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Como disse Monteiro Lobato, “quem escreve 
cria um castelo e quem o lê, mora nele”. 
Eu construí esse que dedico ao meu 
companheiro Roberto, aos meus � lhos, Igor e 
Isadora, e a todas as crianças que sempre me 
inspiram a continuar construindo castelos! 
Aproveito para convidar todos a morarem nele.
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Lara estava preocupada com seus gêmeos de sete anos, 
tranca� ados em casa há 65 dias, sem sequer ver a luz do 
sol, somente na varanda.

Achou que poderia alegrá-los comprando o tão sonhado 
animal de estimação. Eles viviam pedindo um cachorrinho. 
Era hora então de colocar o plano em prática.

Ela só não sabia onde comprar um cachorro. Na verdade, 
ela não queria comprar. Estava pensando em adotar um. 
Ouviu falar, nos grupos de que participava, de locais de 
adoção.

Logo fez contato com um deles, que lhe pareceu interessante. 
Pediu informações sobre os animais que estariam prontos 
para serem adotados. E em seguida recebeu fotos dos 
cachorros à espera de um lar.

Restava mostrar às crianças que participariam da escolha 
do novo amigo. Um Yorkshire preto caiu nas graças da 
família.

No dia de ir buscar, as crianças estavam eufóricas e queriam 
ir junto com o pai. Lara achou melhor � car com os gêmeos 
seguros em casa, e aguardar o novo bichano chegar.

Quando o pai retorna, os dois � cam loucos ao verem 
Simbad (sim, já tinham providenciado um nome) na porta, 
mas César evitou contato.

— Mamãe, você precisa passar aqueles produtos que você 
passa nas compras de mercado no Simbad, senão a gente 
não vai poder abraçá-lo!

— Meu amor, cachorros não pegam a doença. Fique 
tranquilo.

— Eu posso abraçar o Simbad, mamãe? — perguntou 
Cecília.

— Sim, � lha, seu pai vai lavar as patinhas dele e depois ele 
é todinho de vocês!
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Luana e Marina são vizinhas, uma varanda colada à outra. 
Viviam juntas no play. Grudadas até que veio a quarentena.

— Lu, por que você nunca mais veio aqui na minha casa?

— Minha mãe disse que é por causa da quarentena. Desde 
que isso começou, eu não saio mais de casa. Muito chato.

— Então vamos brincar na varanda!

— Só se eu � car aqui e você aí. Mas acho que a grade vai 
nos atrapalhar.

— A gente faz assim: eu trago minhas bonecas pra cá e você 
bota as suas na sua varanda. E elas fazem um encontro, 
mesmo a distância.

— A gente pode fazer um des� le de moda. Uma hora 
as minhas bonecas são a plateia. E depois as suas viram 
plateia. O que você acha?

— Ótima ideia!

— Você pode brincar agora?

— Posso, sim, mas quando minha mãe me chamar pra 
almoçar eu terei que ir, tá?

— Tá bom!

E assim as duas amigas inventaram um des� le de moda na 
varanda. Ora as Barbies do 601 des� lavam, ora as Barbies 
do 602 estavam na passarela.

A brincadeira rendeu por semanas, acalmando os corações 
das mães, que se confortavam em ver as duas meninas 
brincando, mesmo de longe.
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Sabe, Frederico, você lembra que a minha mãe é professora, 
né? E ela está sem ir para a escola, assim como eu. Esse 
vírus nos afastou de todos, né? Ela não pode ir trabalhar. 
Eu não posso ir estudar. Então as aulas acontecem aqui em 
casa. 

Eu tenho medo de que esse vírus nunca vá embora, sabe? 
E a gente vai ter que conviver com ele entre nós. Será que 
nunca mais vou ver o vovô e a vovó? Nem meus amigos? 
Eu acho que devo estar enganada, porque ouço os vizinhos 
na janela dizendo que isso vai passar. Minha mãe não fala 
nada. Ela anda muito nervosa, sabe? Está com medo de 
perder o emprego. O dinheiro que meu pai deixou pra 
gente é pouquinho. Ela diz que precisa trabalhar muito 
para poder pagar todas as contas. Ela dá aulas em três 
escolas, sabia? Saía cedinho e só voltava de noite. Por isso 
eu � cava na casa dos meus avós e não podia brincar com 
você, Frederico. Mas agora, na quarentena, a gente pode 
� car grudado, né? Eu posso lhe dar banho. Botar sua 
comida. Brincar com você. Isso é bom, não é?

A gente aproveita para ouvir as histórias da mamãe. Agora 
ela conta duas vezes ao dia: quando tomamos café da 
manhã e antes de dormir.

A quarentena tem dessas coisas, aproxima as mães das 
� lhas! Ela conta um conto e sempre aumenta um ponto! 
Tem dia que ela está cansada e diz que é pra eu escolher um 
livro e ler sozinha. Mas eu gosto mesmo é quando ela conta 
as histórias que ela guarda dentro da cabeça! É cada coisa 
que sai da cachola dela! Você também gosta, né, Frederico?

Vou lhe contar uma que eu adoro, Frederico. É sobre a 
Segunda Guerra Mundial. Você já deve ter ouvido falar. 
Né? Uma história muito triste, mas é importante que a 
gente nunca a esqueça, para que ela nunca se repita.

Ah, Frederico, às vezes esqueço que você é um cachorro... 
Vamos jantar... E aí eu te conto, porque essa história é 
longa...
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— Mãe, hoje é amanhã?

— Que pergunta doida é essa, menina?

— Todo dia você me diz que é amanhã quando a vovó vai 
voltar pra casa, então estou perguntando se hoje é amanhã!

— Ah, � lha, não, hoje não é amanhã. Quando chegar 
amanhã eu te conto, tá bom?

Sara já não aguentava mais de saudade de sua avó, que 
morava com ela desde que ela era bem pequenininha.

A avó de Sara estava doente e precisou ser internada. Ficou 
25 dias no Centro de Tratamento Intensivo, que é o local 
onde � cam os pacientes mais graves no hospital. Agora ela 
já estava no quarto e faltava pouco para ir pra casa. Sua 
mãe não queria que ela � casse muito ansiosa, então achou 
melhor “enrolar” a pequena. Os dias iam passando e a avó 
de Sara ia chegar sempre “amanhã”.

Até que era um sábado ensolarado e Sara acordou cedo 
com o barulho da cigarra. Sua mãe estava pronta para sair, 
cabelo molhado do banho, e café tomado.

— Mãe, você vai sair?

— Vou ao mercado, � lha, mas você não pode ir comigo, 
sabe, né? Vou deixar você com a tia Cris, tá bom? Prometo 
que iremos almoçar juntinhas e ainda vou trazer um 
presente bem bonito pra você.

— Presente do mercado? Então é de comer!

Luana deixou a � lha com a vizinha e correu pro hospital. 
Era dia de buscar sua mãe. A avó de Sara ia voltar para 
casa!

— Tia Cris, hoje é amanhã?

— Ih, Sara! Como é que hoje pode ser amanhã? Hoje é hoje 
e amanhã é amanhã, ora bolas!

Quando a mãe de Sara tocou a campainha da vizinha, Sara 
correu pra abrir e não se aguentou de felicidade:

— Mãe!!! HOJE É AMANHÃ! MINHA AVÓ VOLTOU!

CeNa 4
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— 78, 79, 80...

— O que você está contando, Camilinha?

— O número de pessoas na rua sem máscara, mamãe.

— Nossa! Tudo isso? Você começou a contar quando 
saímos de casa? Porque estamos no carro há vinte minutos 
somente.

— Sim, assim que saímos da garagem eu comecei. Estou 
muito espantada, mamãe. Você disse que a gente não pode 
sair sem máscara. Eu e você nem estamos na rua, a pé, e 
estamos de máscara! Como pode?

 — Ah, minha � lha... nem todos fazem a sua parte, 
infelizmente.

— O que é “fazer a sua parte”?

— É  quando  uma  pessoa  faz  o  que  é  certo   
independentemente de que os outros estejam fazendo, 
entendeu?

— Então eu, você e o papai estamos fazendo, né?

Claudia e Camila estão chegando à porta do prédio do Seu 
Antônio, avô da menina. Camila observa quem “não está 
fazendo a sua parte”:

— Filha, pode tirar o cinto e pula para o banco de trás, para 
que o seu avô sente na frente.

— O vovô não está fazendo a parte dele, né, mamãe? Olha 
lá ele conversando com o porteiro sem máscara!

CeNa 5CeNa 
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Isadora e Isabela são unha e carne. Vizinhas desde os cinco 
anos, não se desgrudam, no prédio onde moram.

Quando veio a pandemia, � caram arrasadas porque não 
poderiam mais jogar Uno, que adoram. Até que Isabela 
teve uma ideia...

— Oi, Dora! Vamos fazer uma chamada de vídeo para 
poder jogar Uno?

— Mas, Bela, como a gente vai fazer?

— Pega seu Uno que eu já te ligo.

Dora pegou e � cou aguardando a amiga, que logo ligou:

— Eu vou separar aqui sete cartas, e você separa aí sete 
também.

— Mas quem começa?

— Pode ser você, Dora.

— Tá bom, vamos lá...

E assim � caram jogando... Cada vez que uma colocava uma 
carta, a outra via e respondia com uma carta também... 
Jogaram três partidas, uma hora e meia de chamada de 
vídeo. Quando começaram a jogar a última rodada para 
ver quem seria a vencedora da “melhor de 4”, acabou a 
bateria do celular de Isadora. Lá se foi a videochamada... 
Ela não quis ligar para a amiga com o celular carregando 
porque já ouviu histórias terríveis sobre usar o aparelho na 
tomada. Ia esperar carregar para ligar quando, de repente, 
a luz do prédio acabou...

Duas horas depois, a luz voltou. Isadora interfonou para 
a amiga e explicou o que aconteceu. As duas combinaram 
de terminar o campeonato no outro dia, porque estavam 
cansadas.

Aquele foi um dia cheio. Aulas online da escola e do curso 
de inglês, intercaladas com explicadora de matemática da 
Isadora e jogatina... Essa quarentena cansa...
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Claudia chegou exausta do plantão no hospital onde 
trabalhava como enfermeira. A única coisa em que pensava 
era tomar um banho e dormir. Seus � lhos, Larissa e Pedro, 
� cavam sob os cuidados do pai, que estava em home o�  ce.

As crianças ainda dormiam naquela manhã cinzenta e fria 
quando ela virava a chave. A videoaula era só de tarde.

Uma hora depois estavam todos de pé, tomando café da 
manhã na cozinha, momento raro, já que só tomavam café 
juntos nos � ns de semana.

Claudia contou sobre o plantão, as crianças contaram como 
foi a videoaula do dia anterior, e como passaram a noite. 
Riram, se emocionaram, discutiram... Aquelas manhãs 
eram assim na pandemia. Fraternal e caótica também.

Larissa � cou preocupada com o dedo da mãe, que estava 
machucado. Claudia disse para não se preocupar, porque 
não se havia cortado no hospital, mas com a chave 
do carro na hora de procurá-la dentro da bolsa, já no 
estacionamento.

Lá foi ela atrás de esparadrapos e Band-Aid. Procura pela 
casa toda. Ninguém sabe, ninguém viu. Na gaveta de 
remédios, onde deveria estar, não está.

Ao entrar no quarto das crianças, tropeçou na Barbie 
enfermeira, para seu espanto, de máscara. Perto dela, mais 
para baixo da cama, várias bonecas de máscara. Viu “Laura”, 
“Inês”, “Ana”, “Bianca”, “Marcia”, “Marcela”, “Cristina” e até o 
“Marcelo”. Todos devidamente mascarados de esparadrapo. 
Claudia só pensou em uma coisa na hora:

— Larissaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

CeNa 7
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Manuela é costureira e trabalha para uma confecção de 
roupas. Com a pandemia, as encomendas acabaram. A 
confecção avisou que não poderia mais fazer pedidos 
de roupas, já que as lojas estavam fechadas por tempo 
indeterminado.

Ela tinha que se virar para ganhar dinheiro para se 
sustentar, e também à sua pequena Inês, de 6 anos.

A menina não tinha ideia do que estava acontecendo no 
mundo. Brincava com suas bonecas da hora que acordava 
até a hora de tomar banho, quando as levava junto para 
o chuveiro. Mas ela percebeu que sua mãe não costurava 
mais roupinhas para suas “amiguinhas” com os retalhos 
que sobravam.

— Mãe, você não costura mais vestidos pra So� a, Ana 
Paula, Claudia, Liz, Betina... Elas precisam de roupas 
novas!

— Filha, mamãe precisa comprar tecido, mas não vai ser 
pra fazer roupa. Mamãe vai costurar máscaras.

— Pra que máscara? A gente agora virou mascarado?

— Por causa do coronavírus, a gente só pode sair de 
máscara. A máscara protege a gente e os outros.

— Ah, entendi! E você vai fazer uma pra mim também? 
Eu quero!

— Vou sim, � lha, vou sim. Farei umas lindas pra mim e 
pra você!

— Faz pras minhas bonecas, mamãe! Faz!

— Filha, agora é hora do banho e cama!

No dia seguinte, Inês acordou e quase não acreditou no 
que viu: suas “amigas” estavam todas mascaradas no pé da 
sua cama. E, ao lado do seu travesseiro, sua mãe cumpriu o 
prometido: duas máscaras pra ela, do mesmo tecido usado 
nas das bonecas.
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Pedro era um menino de 10 anos muito esperto e perspicaz. 
Ficava preocupado com a pandemia do coronavírus pelo 
que ouvia nos noticiários. Por conta disso, não parava 
de lavar as mãos.  Quando acordava, depois do café, no 
intervalo da aula online... e era assim o dia todo. Sua mãe 
estava preocupada e não o deixava assistir aos jornais que 
passavam na TV.

— Carlos, Pedro está psíquico com essa história de lavar as 
mãos. Toda hora vai ao banheiro. Já expliquei que ele não 
sai de casa, então não precisa � car lavando as mãos toda 
hora.

— Carla, você está preocupada à toa. Deixa ele... Isso 
mostra como ele é consciente. Quando voltar ao normal, 
ele vai continuar com esse hábito e isso vai ser bom.

Além da mania de lavar as mãos, Pedro vivia fazendo 
contas. E sempre perguntava para a mãe quanto custava 
um sabonete no mercado onde ela fazia as compras. Depois 
de fazer cálculos, ele disse que precisava conversar com ela:

— Mãe, eu tenho 310 reais guardados e gostaria que você 
usasse esse dinheiro para comprar sabonetes. Pelos meus 
cálculos, dá pra comprar 269 sabonetes, considerando o 
sabonete a 1,15.

— Como assim, Pedro? Não está faltando sabonete em 
casa, apesar de você usar quase um por dia de tanto que 
lava as mãos. E, além do mais, não precisa usar sua mesada 
e economias para ajudar a comprar sabonetes. Eu e seu pai 
estamos conseguindo fazer compras para nossa casa.

— Mãe, eu não disse que os sabonetes eram para a gente, 
disse?

— Não, não disse. Se não são pra gente, são pra quem?

— Lembra daquele orfanato que nós fomos visitar perto do 
Natal? Nós levamos brinquedos meus para doação. Então, 
lá é um lugar muito simples, mãe, eu observei. Então acho 
que as crianças de lá não devem ter muitos sabonetes para 
lavar as mãos. Pode comprar e levar pra eles?
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Luana não vê seu pai faz dois meses. Ele é médico e trabalha 
num grande hospital, salvando doentes da Covid-19. 
Achou melhor dormir no hotel perto do trabalho para não 
correr o risco de contaminar sua família.

Luana é muito pequena para entender o que está 
acontecendo. Ela só tem 2 anos. No dia em que seu pai 
voltou para casa, ela chorou e não quis sair do colo da 
sua mãe. Ele nem pôde chegar perto dela. Ela começou a 
berrar.

Ele, triste, não entendia como sua � lha não estava feliz em 
vê-lo.

— Vem com o papai, vem! Papai está morrendo de 
saudade, � lha! Claudia, ela não se lembra mais de mim. 
Me esqueceu...

— Luciano, reparou que você está de máscara? Ela morre 
de medo de qualquer pessoa com máscara. Ela pensa que 
você é o Dr. Humberto, o pediatra dela. Você � ca dois 
meses longe e volta de máscara, queria o quê? Que ela 
corresse para os seus braços?

— O que eu faço então?

— Volta depois, mas sem máscara.

CeNa 10

33



— Angelina, vamos puncionar a veia do paciente.

— Sim, Dr. Roberto, agora.

— Preciso que você veja como está o nível das enzimas. E 
também temos que colocá-lo de barriga para baixo. Esse é 
o protocolo. Veja se o sangue dele já foi coletado.

— Sim, já foi, Dr. Roberto.

— Precisamos avisar a família que o caso é muito grave.

— Já pedi para as meninas ligarem para o � lho dela.

— Chame o resto da equipe. Vamos precisar entubar.

— Sim, Dr. Roberto.

— Entubando, ele vai respirar melhor. Acho que com a 
entubação e a doação de plasma ele vai se salvar.

— Sim, vamos medir a temperatura agora, e vou preparar 
a máscara de oxigênio.

— Angelina, temos de ter fé de que tudo dará certo.

— Com certeza, Dr. Roberto.

Raíssa e Rodrigo são gêmeos, de 10 anos. Adoram brincar 
de médico nessa quarentena. Repetem o que escutam dos 
seus pais, ambos médicos, que estão trabalhando na luta 
contra a Covid-19.

As bonecas são as pacientes. Todo dia uma é internada em 
estado muito grave. Mas todo dia eles terminam o plantão 
salvando a paciente.
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LeIa tamBÉm, Da aUtora soBre a aUtora 

O VOVÔ DA LALÁ 

Essa é uma história para se 
emocionar. Entre um avô – Alberto – 
e sua neta Lalá. É sobre depressão que 
traz tristeza. Mas também sobre amor 
e delicadeza. É sobre laços entre o avô 
e sua neta. É sobre quem se vai numa 
morte que desconcerta. Vovô cuidou 
de Lalá bem pequenininha e agora ela 
o tem sempre por perto, no coração 
ou dentro de uma caixinha.

BELA E O MENINO MANCHADO

Essa é a história do Zé e da Bela. 
E uma pequena história sobre uma 
doença. E como conviver com ela. 
É sobre diferença e preconceito. 
Mas também sobre respeito. 
Zé, com vitiligo, aprende a conviver. 
E não precisa mais se esconder.
Somos assim, somos assado,
Somos baixo, alto.ordo ou magro.
Somos branco ou amarelo.
Somos negro ou manchado.

Agláia Tavares mora no Rio de Janeiro. 
Formada em jornalismo, com mestrado em 
Sociologia, trabalha como jornalista há 15 
anos no IBGE fazendo o que mais gosta: 
escrever. Esse é seu terceiro livro infantil!



protejam-se! 
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