
Espelho, espelho meu



A menina Rafaela já estava quase do 
tamanho de seu tapete acolchoado de 
urso, quando começou a acompanhar 
aquela movimentação em seu quarto, 
para chegada da irmãzinha. 
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A mãe ficou preocupada por-
que a menina simplesmente 
parou de falar. Rafaela passava 
horas sentada no urso do tape-
te, olhando através do espelho. 



Espelhadas, muitas cenas a menina as-
sistia: os objetos, que antes ficavam no 
chão sendo pendurados na parede, para 
dar espaço; seu bercinho preparado para 
a irmã que ainda não tinha nome; a cama 
nova, imensa, entrando pela porta do 
quarto... 

E Rafaela, muda, no espelho.



Um dia, a mãe resolveu sentar ao lado 
da menina e, sem dizer nada, abraçou 
sua filha. Por um longo tempo. Então, 
uma coisa incrível aconteceu: Rafaela 
viu, bem ao lado do reflexo da menina 
e da barriga da mãe, uma ursa falante! 



A ursa surgiu assim, de repente, 
do lado de lá do espelho! E entre-
gou a ela um potinho cheio de bri-
lho mágico.

Naquela noite, antes de dormir, a 
menina espalhou uma pitada de 
brilho no travesseiro... 
 



O que será 
que ela sonhou?
Nunca ninguém me contou, 
mas vocês podem imaginar! 

Eu só sei que, no dia seguin-
te, Rafaela acordou irmã 
mais velha, sorriu e voltou 
a falar.  
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Espelho, espelho meu é um livro original da Ateliê Baobá Mostra: Decora-
ção com Propósito. Uma mostra virtual de decoração infantil realizada pela 
marca Ateliê Baobá que, mais do que apresentar ambientes decorados por 
arquitetos renomados, tem como objetivo trazer um conteúdo que aborda 
questões importantes do desenvolvimento dos pitucos. O Ateliê Baobá acre-
dita que a decoração de um ambiente destinado para as crianças pode ter 
um papel fundamental em seu desenvolvimento e na forma que elas vêem 
o mundo.

Em 2021, sua 2ª edição, os ambientes criados e projetados pelos escritórios 
de arquitetura convidados foram os cenários de 10 histórias criadas espe-
cialmente para o projeto. Neste livro está um deles.

Para visitar a mostra, acesse www.mostra.ateliebaoba.com.br ou leia o 
QR Code.
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