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Para os papais e mamães 
que estão esperando um be-
bê, fazer o enxoval e mon-
tar o quartinho do pequeno 
é um momento muito espe-
cial. Na hora de escolher, 
não só as cores são impor-
tantes, mas o conceito tam-
bém. Conhece a decoração 
montessoriana?

A proposta foi desenvol-
vida a partir dos estudos da 
médica e pedagoga italiana 
Maria Montessori, que pen-
sou num método educati-
vo que valorizasse a auto-
nomia e o desenvolvimento 
natural das crianças.

Assim, a decoração do 
quarto do bebê funciona da 
mesma forma: a intenção é 
criar estímulos para que ele 
possa explorar o quarto e ir 
desenvolvendo, num ritmo 
natural, coordenação moto-
ra, criatividade e autonomia.

É o que explica a direto-
ra criativa da Biramar Baby, 
Thayane Ramalho: “o méto-
do montessoriano cria um 
ambiente rico e estimulan-
te que permite aos bebês se 
desenvolverem de forma es-
pontânea, criativa e saudá-
vel. Ele também é funcional 
e encoraja a autonomia dos 
pequenos”. Por isso, na hora 
de decorar, é ideal que tudo 
esteja ao alcance da criança.

Espaço livre no quarto é 
essencial para que o bebê 
possa explorá-lo - principal-
mente conforme for crescen-
do e começar a engatinhar e 
andar -, e para que não ha-

Olhe para cima!

Os detalhes
Decorar o teto e as 

paredes nas partes mais 
altas também é uma 
opção. No teto, uma 

luminária minimalista 
com lâmpada amarela 

é ideal para deixar 
o ambiente mais 
aconchegante. Os 

pais também podem 
investir em móbiles para 

pendurar em cima da 
cama, por exemplo. Nas 
paredes é interessante 
adicionar quadrinhos, 
adesivos ou desenhos 

coloridos.

Estímulo. Proposta da decoração montessoriana é encorajar a autonomia e desenvolvimento natural dos pequenos

Quarto
montessoriano

para o bebê

ja estímulos demais, impe-
dindo que ele foque em uma 
coisa de cada vez. A cor do 
quarto também interfere na 
questão do excesso de estí-
mulos, então opte por cores 
neutras ou básicas em tons 
pastéis com toques de cores 
mais intensas para gerar in-
teresse no bebê.

“É legal que objetos como 
almofadas e bichos de pelú-

cia tenham pontos de cores 
mais vibrantes, como amare-
lo, verde, vermelho ou azul”.

Com relação aos móveis, 
a proposta pede que eles se-
jam baixos, para que os pe-
quenos possam interagir 
com tudo. Nichos e pratelei-
ras de livros “devem estar 
fixados na parede ao alcan-
ce da criança”, afirma Tha-
yane. Seguindo essa ideia, a 

cama, que substitui o berço, 
fica no chão (também pode 
ser apenas um colchão) para 
facilitar a circulação do be-
bê, equipada com rolinhos 
de algodão para proteger as 
extremidades e evitar que a 
criança role para fora.

Sentidos
A experiência sensorial no 
quarto montessoriano é ex-

tremamente importante. Os 
toques de cor vibrante con-
tribuem nesse aspecto, bem 
como “tapetes de texturas 
diferentes, espelhos com 
barra para que a criança fi-
que em pé e se reconheça, 
e brinquedos lúdicos de ta-
manhos, pesos e texturas 
diferentes que possam ser 
revezados entre si para ela 
explorar cada objeto e de-
senvolver a concentração”.

Outra opção interessante, 
sugere Thayane, é criar uma 
espécie de tenda com um pe-
daço de voal preso no teto e 
que vá até o chão. “Criar uma 
espécie de cabaninha em que 
o bebê pode entrar e sair com 
conforto e segurança”.

Ela afirma ainda que to-
das essas decorações podem 
ser utilizadas conforme a 
criança for crescendo, “não 
é preciso redecorar o quar-
to inteiro”. Basta fazer algu-
mas alterações, como tirar o 
trocador de fraldas e, se ne-
cessário, comprar uma ca-
ma maior. Thayane defen-
de que, na hora de fazer o 
enxoval, é importante lem-
brar que o bebê vai crescer 
e já escolher itens que ele 
possa reaproveitar, enco-
rajando sempre a autono-
mia, e que continuem inte-
ressantes mesmo quando 
ele for mais velho. “A cama 
no chão, por exemplo, faci-
lita que a criança vá dormir, 
acorde e se levante sozi-
nha [sem o auxílio dos pais] 
quando for maior”.  METRO
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