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Gigi era uma menina de oito anos muito esperta e curiosa. Vivia com 
seus pais, sua irmã e sua avó, em uma comunidade, distante do centro da 
cidade. Adorava brincar com sua irmã Mariana, de seis anos, e com a amiga 
Aline que estudava em sua escola. Nasceu com defi ciência auditi va e usava 
aparelhos nos ouvidos para comunicar-se com as pessoas.aparelhos nos ouvidos para comunicar-se com as pessoas.
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A Vó Nena, além de costurar para ajudar nas despesas da casa, tomava 
conta das meninas, enquanto os pais estavam no trabalho. Era muito carinhosa 
com as netas e fazia lindas bonequinhas de pano para elas brincarem. 

A boneca que Gigi mais gostava, porque era muito parecida com ela, 
era uma boneca morena, de cabelos enroladinhos.
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Gigi queria ser como a avó e gostava de olhar quando ela fazia as 
bonecas com os retalhos que sobravam da sua costura. Vó Nena, sempre 
paciente, muitas vezes ouvia a neta dizer: 

– Sou uma menina de sorte vovó! Adoro aprender a costurar com a senhora, 
mas acho que a senhora gosta mesmo é de fazer brinquedos... 

– É verdade Gigi! Principalmente, “bonecas de trapo”, que aprendi a fazer 
com minha mãe quando morávamos lá em Minas Gerais... 
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– Vovó, as suas bonecas são de trapo e são lindas! 
Você combina cada pedacinho dos retalhos e, 
de repente, vapt! A gente ganha uma boneca do 
jeiti nho que pediu! Sabe vovó, eu acho que seu 
segredo é essa sua tesoura. Ela é mágica, não é?! 
Eu ainda vou aprender a fazer lindas bonecas de 
pano com ela. Você me ensina? No Natal, gostaria 
tanto de ganhar uma boneca vesti da de noiva...
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O tempo passou e quando chegou a manhã de Natal, Gigi fi nalmente 
ganhou sua boneca vesti da de noiva e foi logo falando:

– Adorei a boneca, Vovó! Quando eu crescer, também vou ser uma “fazedora” 
de bonecas!
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A amiga de Gigi, Aline, que morava na mesma comunidade chegou na 
casa de Gigi muito agitada e falando rápido:

– Gigi, Gigi, quero te contar uma coisa! Precisamos conhecer a novidade 
do Parque Jacarandá, uma EcoBrinquedoteca novinha que acabou de ser 
inaugurada... 
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Como Gigi era muito tí mida fi cava preocupada em ser aceita pelas 
outras crianças e comentou com a amiga:

– Não sei não, acho que não vou, será que eu vou entender o que eles 
falam? E será que eles vão me entender e ser meus amigos?

– Claro que vão, vai ser muito legal! Seja corajosa! Nós vamos nos diverti r 
muito!  Eu sei que você vai gostar! Respondeu Aline.
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As meninas resolveram convidar a Vó Nena. 
Correram para a sala e a encontraram terminando 
mais um vesti do. Insisti ram tanto, mas tanto, que 
ela aceitou o convite. Chamaram Mariana e foram 
todas, muito alegres, para o parque...

As meninas resolveram convidar a Vó Nena. 
Correram para a sala e a encontraram terminando 
mais um vesti do. Insisti ram tanto, mas tanto, que 
ela aceitou o convite. Chamaram Mariana e foram 
todas, muito alegres, para o parque...
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Quando chegaram ao local, fi caram encantadas com o que viram. Era 
tudo muito bonito e colorido, com um banco em forma de joaninha, feito 
de garrafas Pet, vazias, de refrigerante e um monte de brinquedos feitos de 
muitas coisas e produtos que elas estavam acostumadas a jogar fora: ti nham 
bolas feitas de bexigas de aniversário, jogos feitos de caixas de papelão e 
botões de roupa, casinha de boneca feita de caixa de sapato e tantas outras 
coisas... Mas, bonecas de trapo como as da Vó Nena, nem pensar!

bolas feitas de bexigas de aniversário, jogos feitos de caixas de papelão e 
botões de roupa, casinha de boneca feita de caixa de sapato e tantas outras 
coisas... Mas, bonecas de trapo como as da Vó Nena, nem pensar!
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Lica, que cuidava da EcoBrinquedoteca, foi recebê-las:

– Bem-vindas, crianças! Este espaço foi pensado especialmente para vocês 
brincarem e para conhecer melhor a nossa amiga natureza!

Vó Nena também fi cou muito animada e disse: 

brincarem e para conhecer melhor a nossa amiga natureza!

Vó Nena também fi cou muito animada e disse: 

– Meninas, olhem só quanta coisa bonita e 
interessante, agora vocês podem fazer tudo o 
que imaginarem!

– Aline, aqui nós podemos fazer mágica, como 
a Vovó Nena? Só de olhar, já dá vontade de 
brincar! Exclamou Gigi.
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As outras crianças logo entenderam as difi culdades de Gigi e nem 
se importaram por ela usar aparelhos nos ouvidos. Ela, que estava muito 
animada por ter feito novos amigos, foi logo propondo à turma:

– Gente! Vamos desenhar roupinhas nesses papéis que seriam 
jogados no lixo e depois costurar com os retalhos, para fazer bonecas 
de trapo, iguais às da Vó Nena?
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Nas semanas seguintes, com a animação das crianças, Lica também 
resolveu entrar na brincadeira e foi procurar alguns de seus amigos para 
pedir ajuda. Eram pais, mães, catadores de lati nhas, estudantes, outras 
avós, muita gente mesmo...

Vó Nena fi cou tão contente com o que as crianças estavam fazendo 
que até emprestou a sua tesoura mágica à EcoBrinquedoteca, para que 
pudessem usá-la com a ajuda da Lica.
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Um dia, numa de suas visitas ao lugar, Vó Nena comentou com Lica:

– Essas meninas são muito caprichosas e não desanimam. Se conti nuarem 
assim, quando crescerem, serão grandes empresárias!

As meninas aprenderam a limpar e guardar os materiais em um grande 
armário colorido que chamavam de “lojinha dos trecos e cacarecos”. 
Aprenderam, também, que se fossem organizadas e cuidadosas suas
bonecas fi cariam ainda mais bonitas.

Com o passar do tempo, incenti varam 
os amiguinhos a levarem seus brinquedos 
usados para trocarem entre si. Assim, 
poderiam ter ainda mais brinquedos e 
ajudar os pais a economizarem, além de 
brincarem muito mais.
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O grupo estava bastante animado, fazendo os bonecos e criando 
novos passatempos e jogos. A farra era tão grande, que até fi zeram uma 
cidade em miniatura!

Nos dias ensolarados, a brincadeira rolava em todo o parque. As 
crianças exploravam as trilhas, conheciam novas fl ores, senti am seus 
variados perfumes e podiam observar as diversas espécies de bichinhos que 
moravam por lá.

– Olhem o que eu encontrei debaixo destas folhas secas! São tatus-bola, 
joaninhas, minhocas e besouros. Falava Mariana.

– Olhe esta fl or! Ontem ela não era só um botãozinho? Dizia Aline.
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Gigi e as outras crianças adoravam escorregar, escalar e balançar nos 
“brinquedões” construídos com pedaços de madeira e troncos de árvores, que 
haviam caído na últi ma chuva.

Gigi, Aline, Mariana e as outras crianças também adoravam fi car na 
EcoBrinquedoteca, pois lá podiam construir seus próprios brinquedos 
e objetos, conversar e aprender sobre uma porção de coisas, além de 
cuidarem bem da natureza.
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Dentre os brinquedos emprestados para as crianças, havia uma 
bonequinha de pano, que era a preferida de todos, a Juju.

Sempre que a Lica emprestava Juju para alguma criança, explicava:

– Olhem, ela gosta muito de conversar e quer que todos sejam amigos. 
Cuidem bem dela. 
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Depois de um tempo, Lica contou às crianças que nas casas por onde Juju 
passava as famílias fi cavam mais interessadas em parti cipar das brincadeiras, 
as crianças faziam novos amigos e deixavam seus pais menos preocupados.

Gigi sempre observava tudo atentamente e dizia:

– Sabe Lica, brincar pode transformar o mundo num lugar muito melhor e 
mais bonito.  Adoro costurar bonecas parecidas com as crianças, quero que 
elas sejam felizes.elas sejam felizes.
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Agora Gigi já era quase uma mocinha e ajudava Vó Nena em suas 
costuras. Quando as duas fi cavam no tac tac da tesoura mágica, a menina 
comentava com a avó:

– Quero ser costureira de bonecas e fazer muitas delas para todas as 
crianças do mundo!

– Que alegria minha fi lha! Vou conti nuar a te ensinar tudo o que sei e 
quando você se tornar a melhor “fazedora” de bonecas de trapo do Brasil, 
vai ganhar a minha tesoura mágica e minha máquina de costura. Você vai 
ser uma grande empresária e vai realizar seu sonho, Gigi!
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Muitos anos se passaram e Gigi, Mariana e Aline se transformaram 
em lindas mocinhas...

Numa bela tarde as três jovens estavam se preparando para uma 
grande festa, em que Gigi receberia o Prêmio Internacional “Jovem 
Empresária do Ano”. Muito animada, se emocionou quando se lembrou 
do tempo em que elas iam à EcoBrinquedoteca e como Aline a ti nha 
incenti vado a não desisti r. Lembrou-se dos conselhos da Vó Nena e da 
doçura de Lica.
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Como poderia esquecer-se do dia em que teve a ideia de montar a 
empresa de bonecas de pano e convidar Aline para ser sua sócia?

– E pensar que tudo começou com a “tesoura mágica” da vovó Nena! 
Lembrou Mariana...

– Vamos, vamos! Apressou Aline.  

– Precisamos fazer ainda muitas bonecas para alegrar mais e mais crianças...
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E as três jovens foram felizes para a festa, sabendo que ti nham realizado 
um grande sonho em suas vidas, contribuído para que muitas crianças 
pudessem conti nuar a brincar e, principalmente, a ter também a chance de 
realizar seus sonhos, sempre!
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