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Desapego! Desa… o quê? Desape-
go! Esse palavrão de som estranho e
que você pode nunca ter ouvido tem
um sentido muito bom. Significa abrir
mão de algo que foi importante para
você, mas que não faz mais sentido
manter em sua vida. Pode ser porque
não sirva, porque você não usa ou pe-
lo melhor dos motivos: pode ser mui-
to mais útil para outra pessoa. Não é
simplesmente doar coisas estragadas
ou com defeito, é mais do que isso. É
partilhar e dividir o que se tem.

É o que procuram fazer Luísa Lélis
Marques Salgado, de 10 anos, e Ra-
fael Azevedo, de 11. Todos os anos,
quando chega dezembro, eles orga-
nizam roupas e brinquedos e separam
tudo o que pode ser usado por outra
criança. Por conta própria, Luísa re-
solveu arrumar seu guarda-roupa.
Ela retirou vestidos, blusas, outras
roupas que não lhe serviam mais.
“Tinha roupa que não estava usando.
Nem olhava para algumas delas.
Também tirei quase todos os meus
brinquedos”, conta.

Bonecos de ação, Barbies, brinque-
dos que ganhou em promoções… Ela
resolveu que os brinquedos que fize-
ram sua alegria poderiam ser amados
e cuidados por outra criança. “Pensei
que alguém poderia fazer um uso me-
lhor”, completa a menina. Rafael ain-
da não terminou de separar tudo o
que deverá repassar para outros me-
ninos e meninas. Mas, até o momen-
to, já tem uma caixa cheia de brinque-
dos. “São coisas que podem ser im-
portantes para outras pessoas”, diz.

Nem sempre é fácil desapegar. Às
vezes, dá um aperto no coração doar
alguns brinquedos dos quais gosta-
mos muito. Isso já ocorreu com Rafael.

“Tinha um tratorzinho que adorava.
Um menino perto da minha casa pe-
diu o brinquedo para ele. Mesmo gos-
tando muito, doei, porque sei que ele
não poderia comprar”, conta.

Juntamente com a alegria de quem
recebe a doação, quando limpamos
nossos armários e guarda-roupas
também organizamos melhor as nos-
sas coisas. “Quando você precisa de
alguma coisa, fica mais fácil encontrar.
Quando o armário está bagunçado,
muitas vezes é impossível achar o que
se procura”, diz Rafael. Luísa concorda
que, depois que separou o que queria
do que não precisa mais, tudo ficou
muito mais organizado.
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ARRUMAR O GUARDA-ROUPA

SAPATOS
● Separe os sapatos que não servem mais ou

que você já não usa, que estejam em bom

estado, para doação.

● Pegue os que precisam de algum conserto

e repasse para sua mãe.

ESPAÇO PARA CALÇADOS
● É importante também organizar local

para colocar tênis e outros sapatos.

ROUPAS
● Separe roupas que não servem mais ou que você

já não usa, que estejam em bom estado, para doação.

● Pegue as que precisam de algum conserto e

repasse para sua mãe.

CESTO
● Arranje um cesto

para colocar as

roupas sujas. Ele

evitará que, depois

do banho, as peças

fiquem espalhadas

pelo chão.

BRINQUEDOS
● Separe os brinquedos

que não lhe interessam

mais, que não estejam

quebrados, e doe para

outras crianças. Você

pode entregá-los

pessoalmente para os

novos proprietários.

O Guri conversou com a Ana Maria Afonso,
que, como consultora de organização pessoal,
ajuda a todos a colocar as coisas no lugar. Ela
preparou algumas dicas para você.

Para Rafael Azevedo, os brinquedos podem
ser mais importantes para outras crianças
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Luísa Lélis, de 10 anos, diz que o armário ficou mais
organizado depois que retirou o que não usava mais

MEMÓRIA

O filme Toy Story 3 mostra a busca de novos donos
para Woody, Buzz Lightyear, Cabeça de Batata e
companhia. Por muitos anos, eles foram os
brinquedos favoritos de Andy. Chega um momento
da vida do menino, quando vai para a faculdade, que
ele resolve doar os brinquedos. Eles são levados para
uma creche, onde existem outras dezenas de
bonecas, carrinhos, bolas, robôs… No começo, tudo
parece uma maravilha e o lugar um paraíso, mas
com o passar do tempo os brinquedos resolvem
voltar para Andy. Ao longo do filme percebemos a
importância que tem para Andy encontrar um lugar
legal para os brinquedos que tanto o alegraram.
Alguém que, como ele, possa amá-los.
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