


Artur sonhava acordado, com os olhos bem 
abertos. Acendia sua pipa e viajava com 
ela! Aquela pipa luminosa era empinadora 
de sonhos...

Uma vez, a pipa levou o menino até o topo 
de uma colina, bem perto do céu. Lá en-
controu uma menina, chamada Dora, que 
brincava feliz em seu balanço. O balanço de 
Dora estava pendurado nas nuvens!
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Balança, Menina
Menina, balança
Balança, menina
Menina de trança 

Os dois brincaram muito e, enquanto 
brincavam, o tempo parou, suspenso...
Na verdade, pelo relóginho no nicho 
da parede do seu quarto, apenas um 
minuto, ou seja, exatamente 60 segun-
dos haviam se passado. Mas no sonho 
da pipa empina-Dora, o tempo era uma 
eternidade!   

Num piscar de olhos, Artur olhou ao 
redor e encontrou o balanço pendurado 
no teto do seu quarto! 



Uma ideia balançou seu pensamento: 
resolveu desenhar a menina. Fez um dese-
nho tão bonito, que Dora pulou do papel e 
ganhou vida! 

Os dois passaram o dia inteiro brincando 
de esconde-esconde. A brincadeira durou 
muitas horas, marcadas pelo reloginho no 
nicho da parede, mas Artur e Dora nem 
perceberam o tempo passar.



E o mais incrível: num piscar de 
olhos, a menina desaparecia dentro 
dos livros! 

Sim! Ela entrava e saia, pulando de 
página em página, dobrando en-
cantos para se ocultar. Ficava lá um 
tempão. Nas dobras.

Nos cantos. Feito um segredo na 
orelha dos livros. 

Porque até o Tempo quis brincar de escon-
de-esconde!

– Preparados ou não, lá vou eu! – 
Avisava Artur, e saia buscando o Tempo que 
se escondia com Dora: no cesto, no caixote, 
embaixo da cama... 



Às vezes se disfarçava toda
 camuflada em cores e texturas. 

A menina se confundia com a 
paisagem das histórias! 



Balança, Menino
Menino, balançou
Balança, menino
Menino voador

Ela era como as nuvens, que 
formam e desformam figu-
ras no céu.

Quando cresceu, depois de 
algumas boas voltas dos 
ponteiros do reloginho, Ar-
tur parou de ver sua amiga 
Dora. Uma cortina de bru-
ma fechou a passagem. 

Mas ele ainda percebe sua presença, 
feita de imaginação e de nuvem, toda 

vez que sente alegria e seu coração 
de menino balança em

direção ao céu. 



Projeto criado por StudioAdoleta inspirado 
na história Menino Voador



Menino Voador é um livro original da Ateliê Baobá Mostra: Decoração com 
Propósito. Uma mostra virtual de decoração infantil realizada pela marca 
Ateliê Baobá que, mais do que apresentar ambientes decorados por arquite-
tos renomados, tem como objetivo trazer um conteúdo que aborda questões 
importantes do desenvolvimento dos pitucos. O Ateliê Baobá acredita 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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