panhavam as 
crianças. Foi a 
partir dessa ex-
periência no 
Museu de Arte 
Naïf que parti-
mos para apre-
sentações em 

marcela terry é psicóloga, com 
especialização em educação 
infantil. além de atuar na área 
clínica, trabalhou muitos anos 
como coordenadora de uma 
creche-escola, com atividades 
para bebês e crianças de até 3 
anos. Desde 2008, dedica-se 
ao trabalho de sensibilização 
musical com os grupos 
“cirandinhas para bebês”.

“Depois de ser mãe duas vezes e 
estar afastada do mercado de tra-
balho, comecei a imaginar uma 
proposta de educação infantil vol-
tada para os bebês que pudesse ser 
realizada em ambientes outros que 
não a creche-escola e que acolhes-
se também os responsáveis. Na 
época, esse tipo de proposta pra-
ticamente não existia. Em 2008, 
nasceram os primeiros grupos “Ci-
randinhas para Bebês e Compa-
nhias” e, assim, muitas vertentes 
e desdobramentos desse trabalho 
surgiram, inclusive o “Sarau Ci-
randinhas Bebê e Cia”. 

No decorrer das atividades nos gru-
pos Cirandinhas, fui resgatando a 
linguagem musical que aprendi 
desde pequena, em família, e que 
é imensamente apropriada na re-
lação com os bebês. Passei a tocar 
violão nos encontros e a propor 
cantorias, danças, brincadeiras in-
terativas com a música e com o cor-
po, resgatando também outras vi-
vências que tive quando jovem em 
dança e expressão corporal. Perce-
bi que, apesar de não ser formada 

outros espaços culturais, como tea-
tros e salas de cultura.

Quando se trabalha com primeira 
infância, é fundamental entender 
que bebês se sentem atraídos por 
tudo o que é humano. Recém-nas-
cidos olham fixamente para rostos 
mais do que para outras coisas. Be-
bês ficam fascinados com caras e 
bocas, gestuais, expressões, care-
tas, alternância de voz. Para se tra-
balhar com a primeira infância é 
fundamental afetar-se. 

As mães, ao falarem com os bebês, 
naturalmente afetam sua fala – o 
“manhês” –, e essa fala, afetiva 
e afetada, atrai e encanta o bebê. 
Afetar-se é modificar-se para ir 
ao encontro do outro, por exem-
plo, abaixar-se para olhar no olho. 
É abrir espaço para o imprevisto 
e acolher o espontâneo. Se é na 
experiência de relação com o ou-
tro que o ser humano se constrói, 
é fundamental oferecermos nas 
relações com os bebês o melhor 
da nossa humanidade. Não pode-
mos esquecer, portanto, que o 
Sarau é uma vivência de bebês 
com seus adultos e a vivência pre-
cisa fisgar a todos. 

artigo
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luiz andré cherubini é um  
dos diretores artísticos do “pri-
meiro olhar – mostra internacio-
n a l  d e  t e a t r o  
para bebês”, criada em especial-
mente pelo Grupo sobrevento 
( s ã o  p a u l o ) ,  
um dos mais importantes grupos 
de teatro e de formas animadas 
do país.

 “Há anos víamos espetáculos para 
bebês em festivais de outros países, 
mas eles não nos faziam realmen-
te vibrar. Com os nascimentos de 
nossos filhos – meu e de Sandra, 
outra fundadora do Sobrevento –, 
descobrimos a profundidade do 
olhar dos bebês, o que nos condu-
ziu à humildade, à gratidão e à em-
patia. Em 2005, o encontro com os 
companheiros da companhia es-
panhola La Casa Incierta, em Ma-
dri, levou-nos à luta pelo desen-

plicidade, à profundidade, à sin-
ceridade, à pureza, à inocência, à 
escuta. Os bebês ainda não foram 
ensinados a manter certos com-
portamentos feitos para agradar os 
pais e os outros. E isso provoca um 
teatro inesperado para os artistas 
que se dedicam a esse público.

Ao redor do mundo com o espe-
táculo “Meu jardim”, percebi que, 
se as crianças mudam muito de 
um país para o outro, de uma cul-
tura para a outra, os bebês não. 
Mesmo assim, já apresentamos o 
nosso espetáculo em português, 
em espanhol, em francês, em ca-
talão, em galego e até em eslova-
co. Acreditamos que é importan-
te falar com os bebês em seu 
idioma desde que nascem, como 
forma de integrá-los ao mundo. 
As palavras importam. Mas o que 
é que os bebês entendem? Tudo o 
que querem e que podem entender. 

Entre os conceitos mais importan-
tes do Teatro para os bebês, enten-
demos que eles têm direito à arte, 
à cultura, ao convívio comunitário 
e à integração social. Um bebê não 
é uma folha em branco: é a nossa 
última versão. Segundo Carlos La-
redo, do La Casa Incierta, os bebês 
não são o último fruto de nossa 
árvore, mas a raiz mais profunda. 
O teatro para bebês obriga à hu-
mildade, à generosidade e à escu-
ta. Um ator deve aprender com o 
seu público, e não o ensinar. 

Com Carlos Laredo, um dos direto-
res do Festival Primeiro Olhar, cria-
dor de Teatralia, um dos mais rele-
vantes festivais da Europa dedicado 
à infância, atualmente em sua 24ª 
edição, e com o patrocínio de Madri, 
fizemos o primeiro Ciclo de Teatro 
para Bebês da Espanha: “Ciclo Rom-
piendo el Cascarón”, que realizamos 
por oito anos (entre 2005 e 2013). 
Aqui no Brasil, com o Festival Pri-
meiro Olhar, que acaba de cumprir 
sua sexta edição, começamos sem-
pre do zero, com heroicos malaba-
rismos de sobrevivência. 

Dos critérios que marcam a arte 
para a primeira infância, vimos 
que, nos últimos anos, as pesqui-
sas em epigenética evidenciaram 
o infinito potencial dessa fase da 
vida em acessar as memórias da 
humanidade nos momentos dra-
máticos. Como toda a arte em ge-
ral, e principalmente para crian-
ças, nossa curadoria sempre 
observa o compromisso dos artis-
tas com a sensibilidade, a pesqui-
sa e a inovação. Para nós, é muito 
importante observar que efetiva-
mente os artistas estabelecem um 
vínculo e um verdadeiro diálogo 
com as crianças, transcendendo 
estereótipos ou visões simplistas 
da infância. Trabalhar para o pú-
blico da primeira infância é um 
grande privilégio, pois trata-se de 
recém-nascidos, que acabam de 
viver o maior ato heroico da hu-
manidade: o nascer. Os artistas 
que se aproximam desse público 
excepcional têm que ter em men-

volvimento de uma arte voltada 
para a primeira infância no Brasil.

Em 2006 ou 2007 nasceu o nosso 
primeiro projeto de um Festival de 
Arte para Bebês – o Primeiro Olhar. 
Por termos encontrado todas as por-
tas de teatros fechadas para os bebês 
em nosso país, nosso primeiro es-
petáculo de teatro para bebês, Bai-
larina, estreou em 2010 no Teatro 
Fernán Gómez, em Madri, depois 
de cerca de 60 apresentações em 
creches da periferia de São Paulo. 

A mesma história aconteceu com 
nosso segundo espetáculo, Meu 
jardim, também de 2010. Terra, 
nosso mais recente espetáculo para 
bebês, é de 2016. Neste meio-tem-
po, dirigimos e colaboramos com 
espetáculos para bebês de outras 
companhias e até mesmo dirigimos 
um show musical para bebês – 
Crianceiras bebês. Já fizemos duas 
edições do Festival Primeiro Tea-
tro e nosso Festival Primeiro Olhar 
– do Sobrevento e da Companhia 
La Casa Incierta – atualmente 
acontece em São Paulo  – 8ª edição 
– e no Distrito Federal – 6ª edição.

Com a observação dos bebês, no-
tamos que eles têm um olhar par-
ticularmente profundo, um olhar 
capaz de se maravilhar com as coi-
sas mais simples, o olhar de quem 
vê as coisas pela primeira vez, o 
qual deveríamos cultivar a vida 
toda. Os bebês não conhecem a 
convenção, os truques, as formas 
sedutoras e obrigam o ator à sim-

clarice cardell é diretora 
artística do Festival primeiro 
olhar – arte para a primeira 
infância, atriz, produtora  
e fundadora da companhia 
teatral la casa incierta, nome  
de destaque no campo do 
teatro para bebês na espanha 
e no brasil, com um repertório 
12 espetáculos para bebês.  
Desde 2005, la casa incierta 
apresenta seu repertório  
em diversos centros culturais 
brasileiros: brasília (DF),  
rio de Janeiro (rJ), são paulo 
(sp), crato (ce), Juazeiro  
do norte (ce) e cidades do 
interior de são paulo. no âmbito 
internacional, a companhia 
realizou temporadas e 
participações em festivais de 
diversos países: França, bélgica, 
itália, portugal, holanda,  
israel, Finlândia e rússia.

“O festival nasceu de uma inicia-
tiva da companhia La Casa Incier-
ta, junto ao Grupo Sobrevento, 
com o objetivo de iniciar um mo-
vimento de arte voltada à primei-
ra infância no Brasil. O principal 
intuito do festival é possibilitar a 
integração da primeira infância à 
sociedade, oferecendo um leque 
de criações artísticas de excelên-
cia, realizadas especificamente 
para que esse público possa se re-
lacionar com a arte e a cultura sem 
ser considerado como um simples 
consumidor de um produto de en-
tretenimento, mas sim como um 
sujeito competente e sensível.

Luiz André Cherubini:  
Grupo Sobrevento

Clarice Cardell:  
Casa Incierta

te esse grande desafio, de tentar 
estar à altura da potência do olhar 
poético e da valentia.

Teríamos vários artistas interna-
cionais para serem mencionados 
em relação às artes para a primei-
ra infância, tanto de companhias 
que vêm pesquisando continua-
mente no campo da arte para pri-
meira infância em países como 
Franca, Bélgica, Espanha ou Itália. 
Teatro Paraíso, Date Danza, Ima-
ginart, Acta – Laurent Dupont, 
Praxinoscope, La Guimbarde, Thea-
ter De Spiegel e La Casa Incierta 
são alguns exemplos de artistas 
precursores da arte para a primei-
ra infância no mundo. No Brasil, 
junto com o Grupo Sobrevento, de 
São Paulo, estamos cumprindo uma 
importante tarefa no campo da 
formação de artistas dedicados à 
primeira infância. Companhias in-
teressantes ligadas ao teatro físico 
e de pesquisa, como Coletivo An-
tônia, Caísa Tibúrcio e Nara Farias, 
Grupo Psoas e Psoinhas ou o artis-
ta Zé Regino, vêm se aventurando 
em projetos sensíveis e compro-
metidos com a primeira infância”.
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andrea Jabor é diretora, 
coreógrafa, bailarina e 
criadora da companhia 
arquitetura do movimento. 
Fundada em 1999, a premiada 
companhia conta com um 
repertório de mais de dez 
espetáculos. 

“Em 2013, comecei a pesquisar o 
universo dos bebês e seu desen-
volvimento. Organizei grupos de 
estudo com amigas e bebês de 3 a 
7 meses e outros em que dei aulas 
para mães e pais com bebês. Em 
2015, fui convidada pelo Instituto 
Cultural Brasil Dinamarca a par-
ticipar de uma viagem com uma 
delegação brasileira de artistas para 
o April Festival, que trabalha há 
muitos anos pesquisando e pro-
pondo trabalhos artísticos do uni-
verso cênico para a primeira in-
fância. Assim me apaixonei e 
decidi criar uma obra especial-
mente voltada para essa faixa etá-
ria de 2 a 6 anos.

Na dança, trabalho com a constru-
ção do tempo e do espaço. No tra-
balho com bebês, a escuta e leitu-
ra das respostas sensoriais e dos 
movimentos deles são os elementos 
mais importantes para a interação. 
Os bebês de 2, 3 anos e as crianças 
até 6 anos são extremamente exi-
gentes, pois, se não gostam do que 
veem, choram, saem andando e te 
deixam sozinho em cena.

sandra coelho é psicóloga, 
artista com incursões  
em teatro, artes visuais, 
literatura e fotografia 

“O trabalho com a primeira in-
fância se iniciou de uma maneira 
bem orgânica no grupo. Temos 
uma peça em repertório de teatro 
de rua que utiliza o espaço urbano 
como parte da dramaturgia, onde 
o ator interage ao vivo com ele-
mentos multimídia, chamada Ro-
nin – Luz e sombra. Em uma ocasião 
específica, apresentamos essa peça 
indoor, numa biblioteca, para um 
público de crianças, e tivemos uma 
receptividade muito grande, prin-
cipalmente por não ser uma peça 
pensada para elas. Na busca para 
entender as questões que levaram 
a essa resposta do público infantil, 
montamos uma peça chamada 
Circo Multimídia, misturando ele-
mentos visuais e bonecos num 
ambiente intimista.

Posteriormente, iniciamos uma lon-
ga pesquisa com três turmas de 
crianças, em escolas da cidade de 
Itajaí – sede do grupo –, também 
com elementos multimídia voltados 
à temática do “mar”. Concomitan-
te a isso, eu engravidei, o que acen-
tuou o desejo de inserção nesse uni-
verso. Do resultado dessa pesquisa 
surgiu #Mergulho, uma experiência 
teatral para crianças que nos abriu 
caminho da arte para primeira in-
fância e bebês. #Mergulho utiliza-se 
de elementos multimídia num am-
biente intimista e interativo, os ele-

mentos visuais são utili-
zados como um meio 
para a interação com a 
criança, em que dimen-
sões múltiplas podem 
coexistir. Na peça, é cria-
do um ambiente híbrido 
no qual o espaço adquire 
forma e identidade atra-
vés da relação entre ator e plateia. 
Todos os elementos do projeto, ilu-
minação, cores, sons e dinâmica de 
movimento, foram pensados para 
estimular e favorecer o lugar a “re-
lação”, seja ela participativa ou con-
templativa. O importante é o envol-
vimento na ritualística proposta. 
Quando falamos em recursos mul-
timídia, estamos falando na possi-
bilidade de relacionar imagem, cor 
e som com as dimensões dos senti-
dos da criança. Entendemos que o 
trabalho é dinâmico e, portanto, a 
pesquisa deve ser constante. 

Hoje, com três obras voltadas à 
infância: #Mergulho, Pô!Ema e O 
barquinho amarelo, ainda nos con-
sideramos num processo de des-
cobertas. A criança de hoje é múl-
tipla, dinâmica e tem uma 
poética muito particular. Entender 
as possibilidades que os recursos 
multimídia podem trazer na cons-
trução de experiências artísticas 
com crianças é parte de um pro-
cesso de entendimento sobre a 
própria contemporaneidade.

O ponto central do nosso trabalho, 
é a relação. Nos apropriamos de 
elementos multimídia como pos-
sibilidade de nos relacionar com a 
criança, através de imagens, sons, 
cores, sonoridades, em constante 
interação com o ator e/ou com eles 
próprios. Entendemos que a tec-
nologia é um elemento presente na 
vida do homem contemporâneo, 
inclusive na da criança, e que pode 
e deve ser usada de maneira cria-
tiva. Acreditamos que a tecnologia 
digital pode ser “humanizada” 
numa obra artística, e o modo como 
nos relacionamos com ela é que 
qualifica a experiência. 

O universo da primeira infância é 
muito amplo. As possibilidades de 
uso de elementos multimídia na 
construção artística também. Tal-
vez as questões que possam nos 
mobilizar para as próximas cons-
truções dizem respeito a entender 
melhor a ritualística do teatro para 
bebês e para crianças pequenas. 
Também queremos entender o pa-
pel dos pais/cuidadores na cons-
trução de uma experiência poéti-
ca ou teatral. De todo modo, uma 
obra para crianças acessa no adul-
to a sua própria criança interior.  

No espetáculo A Rainha e as abe-
lhas, procuro apresentar um es-
petáculo que em um primeiro mo-
mento desperta a curiosidade pela 
beleza, pelas imagens, pela mú-
sica, pelo ambiente. Aos poucos 
vou conquistando a confiança dos 
pequenos para estabelecer relações 
mais íntimas, que despertam os 
sentidos com o toque, o olhar, uma 
sensação, um cheiro... Assim eles 
começam a interagir com a Rainha 
e vão ganhando cada vez mais con-
fiança, até quererem dançar e es-
tar com a Rainha no final.

Na relação entre pais e bebês, a 
melhor forma de propor uma in-
teração de dança ou movimento é 
através do brincar e do cantar. 
Muitos pais brincam com seus fi-
lhos, mas não cantam ou não per-
cebem a riqueza da melodia, do 
ritmo da música que embala o 
corpo e leva ao balançar, ao dan-
çar. Nossas cantigas e brinquedos 
cantados, como as cirandas ou 
cocos de roda da cultura brasilei-
ra, são ótimas formas de começar 
a trabalhar a dança”. 

Andrea Jabor:  
dança e interação

Sandra Coelho:  
teatro visual


