


Bem antes de nascer, a menina Laila já brincava. 
Brincava com o cordão, lá dentro da barriga, 
enquanto a mãe cantava. 

Fio da memória

Do lado de cá, no quarto onde agora dorme Laila, 
muitas coisas lembram o lado de lá, o abrigo de 
sua primeira casa. A barriga!  
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O fio de bolinhas de feltro, do lado 
de cá, lembra a brincadeira com o 
primeiro laço, cordão umbilical do 
lado de lá...

O tapete acolchoado em forma de 
estrela, do lado de cá, lembra o 
acolhimento do útero do lado de 
lá...

O móbile no chão do lado de cá 
lembra o embalo da voz de sua 
mãe, a ninando no ventre, desde 
sempre, do lado de lá...

Mas contam que, antes de che-
gar ao lado de cá, antes mesmo 
de nascer e crescer lá dentro da 
barriga, a menina foi sonhada.

Laila era uma das infinitas con-
tas do colar de estrelas da Mãe 
dos Sonhos!



Laila

Dizem que o colar da Mãe dos Sonhos 
é uma galáxia. Espiral luminosa, com 
voltas e mais voltas no umbigo da noi-
te. Reparando bem, a galáxia parece o 
redemoinho de cabelo da bebê Laila!

E olhando ao redor - o fio de bolinhas, 
o tapete acolchoado, o móbile, a luz do 
quarto de Laila – tudo lembra o eterno 
aconchego e movimento que embala o 
Mundo dos Sonhos.

No lado de cá, a mãe da menina Laila 
guarda lembranças, dentro da caixinha 
de recordações. 



Para abrir um dia, lá no futuro, e 
assim acalentar o...
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Fio da Memória 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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