


O bebê Bernardo estava crescendo...
Será que a régua do crescimento era mágica? 
Ou era o sono que sussurrava num cochicho: 

cresce, bernardo!
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Ou será que era o leite da mãe, a poção 
mágica do espicho? 
Ou as brincadeiras de carrapicho, que 
faziam sua risada de menino, em quarto 
crescente, esparramarem feito água de 
esguicho?

O fato é que Bernardo estava crescendo.
– Cadê o menino que estava aqui? 
Cresceu!

A mãe fazia cócegas assoprando o umbi-
go de Bernardo, que ria. O sopro do riso 
inflava o menino. E ele crescia.

Já ficava sentadinho, enquanto a vovó 
tocava seu rosto:
– Janela, janelinha. Porta, campainha: 
Din Don!

Vovó brincava com os olhos, a boca e a 
campainha do nariz de Bernardo, que ria. 

E crescia:
– Din Don!



No chão, em meio aos jogos do cesto que 
o menino esparramava, o vovô era o me-
lhor brinquedo! Com as pernas esticadas 
e o neto bem encaixado em suas canelas, 
vovô segurava as mãozinhas de Bernardo 
e se inclinava, para frente e para trás, ser-
rando e cantando, para frente e para trás:
– Serra, serra, serrador. Serra madeira de 
nosso senhor. Serra, serra, serrador, serra 
o papo do vovô!

Vovô fazia gangorra de Bernardo e estica-
va o menino que ria. E crescia!



Esticou tanto, que começou a escalar a 
poltrona do quarto! Sentado, com uma 
perna cruzada sobre a outra, o pai equilibra-
va o filho no cavalinho de seu pé:

– Bambalalão, senhor Capitão. Espada na 
cinta, ginete na mão!

Galopava, galopava e galopava, cada vez
mais rápido!



– Cadeira, cadeirão. Cadeirinha 
de pompom. 
Cadeirinha, cadeirão. Pula, meni-
no, cadeira no chão!

Bernardo já pulava do alto do 
cadeirão de quatro braços que, 
para ele, virou mesmo cadeiri-
nha, porque o menino balançava, 
ria, pulava e crescia. 

Bernardo não era mais o bebê 
Bernardo.

– Segura, menino, bem forte com a mão, 
senão você cai do cavalo no chããão!

Capitão Bernardo sacudia e caía e ria! 
Brincando, o menino crescia.

Ele adorava quando os braços da mãe 
trançavam uma cadeirinha de balanço 
com os braços do pai! Naquele trono 
suspenso, sentava o grande Bernardo.



Era tanta brincadeira de carrapicho, que ele 
estava até alcançando os livros na prateleira. 
E também seu ursinho, lá em cima, guardado 
no nicho da parede! Conseguia desenrolar a 
guirlanda de pompom que enfeitava o berço e, 
vira e mexe, Bernardo olhava Bernardo; ele já se 
apoiava sozinho na barra do espelho!

Será que a régua do crescimento era mágica? 

Será?
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na história “Caideirinha cadeirão”



Cadeirinha, cadeirão 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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